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1. SYSTÉM VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Systém výběru a vymáhání televizních poplatků v České televizi se řídí zákonem č. 348/2005 Sb.,  

o rozhlasových a televizních poplatcích. Činnosti související s výběrem a vymáháním televizních 

poplatků provádí specializovaný útvar, který obhospodařuje databázi poplatníků, provádí měsíční  

a čtvrtletní předpis televizních poplatků, opravuje údaje o plátcích poplatku a měsíčně přebírá od 

České pošty kmenové soubory evidovaných poplatníků pro aktualizaci databáze. Dále provádí 

upomínání poplatníků, kteří neplatí včas předepsané poplatky a v případě neúspěchu při upomínání, 

přikračuje  

ve spolupráci s advokátní kanceláří k soudnímu vymáhání dluhu. Specifickou oblastí činnost útvaru je 

pak vyhledávání neevidovaných poplatníků, tedy fyzických a právnických osob, které nesplnily svoji 

povinnost danou zákonem a nepřihlásily se k placení televizního poplatku. 

 

2. STAV EVIDOVANÝCH POPLATNÍKŮ A INKASO 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Stav evidovaných televizních přijímačů k 31.12.2014  

 

Ukazatel (v ks)  Stav k 31.12.2013       Stav k 31.12.2014 

Domácnosti 3 320 207 3 324 522 

Právnické osoby 212 875 213 734 

Stav evidovaných tv přijímačů 3 533 082 3 538 256 

 

K 31.12.2014 evidovala Česká televize celkem 3 538 256 televizních přijímačů. Oproti stavu k počátku 

roku se počet zvýšil o 5 174 přijímačů. Poprvé od roku 2009 tak došlo k meziročnímu navýšení počtu 

evidovaných poplatníků.  

 

K nárůstu počtu evidovaných televizních přijímačů u domácností došlo díky velké oslovovací akci 

uskutečněné v červnu 2014. U právnických osob došlo k oslovování nově vzniklých firem pomocí 

datových schránek. Podrobnosti o oslovovacích akcích jsou uvedeny v kapitole 5 této zprávy. 

 

Inkaso televizních poplatků za rok 2014 

 

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet  Skutečnost* Rozdíl % 

Inkaso televizních poplatků  5 680 000 5 677 569 -2 431 -0,04% 

Poznámka: *neauditované údaje 

 

Inkaso televizních poplatků za rok 2014 bylo plněno v souladu s plánem (plnění 99,96%), zejména 

díky úspěšností upomínacích a vymáhacích akcí.  
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3. UPOMÍNÁNÍ DLUŽNÍKŮ 
_________________________________________________ 
 
Upomínání představuje první fázi při vymáhání dlužných televizních poplatků. Tato činnost je 

prováděna průběžně během celého roku. Dlužník je upozorněn na vzniklý dluh a je vyzván k jeho 

uhrazení. Upomínání je prováděno vždy dvakrát s tím, že druhá upomínka je zasílána doporučeným 

dopisem. První upomínka je zasílána SIPO řádkem, obyčejným dopisem nebo elektronicky. 

  

V roce 2014 rozeslal útvar televizních poplatků 318 tis. upomínek na celkovou dlužnou částku 

237 mil. Kč, z čehož bylo uhrazeno 103 mil. Kč, což činí 43 % z upomínané částky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ DLUŽNÝCH POPLATKŮ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Kromě upomínání dlužných televizních poplatků pokračoval i proces žalování dlužníků 

prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře. V roce 2014 bylo advokátní kanceláři předáno 

k zažalování přes 8 tis. dlužníků televizních poplatků. Od roku 2007 tak bylo předáno celkem 

102 tis. dlužníků za dlužné televizní poplatky a přes 5 tis. dlužníků za nezaplacené přirážky 

k televizním poplatkům.  

 

V následující tabulce je uvedena statistika projektu žalování dlužných televizních poplatků 

prostřednictvím smluvně najaté advokátní kanceláře od roku 2007. 

 

[NÁZEV 
KATEGORIE

] 197 tis. 

[NÁZEV 
KATEGORIE

]  
53 tis.  

[NÁZEV 
KATEGORIE

]  
33 tis. 

[NÁZEV 
KATEGORIE

] 35 tis. 

ODESLANÉ UPOMÍNKY  
ZA ROK 2014  

237 

103 

U P O M Í N Á N Á  D L U Ž N Á  
Č Á S T K A  

Ú H R A Z E N É  Č Á S T K Y  

V
 M

IL
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Č
 

UPOMÍNANÉ A UHRAZENÉ 
DLUHY ZA ROK 2014  

43 % 
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Souhrnná statistika žalob od roku 2007 do roku 2014  

Částka 
v mil. Kč 

1 Žalováno přes advokátní kancelář 190,9 

1a z toho: Vyhrané žaloby ve prospěch ČT 145,4  

1b Prohrané žaloby v neprospěch ČT 14,7 

1c Probíhající soudní žaloby 30,8 

2a Z vyhraných žalob: zaplaceno 58,6 

2b nezaplaceno (úmrtí, insolvence, nemajetnost) 13,9 

2c v probíhající exekuci 72,9 

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

12,2 

4 Přijaté úroky z prodlení 9,1 

5 Čistý příjem ČT u ukončených soudních žalob (2a – 3 + 4) 55,5 

 

 

Spolupráce mezi Českou televizí a smluvně najatou advokátní kanceláří při žalování dlužníků za 

televizní poplatky zatím pokračuje i v roce 2015. Na základě nálezu Ústavního soudu ze srpna 2012  

(I. ÚS 3344/12) potvrzeného nálezy ÚS ze srpna a září 2014, lze již považovat za ustálené a 

konstantní, že soudy většinou nepřiznávají České televizi u nových žalob náhradu nákladů za 

zastupování advokátem. Smlouva mezi ČT a advokátní kanceláří je uzavřena tak, že i v případě, že 

soudy nepřiznají u vyhraných žalob odměnu za zastupování, nehradí Česká televize advokátní 

kanceláři žádné náklady řízení.  

 
Česká televize v důsledku výše zmíněného nálezu Ústavního soudu zvažuje alternativní způsoby 

vymáhání dlužných televizních poplatků. V říjnu 2014 uzavřela Česká televize smlouvu na poskytování 

služeb DINO a miniDINO pro mimosoudní vymáhání dlužných televizních poplatků. Jedná se o službu 

České pošty, která umožňuje předcházet tomu, aby se dlužník omylem nebo z důvodu špatné 

informovanosti dostal až k soudu nebo dokonce do exekuce. V 1. pololetí roku 2015 je ČT připravena 

využít služeb DINO pro 20 tis. dlužníků.  

 

5. VYHLEDÁVÁNÍ NEEVIDOVANÝCH POPLATNÍKŮ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Česká televize se pravidelně věnuje také vyhledávání neevidovaných poplatníků. Zákon o 

rozhlasových a televizních poplatcích umožňuje České televizi kontrolovat dodržování povinnosti 

fyzických  

a právnických osob přihlásit se do evidence poplatníků televizního poplatku. Za tímto účelem má 

Česká televize právo dostávat od dodavatelů zajišťující dodávku elektřiny přesně definované údaje o 

jejich odběratelích. 
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Na základě porovnání dat poplatníků České televize a dat získaných od energetických společností bylo 

v červnu 2014 dopisem osloveno 207 tis. domácností. Podobně jako při minulých oslovovacích akcích, 

více jak polovina oslovených na dopis od České televize neodpověděla.  

 

 

 

 

Na základě dat od energetických společností mohou být osloveny i domácnosti, které jsou již v 

evidenci poplatníků. Tato skutečnost je dána tím, že poplatníkem může být za domácnost jiná osoba, 

než ta, která je odběratelem elektrické energie a dále se jedná o situace, kdy došlo ke změně jména 

poplatníka (sňatek) nebo změny adresy (přestěhování). Výše uvedeným případům se bohužel nejde 

při porovnávání databází vyhnout, a Česká televize proto při oslovování postupuje citlivě a na tuto 

možnost upozorňuje.  

 

Velký počet oslovených domácností uvádí, že nevlastní ani nepoužívá televizní přijímač, který je 

zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání definován jako zařízení technicky způsobilé k 

individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových 

vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo 

televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů. Procento domácností, které uvádějí, že 

nevlastní televizní přijímač je značně vyšší než vyplývá z výběrového šetření Českého statistického 

úřadu, který uvádí, že 98 % domácností v České republice je vybaveno televizním přijímačem. Je také 

zřejmé, že stále větší počet osob využívá ke sledování televizního programu jiné zařízení než je 

klasický televizní přijímač (počítač, tablet, telefon atd.). 

Domácnosti, které 
odpověděly  
[PROCENTO] 

Domácnosti, které 
na oslovení 

neodpověděly 
[PROCENTO] 

[NÁZEV 
KATEGORIE] 

OSLOVENÍ  DOMÁCNOSTÍ  V ROCE 2014  
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Celkový přínos oslovovací akce provedené v roce 2014 vedl k přihlášení přibližně 27 tisíc nových 

poplatníků, což představuje roční objem inkasa poplatků ve výši 43 mil. Kč. Tento objem však nebude 

znamenat absolutní navýšení příjmů České televize, protože je potřeba proti tomu započítat 

přirozený úbytek poplatníků z důvodů slučování domácností a úmrtí. 

 

 

 

skutečně [NÁZEV 
KATEGORIE] ze 

všech oslovených 
[PROCENTO] 

VÝSLEDEK OSLOVOVACÍ  AKCE V ROCE 2014  

již dříve evidován 
50% 

nově se příhlásí 
13% 

nemá TV 
32% 

osvobozen 
3% 

neznámý  
2% 

ODPOVĚDI  DOMÁCNOSTÍ  
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V roce 2014 bylo také pomocí datových schránek osloveno přes 25 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 pouze 80 firem se 270 televizními přijímači. Dále bylo 

vyzváno k zaplacení přirážky za neevidované přijímače 112 subjektů z řad restaurací a hotelů  

na celkovou částku 19 mil. Kč.  

 

V minulosti probíhalo také vyhledávání neevidovaných poplatníků z řad podnikatelů a právnických 

osob prostřednictvím externí vyhledávací agentury. Od roku 2010 již však není realizováno, protože 

vyhledávací agentura ukončila svou činnosti v květnu 2010. V současné době ještě dobíhají žaloby  

z těchto případů.  

 

Na přirážkách bylo v roce 2014 zaplaceno 1,5 mil. Kč, z toho čistý finanční přínos pro ČT činil necelý 

1 mil. Kč. Statistka vyhledávání neevidovaných podnikatelů je uvedena v následující tabulce. 

 

 
 

Statistika vyhledávání neevidovaných TV přijímačů od roku 2007 do roku 2014  
– realizováno externí firmou do května 2010 

Částka 
v mil. Kč 

1 Zaplacené přirážky 124,8 

2 Zaplacené poplatky, úroky 6,5 

3 Celkem zaplaceno (ř.1 + 2) 131,3 

4 Odměna advokátní kanceláři (7 % ze zaplacených přirážek) vč. DPH 10,9 

5 Odměna vyhledávací agentuře (36 % resp. 38 % ze zaplacených přirážek) vč. DPH 58,0 

6 
Náklady s výzvami a žalováním  
(prohrané žaloby, exekuce, nevrácené soudní poplatky) 

6,4 

7 Čistý příjem ČT (ř. 3 - 4 - 5  - 6) 56,0 

 
 


