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Oznamovací povinnost a rozhlasové poplatky

Vážená paní, vážený pane,

věnujte prosím pozornost oznámení, které vychází ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a
televizních poplatcích, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Dovolujeme si Vás informovat, že v souladu se Zákonem jsou právnické nebo fyzické
podnikající osoby povinny splnit oznamovací povinnost dle § 8 odst. 2 Zákona, a to v
případě, že vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívají rozhlasový
přijímač, a následně platit rozhlasový poplatek v zákonné výši a periodicitě.

Plněním zákonné povinnosti fyzickou osobou v rámci domácnosti není splněna oznamovací
povinnost za právnickou nebo fyzickou podnikající osobu.

Za rozhlasový přijímač se považuje např. rádio, radiobudík, autorádio, mini/mikro věž, rádio
umožňující příjem digitálního vysílání ve formátu DAB, počítač/notebook s FM/DVB-T tunerem,
televize se set-top-boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/T2/S/C nebo
televize s příjmem programů kabelové TV, pokud umožňují příjem rozhlasového vysílání. Dle
§ 3 odst. 3 Zákona, je-li rozhlasový přijímač příslušenstvím dopravního prostředku,
poplatníkem je provozovatel dopravního prostředku, tedy osoba zapsaná v tzv. malém
technickém průkazu vozidla.

Český rozhlas neeviduje IČO: 04437756, ICTX.CZ, s.r.o., jako rozhlasového poplatníka. Splňte
prosím svou oznamovací povinnost a zašlete Českému rozhlasu:

a) Přihlášku, pokud vlastníte, držíte či z jiného právního důvodu déle než 1 měsíc užíváte

rozhlasový přijímač (lze využít formulář v příloze – část Přihláška), nebo

b) Čestné prohlášení, pokud nenaplňujete zákonné podmínky vymezující poplatníka

rozhlasového poplatku (lze využít formulář v příloze – část Čestné prohlášení).

Podrobné informace o placení rozhlasového poplatku, včetně kompletního znění Zákona a online

formuláře pro přihlášení, naleznete na webových stránkách www.rozhlas.cz/poplatek/.

Řádně vyplněnou Přihlášku nebo Čestné prohlášení je možné zaslat jedním z níže uvedených

způsobů:

— do datové schránky: rnaadje, 

— e-mailem na adresu: poplatek@rozhlas.cz, 

— na adresu: Český rozhlas – rozhlasové poplatky, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2.

Děkujeme všem, kteří splní svou zákonnou povinnost.

S pozdravem

Ing. Radka Šimečková

vedoucí Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků

Přílohy

Formulář pro právnické nebo podnikající fyzické osoby

v z. Jana Toulová
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Další důležité informace

Podle Zákona je každá právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba, která vlastní, drží nebo z
jiného právního důvodu alespoň jeden měsíc užívá rozhlasový přijímač, povinna platit rozhlasový
poplatek ve výši 45 Kč za každý rozhlasový přijímač.

Poplatník, který je fyzickou osobou – podnikatelem, platí rozhlasový poplatek z každého
rozhlasového přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním dle
§ 5 odst. 3 Zákona. Poplatník, který je právnickou osobou, platí rozhlasový poplatek z každého
rozhlasového přijímače dle § 5 odst. 4 Zákona.
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