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Rozhlasové poplatky 2018 
Report o činnosti 

 
 

1. Výnosy z rozhlasových poplatků  
 

 
 

 
 
 
Navyšování podílu výnosů přímých poplatníků (fyzických osob domácností i podnikatelských 
subjektů) na celkových výnosech z rozhlasových poplatků ČRo pokračovalo i v roce 2018. 
V meziročním srovnání je podíl oproti konci roku 2017 vyšší o 2 %, celkem 27 % na celkových 
výnosech z rozhlasových poplatků.   
 

 
2. Vývoj počtu evidovaných přijímačů  

 
V roce 2018 pokračuje dlouhodobý pozitivní trend vývoje rozhlasových přijímačů.  
 

 
 
V jednotlivých kategoriích poplatníků byl vývoj obdobný jako v předchozích letech.  

 
V kategorii fyzických osob SIPO poplatníků došlo i v roce 2018 k dalšímu poklesu jejich 
celkového počtu. Ten je odrazem demografického vývoje a je zčásti stále kompenzován 
přesunem poplatníků do přímé správy Českého rozhlasu, a to jak ze strany poplatníků, tak 
pravidelnou revizí kmene prováděnou Českým rozhlasem. 
Nárůst přímých poplatníků Českého rozhlasu je podpořen především akviziční činností a dále i 
přesunem poplatníků právě z kategorie SIPO do přímé správy.  

Kategorie
   SKUTEČNOST             

[tis. Kč]

 PLÁN                                 

[tis. Kč]

Rozdíl                                        

[tis. Kč]

     Plnění plánu                 

[%]

Podnikatelské subjekty 416 813 407 612 9 201 102,3%

Fyzické osoby - přímí poplatníci 137 453 126 134 11 319 109,0%

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 1 532 795 1 540 859 -8 064 99,5%

Celkem 2 087 062 2 074 605 12 457 100,6%

Výnosy z rozhlasových poplatků 2018

Kategorie
    Stav k 1.1.2018                 

[počet]

  Stav k 31.12.2018              

[počet]
Přírůstek(+)/úbytek(-)

Podnikatelské subjekty 720 122 749 001 28 879

Fyzické osoby - přímí poplatníci 239 149 274 849 35 700

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 2 850 786 2 803 660 -47 126

Celkem 3 810 057 3 827 510 17 453

Vývoj rozhlasových přijímačů 2018
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Pokračující nárůst v kategorii podnikatelských subjektů je výsledkem akviziční činnosti a je 
podpořen dlouhotrvajícím pozitivním vývojem hospodářské situace. Ke konci roku 2018 byly 
zaznamenány mírné poklesy počtu evidovaných přijímačů u společností poskytujících operativní 
leasing vozidel, které mohou být prvním indikátorem přesycenosti trhu a blížícího se nástupu 
recese.  Přesto je nárůst v této kategorii opět rekordní.  
 

3. Akviziční akce  
 

 
 
 

 
 
 
 
Podnikatelské subjekty 
Přírůstky počtu přijímačů z akvizičních akcí zaměřených na podnikatelské subjekty opět 
kompenzovaly dlouhotrvající pokles v oblasti domácností. Upozornění na oznamovací povinnost 
byla subjektům, z dat získaných z veřejně dostupných rejstříků, odeslána v lednu, březnu a 
červenci. V září byly obeslány subjekty výzvou k přihlášení dle dat získaných od dodavatelů 
elektrické energie.   
 
Fyzické osoby - Domácnosti  
V oblasti domácností byly odeslány dvě akviziční kampaně, a to v dubnu a v září. Akvizice 
v počtu 48 tis. obeslaných domácností byla zaměřena na odběratele elektřiny dle dat získaných 
od dodavatelů elektrické energie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategorie
Oslovené subjekty 

[počet]

  Přihlášky               

[počet]

Přihlášené rozhlasové 

přijímače [počet]

Úspěšnost - přihlášené 

přijímače  [%]

Podnikatelské subjekty 71 428 10 106 14 331 20%

Fyzické osoby - domácnosti 49 516 11 548 11 548 23%

Celkem 120 944 21 654 25 879 21%

Akviziční činnost 2018
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4.  Vymáhání rozhlasových poplatků  
 

 
 
 

Celkovou úspěšnost vymáhacích akcí stále snižuje upomínání dlouhodobých dluhů! 
 

 
 
 
Podnikatelské subjekty jsou stále nejúspěšnější kategorií v oblasti upomínání.  Celková 
vymožená částka se pohybuje na hranici 70 % z upomenuté jistiny.  

  
V kategorii fyzických osob – přímých poplatníků docházelo i v roce 2018 k upomínání 
dlouhodobých dluhů převedených poplatníků ze SIPO do přímé správy, a to na základě 
provedených revizí kmene v minulých obdobích. Celková úspěšnost upomínacích akcí je tedy 
negativně ovlivněna právě těmito kroky, neboť dluhy v této kategorii jsou převážně dlouhodobé. 
Přesto je třeba nahlížet na vymáhání v této oblasti pozitivní optikou. Část poplatníků, která 
nehradila své závazky vůči Českému rozhlasu v kategorii SIPO, své závazky uhradila, případně 
vyřešila dlouhodobé nesrovnalosti způsobené neohlašováním změn v zákonem daných lhůtách.  
 
U fyzických osob – SIPO poplatníků se úspěšnost vymáhání pohybuje obdobně jako 
v předchozích letech, a to vzhledem k nezměněné strategii upomínacích akcí (mimořádný 
předpis – SIPO řádek). Přesto se pozitivně vyvíjí počet upomínaných subjektů, tedy 
problematických dlužníků v této kategorii ubývá.  
 
V roce 2018 bylo podáno téměř 1,6 tis. návrhů na elektronický platební rozkaz, v objemu jistiny 
bez mála 8,5 mil. Kč s celkovou úspěšností 31 % ze žalované jistiny. 
 

 

Kategorie
Odeslané upomínky 

[počet]

Objem upomenutého 

dluhu [tis. Kč]

   Vymožená částka         

[tis. Kč]

Úspěšnost vymožená 

částka [%]

Podnikatelské subjekty 50 776 84 195 56 376 67%

Fyzické osoby - přímí poplatníci 28 456 79 727 13 955 18%

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 159 224 66 779 10 139 15%

Celkem 238 456 230 701 80 470 35%

Upomínací akce 2018

Kategorie Počet žalob
     Žalovaná jistina        

[tis. Kč]

   Vymoženo                    

[tis. Kč]

  Vymoženo                     

[%]

Žaloby Podnikatelské subjekty 01/2018 508 3 094 920 30%

Žaloby Podnikatelské subjekty 06/2018 332 696 413 59%

Žaloby Podnikatelské subjekty 07/2018 728 4 691 1 321 28%

Celkem 1 568 8 481 2 654 31%

Soudní vymáhání 2018



4 

 

V oblasti mimosoudního (upomínání) i soudního (návrhy na elektronické platební rozkazy) 
vymáhání nebylo v roce 2018 realizováno 100 % naplánovaných akcí v důsledku legislativních 
změn, které v oblasti spisové služby přineslo Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
940/2014 o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu („eIDAS“). 
Český rozhlas tedy dočasně upustil od odesílání hromadné korespondence, především 
prostřednictvím datové schránky, až do doby plného souladu s platnou legislativou, tj. 1. čtvrtletí 
2019. 
 
 

5. Vývoj pohledávek  
 

 
 
 
Statistika zobrazuje stav pohledávek evidovaných na dlužných předpisech rozhlasových poplatků 
bez insolvenčních řízení, likvidací a přirážek.  
 
Snížení celkového stavu pohledávek je dáno především úspěšností vymožení dlouhodobých 
dluhů poplatníků převedených z kategorie SIPO do přímé správy Českého rozhlasu.  
 

 
6. Plánované činnosti v roce 2019 
 

Oddělení rozhlasových poplatků se v roce 2019 zaměří především na: 
 

- integraci komplexního řešení ke splněné legislativních požadavků vyplývajících 
z Nařízení Evropského parlamentu a Rady „eIDAS“. Hromadná i individuální 
korespondence odesílaná prostřednictvím veškerých dostupných komunikačních kanálů 
(datové zprávy, e-maily i poštovní zprávy) bude opatřena potřebnými prvky dokladujícími 
autentičnost, přesnost a neměnnost jednotlivých zpráv,  

- optimalizaci a zefektivnění uživatelské práce při řešení odezvy akvizičních a upomínacích 
akcí pomocí předefinovaných reportů a dále zjednodušení činností i v oblasti zpracování 
osobních údajů, 

- pokračující revize kmene poplatníků především domácností hradících prostřednictvím 
SIPO. 
 

Další úpravy, a to v součinnosti s oddělením Nových médií, by měl doznat i web rozhlasových 
poplatků.  
 
 
 
Ing. Martin Vojslavský 
14. 2. 2019 
 
 

 
 

31.12.2017 31.12.2018 Změna

138 412 Kč 131 903 Kč -6 508 Kč

    Celkový stav pohledávek            

[tis. Kč] 


