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Zpráva o vymáhání televizních poplatků za rok 2012
1. Upomínací procesy, žaloby
Útvar správy a vymáhání TV poplatků pokračoval také v roce 2012 v hromadném upomínání dlužníků,
kteří nezaplatili České televizi televizní poplatky.
V roce 2012 rozeslal útvar televizních poplatků přes 340 tis. upomínek na celkovou dlužnou částku
353 mil. Kč, z čehož bylo uhrazeno 141 mil. Kč, což činí 40% z upomínané částky.
Kromě upomínání dlužných televizních poplatků pokračoval i proces žalování dlužníků prostřednictvím
spolupracující advokátní kanceláře (AK). V roce 2012 nebyla sice AK předána žádná větší skupina
dlužníků k zažalování, ale pokračovaly již dříve zažalované případy. Od roku 2007 bylo AK předáno
přes 73 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 31.12.2012
1 Žalováno přes AK

Částka
119,3 mil. Kč

2 Zaplacená jistina (dlužné poplatky)

45,8 mil. Kč

3 Zaplacené úroky a přeplatky

13,1 mil. Kč

4 Náklady se žalováním (prohrané žaloby, neúspěšné exekuce, dosud nevrácené soudní poplatky)

32,7 mil. Kč

5 Čistý příjem ČT (ř. 2 + 3 - 4)

26,4 mil. Kč

Spolupráce mezi Českou televizí a smluvně najatou advokátní kanceláří při žalování dlužníků za
televizní poplatky bude pokračovat i v roce 2013.
2. Vyhledávání neevidovaných poplatníků
a) vyhledávání útvarem televizních poplatků ČT
V roce 2012 útvar televizních poplatku uskutečnil další oslovení domácností na základě porovnání dat
poplatníků České televize a dat získaných z energetických společností. Na jaře 2012 bylo dopisem
vyzváno k evidenci 68 tis. domácností, výsledkem této akce bylo 6 tis. nově přihlášených poplatníků,
tj. přibližně 9% oslovených. V roce 2012 bylo průběžně osloveno pomocí datových schránek přibližně
17 tis. nově vzniklých právnický osob, které byly dopisem upozorněny na povinnost platit televizní
poplatky v případě užívání televizních přijímačů. Od roku 2007 bylo díky obdobným oslovovacím
akcím, které zajišťovala Česká televize, získáno celkem 62 tis. nových poplatníků.
V následující tabulce je celková statistika oslovovacích akcí „v režii ČT“ od roku 2007.

Rok

Osloveno
(domácnosti,
podnikatelé) v tis.

Přihlášeno TV
přijímačů v tis.

Podíl z
oslovených

2007

127

27

21,3%

2008

71

8

11,3%

2009

90

9

10,0%

2011

101

12

11,9%

2012

68

6

8,8%

Celkem

457

62

13,8%

b) vyhledávání externí firmou – BSP Laywer Partners a.s.
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. Celkem bylo v letech 2007
až 2010 rozesláno podnikatelům 15 tis. výzev na neevidované TV přijímače. Podnikatele, kteří částku
na výzvě k zaplacení přirážky neuhradili a výzva byla oprávněná, Česká televize prostřednictvím
smluvně najaté AK zažalovala.
Na přirážkách bylo v roce 2012 zaplaceno přibližně 3,5 mil. Kč, z toho čistý finanční přínos pro ČT činil
1,4 mil. Kč. Celková finanční statistka vyhledávání neevidovaných podnikatelů je uvedena
v následující tabulce.
ř.

Statistika vyhledávání neevidovaných TV přijímačů od roku 2007 do
31.12.2012 – realizováno externí firmou

Částka

1 Zaplacené přirážky

121,5 mil. Kč

2 Zaplacené poplatky, úroky

5,6 mil. Kč

3 Celkem zaplaceno (ř.1 + 2)

127,1 mil. Kč

4 Odměna AK (7% ze zaplacených přirážek) vč. DPH

10,5 mil. Kč

5 Odměna vyhledávací agentuře (36% resp. 38% ze zaplac. přirážek) vč. DPH

55,9 mil. Kč

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

6,8 mil. Kč

7 Čistý příjem ČT (ř. 3 - 4 - 5 - 6)

53,9 mil. Kč

3. Výsledky činnosti útvaru televizních poplatků ČT
Díky zvýšené aktivitě při upomínání dlužných TV poplatků (od roku 2006 bylo rozesláno nejvíce
upomínek) byl plán inkasa z TV poplatků překročen o 6 mil. Kč. Celkový plán výnosu z inkasa
poplatků a přirážek byl překročen o 9 mil. Kč. Plánovaný počet evidovaných televizních přijímačů
nebyl splněn o 13 tis. přístrojů.

Ukazatel
Stav evidovaných TV přijímačů (v tis. ks)

Plán 2012

Rozdíl oproti
plánu 2012

Skutečnost 2012

3 585

3 572

-13

3 361

3 355

-6

224

217

-7

Výnosy z poplatků a přirážek (v mil. Kč)

5 758

5 767

+9

z toho výnosy z poplatků (v mil. Kč)

5 750

5 756

+6

z toho fyzické osoby (domácnosti)
podnikatelé a právnické osoby

