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Rozhlasové poplatky v 1. pololetí 2019 
Report o činnosti 

 
 

1. Vývoj počtu evidovaných přijímačů  
 

 
 
První signály přesycenosti trhu a skokové úbytky rozhlasových přijímačů, které se objevily ke konci 
roku 2018 v oblasti podnikatelských subjektů, pokračují i v 1. pololetí roku 2019. Od počátku roku 
přibylo v této kategorii pouze 1,6 tis. rozhlasových přijímačů, což je v porovnání se stejným 
obdobím předchozího roku propad o více než 90%.   
 
Oproti tomu přímých poplatníků Českého rozhlasu - domácností stále přibývá díky akvizičním 
akcím, které byly v první polovině roku odbaveny a také přelivem poplatníků z oblasti fyzických 
osob hradících prostřednictvím SIPO. V kategorii SIPO dochází již několik let k setrvalému poklesu. 
Ten je způsoben především demografickém vývojem a částečně ovlivněn právě přesunem části 
SIPO poplatníků k přímé platbě koncesionářských poplatků Českému rozhlasu.  
 

2. Výnosy z rozhlasových poplatků  
 

 
 
Výnosy z rozhlasových poplatků byly oproti plánované hodnotě za sledované období 1. pololetí  
vykázány v objemu o 1 153 tis. Kč vyšším.  
Inkaso (příjem peněz) dosáhlo v 1. pololetí výše 1 099 962 tis. Kč.  
 

 
 
Podíl výnosů přímých poplatníků (fyzických osob domácností i podnikatelských subjektů) na 
celkových výnosech z rozhlasových poplatků ČRo se opět navýšil a k 30. 6. 2019 tvoří 28%.  

Kategorie
    Stav k 1.1.2019                 

[počet]

  Stav k 30.06.2019              

[počet]
Přírůstek(+)/úbytek(-)

Podnikatelské subjekty 749 001 750 646 1 645

Fyzické osoby - přímí poplatníci 274 849 296 580 21 731

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 2 803 660 2 780 176 -23 484

Celkem 3 827 510 3 827 402 -108

Vývoj rozhlasových přijímačů I. pololetí 2019

Kategorie
   SKUTEČNOST             

[tis. Kč]

 PLÁN                                 

[tis. Kč]

Rozdíl                                        

[tis. Kč]

     Plnění plánu                 

[%]

Podnikatelské subjekty 215 097 218 550 -3 453 98,4%

Fyzické osoby - přímí poplatníci 79 967 76 044 3 923 105,2%

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 756 584 755 901 683 100,1%

Celkem 1 051 648 1 050 495 1 153 100,1%

Výnosy z rozhlasových poplatků I. pololetí 2019
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Kategorie
Odeslané upomínky 

[počet]

Objem upomenutého 

dluhu [tis. Kč]

   Vymožená částka         

[tis. Kč]

Úspěšnost vymožená 

částka [%]

Podnikatelské subjekty 33 211 57 947 39 513 68%

Fyzické osoby - přímí poplatníci 11 615 12 781 5 904 46%

Fyzické osoby - SIPO poplatníci 72 675 27 549 4 876 18%

Celkem 117 501 98 277 50 293 51%

Upomínací akce I. pololetí 2019

 
3. Akviziční akce  

 

 
 

 
 
 
Podnikatelské subjekty 
Akviziční akce zaměřené na podnikatelské subjekty byly realizovány v lednu a březnu 2019, a to 
prostřednictvím datových zpráv upozorňujících na povinnost platit rozhlasové poplatky. Ty byly 
odeslány subjektům, jejichž data jsou dostupná z veřejných rejstříků. V červnu pak byly odeslány 
výzvy odběratelům elektřiny dle dat získaných od dodavatelů elektrické energie.    
 
Fyzické osoby - Domácnosti  
Výzvy fyzickým osobám – domácnostem byly odeslány na konci dubna. Akvizice byla zaměřena 
na odběratele elektřiny dle získaných dat od dodavatelů elektrické energie. 
 
 

4.  Vymáhání rozhlasových poplatků  
 

a) Mimosoudní vymáhání – upomínkové akce 
 
 

Kategorie
Oslovené subjekty 

[počet]

  Přihlášky               

[počet]

Přihlášené rozhlasové 

přijímače [počet]

Úspěšnost - přihlášené 

přijímače  [%]

Podnikatelské subjekty 35 401 4 405 6 699 19%

Fyzické osoby - domácnosti 32 474 8 279 8 279 25%

Celkem 67 875 12 684 14 978 22%

Akviziční činnost I. pololetí 2019
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V oblasti podnikatelských subjektů dosahuje úspěšnost vymožení upomenuté jistiny hranici 70%. 
Celková úspěšnost je snížena odesíláním předžalobních výzev, zde se vymožitelnost jistiny 
pohybuje okolo 55%. Upomínání pohledávek mladších jednoho roku je naopak velmi úspěšné, 
v této oblasti inkasa pohledávek je dosahováno až 95% vymožení.  
 
Celkovou úspěšnost upomínacích akcí fyzických osob – přímých poplatníků stále snižuje 
upomínání dluhů, původních SIPO poplatníků, kteří byli převedeni do přímé správy Českého 
rozhlasu. Upomínání dluhů mladších jednoho roku přináší úspěšnost vymožení upomenuté jistiny 
až k 80%.  
 
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).  
 

b) Soudní vymáhání – žaloby 
 

V roce 2019 bylo podáno téměř 2,1 tis. návrhů na elektronický platební rozkaz, v objemu jistiny bez 
mála 12,5 mil. Kč.  
 

 
 
Úspěšnost soudního vymáhání je vyhodnocována nejdříve po 3 měsících od podání návrhů na 
elektronické platební rozkazy.  
 

c) Vývoj pohledávek  
 

 
 
V meziročním srovnání dochází opět ke snížení objemu pohledávek, a to především v oblasti 
poplatníků převedených z kategorie SIPO do přímé správy ČRo.   
 

 
 
 

Kategorie Počet žalob
     Žalovaná jistina        

[tis. Kč]

   Vymoženo                    

[tis. Kč]

  Vymoženo                     

[%]

Žaloby Podnikatelské subjekty 03/2019 512 3 369 662 20%

Žaloby Podnikatelské subjekty 05/2019 6 35

Žaloby Podnikatelské subjekty 06/2019 1 579 9 043

Celkem 2 097 12 447

Žaloby 2019

30.06.2018 30.06.2019 Změna

144 721 137 848 -6 873

    Celkový stav pohledávek            

[tis. Kč] 
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5. Hlavní činnosti v 1. pololetí 2019 

 
V úvodu roku 2019 bylo do aplikace pro evidenci, správu a výběr rozhlasových poplatků  
is-USYS.net integrováno technické řešení, kterým se ČRo v oblasti poplatkové agendy podřídil 
Nařízení eIDAS. Korespondence odesílaná poplatníkům z ČRo naplňuje legislativní rámec v dané 
oblasti.  
 
Podařilo se nastavit částečně automatizovaný proces v oblasti upomínání podnikatelských 
subjektů prostřednictvím datových schránek. Plné automatizaci brání pouze náležitosti plynoucí ze 
zmíněného Nařízení eIDAS a nutnost opatřovat dokumenty kvalifikovanými certifikačními prvky 
odpovědných osob.  
 
Byly provedeny další kroky revize a čištění kmene SIPO poplatníků (převod do přímé správy ČRo).   

 
 
 

 
Ing. Martin Vojslavský 
23. 7. 2019 


