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Report o rozhlasových poplatcích za 1. pololetí 2022 
 

 

Report o činnostech zabezpečujících hlavní zdroj financování Českého rozhlasu, kterými jsou 
evidence, správa a vymáhání rozhlasových poplatků dle zákona č. 348/2005 Sb., 
o rozhlasových a televizních poplatcích.  
 

 
1. Vývoj počtu evidovaných přijímačů  

 

Vývoj rozhlasových přijímačů v 1. pololetí 2022 

Kategorie Stav k 1. 1. 2022 
[počet] 

Stav k 30. 6. 2022 
[počet] 

Přírůstek (+) / úbytek (-) 

Podnikatelské subjekty 759 177 766 177 7 000 

Fyzické osoby – přímí poplatníci 391 363 419 202 27 839 

Fyzické osoby – SIPO poplatníci 2 643 059 2 604 109 -38 950 

Celkem                        3 793 599                  3 789 488 -4 111 

 
Celkový úbytek počtu evidovaných rozhlasových přijímačů je podstatně příznivější nežli v roce 
2021 a především v roce 2020.   
 
V kategorii podnikatelských subjektů došlo po dvou letech, které byly silně ovlivněny epidemií 
koronaviru a ve kterých byla bilance ke konci sledovaného období vždy záporná, k přírůstku za 1. 
pololetí 2022 o 7 tis. přijímačů. K tomuto stavu významně přispěly akviziční akce, které byly 
realizovány v plném rozsahu. 
    
Pozitivních výsledků je dosahováno i v oblasti domácností, přímých poplatníků, u kterých dochází 
k nárůstům díky stálému přelivu poplatníků z kategorie SIPO a dále po odeslání akvizičních 
kampaní, které byly realizovány rovněž dle nastaveného plánu. Naopak setrvalý pokles je evidován 
u poplatníků platících prostřednictvím SIPO. Tento trend je již dlouhodobý a je způsoben několika 
faktory, od přechodu na přímou platbu Českému rozhlasu, přes revizi kmene poplatníků, až po 
nepříznivý demografický vývoj.  
 
 

2. Výnosy z rozhlasových poplatků  
 

Výnosy z rozhlasových poplatků v 1. pololetí 2022 

Kategorie Skutečnost 
[tis. Kč] 

Plán 
[tis. Kč] 

Rozdíl 
[tis. Kč] 

Plnění plánu 
[%] 

Podnikatelské subjekty 218 478 215 227 3 251 101,5% 

Fyzické osoby – přímí poplatníci 112 178 108 457 3 721 103,4% 

Fyzické osoby – SIPO poplatníci 710 605 716 614 -6 009 99,2% 

Celkem  1 041 261 1 040 298 963 100,1% 
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Výnosy v 1. pololetí mírně překročily plánovanou hodnotu, a to o 963 tis. Kč. Podíl výnosů 
poplatníků platících přímo na účet Českého rozhlasu se opět navýšil a k 30. 6. 2022 tvoří 32 %.  
 
 

3. Inkaso rozhlasových poplatků 
 

Inkaso rozhlasových poplatků v 1. pololetí  dosáhlo hodnoty 1 092 845 tis. Kč, celkem o 9 161 tis. 
Kč méně nežli za stejné období v roce 2021. Tento rozdíl je způsoben navýšenou intenzitou 
upomínací činnosti v 1. pololetí roku 2021, ke snížení prudkého nárůstu pohledávek po období 
covidových opatření a po několika měsíčním výpadku upomínací činnosti.  
 

Inkaso rozhlasových poplatků                                  1. pololetí 2020 1. pololetí 2021 1. pololetí 2022 

[tis. Kč] 1 069 480 1 102 006 1 092 845 

Přírůstek (+)/ Úbytek (-) 32 526 -9 161 

 
 

4. Akviziční akce  
 
Realizace všech akvizičních akcí proběhla v 1. pololetí dle naplánovaného harmonogramu, a to 
v oblasti fyzických osob – přímých poplatníků i podnikatelských subjektů.  
 

Akviziční činnost  v 1. pololetí 2022 

Kategorie Oslovené subjekty 
[počet] 

Přihlášky 
[počet]] 

Přihlášené 
přijímače 

[počet] 

Úspěšnost – 
přihlášené subjekty 

[%] 
Podnikatelské subjekty 34 307  4 008 6 592  12% 

Fyzické osoby – domácnosti 26 375 8 415 8 415 32% 

Celkem  60 682 12 423 15 007 20% 

 
Český rozhlas obeslal téměř 35 tis. podnikatelských subjektů akviziční výzvou a informačním 
sdělením o povinnosti platit rozhlasové poplatky. Kromě odeslaných výzev odběrateli elektřiny je 
možnost rozšiřovat povědomí o zákonných povinnostech podnikatelských subjektů zasílám 
informačních sdělení důležitým krokem v akvizičním procesu, který stále přivádí nové poplatníky.   
 
Úspěšnost akviziční činnosti s reakcí na zaslanou výzvu přihláškou u domácností v posledních 
letech překračuje 30% hranici a se stejným podílem v 1. pololetí přispívá i k celkovému přírůstku 
přijímačů v dané kategorii.    
 
 

5. Vymáhání rozhlasových poplatků  
 

 
a) Mimosoudní vymáhání – upomínací činnost 

 
V první polovině roku 2022 Český rozhlas odeslal téměř 123 tis. upomínek, předžalobních výzev a 
připomínek k úhradě dluhu na rozhlasovém poplatku.  
 

Upomínací činnost v 1. pololetí 2022 

Kategorie Odeslané upomínky 
[počet] 

Objem dluhu 
[tis. Kč] 

Vymožená částka 
[tis. Kč] 

Úspěšnost  
[%] 

Podnikatelské subjekty 45 079  79 417  49 270 62% 

Fyzické osoby – přímí poplatníci 14 732 35 841 7 055 20% 

Fyzické osoby – SIPO poplatníci 63 014 20 191 4 066 20% 

Celkem  122 825 135 449 60 391 45% 

 
V kategorii podnikatelských subjektů se úspěšnost mimosoudní fáze vymáhání pohybuje mírně nad 
hranicí 60 %. Rané inkaso pohledávek dosahuje stále vysokých hodnot a celkovou úspěšnost 
snižuje odeslání předžalobních výzev a výzev k úhradě přirážky před koncem 1. pololetí.  
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Obdobná jako v předchozích obdobích zůstává i úspěšnost vymáhání u fyzických osob – přímých 
poplatníků. Do této kategorie jsou pravidelně, po revizi kmene, převáděni SIPO poplatníci, u kterých 
se nepodařilo dluh vymoci. Úspěšnost vymáhání je tímto přelivem ovlivněna, přesto napomáhá 
k celkovému snížení pohledávek Českého rozhlasu.   
 
U fyzických osob – SIPO poplatníků se úspěšnost vymáhání i nadále pohybuje na 20% hranici. 
Objem pohledávek v této oblasti však stále mírně klesá a to právě v důsledku převodu do přímé 
správy Českého rozhlasu.  
 

  
 
 
 

b) Soudní vymáhání – žaloby 
 

Do fáze soudního vymáhání Český rozhlas postoupil celkem 1,2 tis. případů. K 31. 3. se jednalo o 
0,4 tis. případů s výší jistiny 2,5 mil. Kč, z níž bylo vymoženo 25 %. K 30. 6. přibylo dalších 0,8 tis. 
dlužníků s výší žalované jistiny 2,2 mil. Kč, kteří návrh na elektronický platební rozkaz obdrží 
v průběhu prvních měsíců 2. pololetí.     
 
 

c) Vývoj pohledávek  
 
Stav pohledávek je v porovnání se stavem ke konci sledovaného období v roce 2021 téměř totožný.  
 

Celkový stav pohledávek k 30. 06. 2020 k 30. 06. 2021 k 30. 06. 2022 

[tis. Kč] 192 412 171 234 171 817 

Přírůstek (+)/ Úbytek (-) -21 178 583 

 
 
V 2. pololetí 2022 bude Český rozhlas realizovat činnosti v oblasti rozhlasových poplatků i nadále 
v souladu s plánem ve snaze dosáhnout stanovených výnosů.  
  
   
 
Ing. Martin Vojslavský 
17. 8. 2022 


