
Zpráva o vymáhání televizních poplatků za rok 2013 
 

 
1. Upomínací procesy, žaloby 
 
Útvar správy a vymáhání TV poplatků pokračoval v roce 2013 v hromadném upomínání dlužníků, kteří 
nezaplatili České televizi televizní poplatky.  
 
V roce 2013 rozeslal útvar televizních poplatků 344 tis. upomínek na celkovou dlužnou částku 
348 mil. Kč, z čehož bylo uhrazeno 136 mil. Kč, což činí 39% z upomínané částky.  
 
Kromě upomínání dlužných televizních poplatků pokračoval i proces žalování dlužníků prostřednictvím 
spolupracující advokátní kanceláře (AK). V roce 2013 bylo AK předáno k zažalování přes 20 tis. 
dlužníků televizních poplatků. Od roku 2007 tak bylo AK předáno celkem 94 tis. dlužníků za dlužné 
televizní poplatky a přes 5 tis. dlužníků za nezaplacené přirážky k televizním poplatkům (viz bod 
Vyhledávání neevidovaných poplatníků).  
 
V následující tabulce je uvedena celková finanční statistika projektu žalování dlužných televizních 
poplatků prostřednictvím smluvně najaté advokátní kanceláře (AK) od roku 2007. 
 

ř. Souhrnná statistika žalob od roku 2007 do 2013        Částka 

1 Žalováno přes AK 176,2 mil. Kč 

1a z toho: Vyhrané žaloby ve prospěch ČT 122,2 mil. Kč  

1b             Prohrané žaloby v neprospěch ČT 11,8 mil. Kč  

1c             Probíhající soudní žaloby 42,2 mil. Kč  

2a Z vyhraných žalob:  zaplaceno 45,4 mil. Kč 

2b                                 nezaplaceno (úmrtí, insolvence, nemajetnost) 8,7 mil. Kč 

2c                                 v probíhající exekuci 68,1 mil. Kč 

3 
Náklady se žalováním v případech, kdy ČT neměla nárok na náhradu (prohrané žaloby, neúspěšné 
exekuce, nevrácené soudní poplatky) 

 11,5 mil. Kč 

4 Přijaté úroky z prodlení 7,1 mil Kč 

5 Čistý příjem ČT u ukončených soudních žalob (2a – 3 + 4) 41,0 mil. Kč 

 
Spolupráce mezi Českou televizí a smluvně najatou advokátní kanceláří při žalování dlužníků za 
televizní poplatky bude pokračovat i dále v roce 2014. Smlouva mezi ČT a AK je uzavřena tak, že i v 
případě, že soudy nepřiznají u vyhraných žalob AK odměnu za zastupování, nehradí ČT náklady 
řízení Advokátní kanceláři.  
 

 
2. Vyhledávání neevidovaných poplatníků 
 

a) vyhledávání útvarem televizních poplatků ČT 
 
V roce 2013 útvar televizních poplatku uskutečnil další oslovení pomocí datových schránek přibližně 
22 tis. nově vzniklých právnický osob, které byly dopisem upozorněny na povinnost platit televizní 
poplatky v případě užívání televizních přijímačů. Z takto oslovených firem se přihlásilo přes 200 firem 
s více než 1000 tv přijímačů. Dále bylo oddělením vymáhání tv poplatků vyzváno k zaplacení přirážky 
za neevidované přijímače asi 30 subjektů z řad restaurací a hotelů na celkovou částku 2,9 mil. Kč.  
 
 

b) vyhledávání externí firmou  
 
Vyhledávání neevidovaných poplatníků z řad podnikatelů a právnických osob prostřednictvím externí 
vyhledávací agentury již od roku 2010 neprobíhá, protože vyhledávací agentura ukončila svou činnosti 
v květnu 2010. V současné době ještě „dobíhají“ žaloby z těchto případů.   
 



Na přirážkách bylo v roce 2013 zaplaceno 1,9 mil. Kč, z toho čistý finanční přínos pro ČT činil přes 1,2 
mil. Kč. Celková finanční statistka vyhledávání neevidovaných podnikatelů je uvedena v následující 
tabulce. 
 

ř. 
Statistika vyhledávání neevidovaných TV přijímačů od roku 2007 do 2013 – 
realizováno externí firmou do května 2010 

Částka 

1 Zaplacené přirážky 123,3 mil. Kč 

2 Zaplacené poplatky, úroky 6,1 mil. Kč 

3 Celkem zaplaceno (ř.1 + 2) 129,4 mil. Kč 

4 Odměna AK (7% ze zaplacených přirážek) vč. DPH 10,7 mil. Kč 

5 Odměna vyhledávací agentuře (36% resp. 38% ze zaplac. přirážek) vč. DPH 57,1 mil. Kč 

6 Náklady s výzvami a žalováním (prohrané žaloby, exekuce, nevrácené soudní poplatky) 6,5 mil. Kč 

7 Čistý příjem ČT (ř. 3 - 4 - 5  - 6) 55,1 mil. Kč 

 
 
 

3. Výsledky činnosti útvaru televizních poplatků ČT 
 
Útvar televizních poplatků pokračoval také v roce 2013 v aktivním upomínání dlužných TV poplatků a 
přes výrazný pokles v počtu evidovaných TV přijímačů byl plán inkasa z TV poplatků nesplněn jen o 
1 mil. Kč. V porovnání s koncem roku 2012 klesl počet evidovaných televizních přijímačů o 39 tis. 
přístrojů. 
 

 

Ukazatel (v tis ks.) 
Skutečnost 
31.12. 2012 

Skutečnost 
31.12. 2013 

Rozdíl 

Stav evidovaných TV přijímačů (v tis. ks)      3 572 3 533 -39 

   z toho fyzické osoby (domácnosti) 3 355 3 320 -35 

   podnikatelé a právnické osoby   217   213 -4 

 

Ukazatel (v mil Kč) Plán 2013  
Skutečnost 

2013 
Rozdíl 

Výnosy z poplatků a přirážek (v mil. Kč) 5 720 5 719 -1 

    z toho výnosy z poplatků (v mil. Kč) 5 718 5 717  -1 

 
 
Zdánlivě „nelogický“ rozdíl mezi relativně velkým poklesem evidovaných poplatníků (39 tis. poplatníků) 
a relativně malým poklesem inkasa poplatků proti plánovanému inkasu TV poplatků (1 mil. Kč) je 
způsoben zejména tím, že Česká televize v průběhu roku 2013 sama odhlásila přibližně 13 tis. 
poplatníků z řad domácností. V rámci tohoto čištění dat byli odhlášeni poplatníci, kterým nebylo možné 
dle informací České pošty doručit předpis SIPO nebo doporučenou upomínku z důvodů úmrtí či 
odstěhování poplatníka a kteří nezaplatili TV poplatek v posledních 6 měsících před ukončením 
evidence. Tímto pravidelně prováděným čištěním dat poplatníků útvar správy a vymáhání TV poplatků 
udržuje databázi poplatníků v aktuálním stavu. 
 
 


