
11.Systém výběru televizních poplatků 
 
Fyzické osoby  
 
Fyzické osoby platí televizní poplatek měsíčními platbami buď prostřednictvím České pošty a 
služby SIPO, nebo přímo na účet České televize. Fyzická osoba resp. domácnost platí jeden 
televizní poplatek. 
 
V roce 2003 byly předepsány televizní poplatky fyzickým osobám a právnickým osobám 
včetně fyzických osob podnikajících v celkové výši 2 962 mil Kč. Příjmy z televizních 
poplatků činily 2 903 mil Kč. Úspěšnost výběru televizních poplatků vyjádřená procentem 
skutečně vybraných poplatků z předepsaných lze považovat za úspěšnou, v roce 2003 
dosáhla  98% a to především díky aktivnímu přístupu České televize k upomínání a 
vymáhání dlužných televizních poplatků. Podstatným problémem je však neustálý pokles 
evidovaných přijímačů v důsledku odhlašování poplatníků. 
 
Fyzické osoby platící televizní poplatek prostřednictvím SIPO plateb České pošty 
 
Evidenci poplatníků, platící televizní poplatek prostřednictvím služby SIPO  vede pro Českou 
televizi Česká pošta. Ta zajišťuje i výběr poplatku na svůj účet (předpis televizního poplatku 
v rámci pravidelně měsíčně distribuovaných složenek SIPO) a následné zaslání 
vyinkasovaných poplatků na účet České televize.  
 
Neuhradí-li poplatník televizní poplatek v příslušném měsíci, je mu zaslán Českou poštou 
v následujícím měsíci tzv. druhý předpis, který poplatník může uhradit ještě na účet České 
pošty. Neuhradí-li však dlužnou platbu ani v tomto následujícím měsíci, je zaevidován do tzv. 
kmene dlužníků, který je následně předáván České televizi. Od tohoto data již poplatník platí 
dlužné televizní poplatky výhradně přímo na účet České televize. 
 
Česká televize každý měsíc vybírá z aktuálního kmene dlužníků dle předem stanovených 
kritérií 5.000 dlužníků, které upomíná. Jednou za rok pak probíhá tzv. mimořádná 
upomínková akce, kde se opět podle předem stanovených kritérií upomíná cca 40.000 
dlužníků. 
Na základě písemné žádosti poplatníků sjednává Útvar televizních poplatků splátkový 
kalendář. 
Dlužníci, kteří neuhradí dlužné platby ani na základě zaslaných upomínek, ani dle 
stanoveného splátkového kalendáře, jsou předáváni  právnímu oddělení  k soudnímu 
vymáhání. 
 
Fyzické osoby platící televizní poplatek přímo na účet České televize 
 
Evidenci poplatníků platících televizní poplatek přímo na účet České televize, vede Česká 
televize a zajišťuje od nich bezhotovostní výběr poplatku na svůj účet. 
 
Jelikož se jedná o relativně novou formu placení televizního poplatku a počet takto platících 
poplatníků není ve srovnání s evidencí České pošty příliš vysoký, probíhá upomínání 
dlužných poplatků pouze formou mimořádných upomínkových akcí jednou za rok.  
 
Dlužníci, kteří neuhradí dlužné platby ani na základě zaslaných upomínek nebo sjednaného 
platebního kalendáře, jsou předáváni  právnímu oddělení  k soudnímu vymáhání. 
 
 
Právnické osoby 
 
Právnické osoby platí televizní poplatek čtvrtletními platbami prostřednictvím České pošty a 
to z  každého televizního přijímače.  
 
Evidenci poplatníků vede pro Českou televizi Česká pošta, která zajišťuje výběr poplatku na 
svůj účet (realizovaný výhradně bezhotovostními platbami) a následné zaslání vybraných 
poplatků na účet České televize.  
 



Neuhradí-li poplatník televizní poplatek na účet České pošty v příslušném termínu (vždy v 1. 
měsíci příslušného čtvrtletí), je zaevidován do tzv. kmene dlužníků, který je následně 
předáván České televizi. Od tohoto data již poplatník platí dlužné televizní poplatky výhradně  
na účet České televize. 
 
Česká televize každý měsíc vybírá z aktuálního kmene dlužníků dle předem stanovených 
kritérií cca 3.000 dlužníků, které upomíná. Jednou za rok probíhá tzv. mimořádná 
upomínková akce, kde se opět podle předem stanovených kritérií upomíná cca 15.000 
dlužníků. 
 
Dlužníci, kteří neuhradí dlužné platby na základě zaslaných upomínek, ani dle stanoveného 
splátkového kalendáře,  jsou předáváni  právnímu oddělení  k soudnímu vymáhání. 
 
 
 
  
 


