Poučení
Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č.348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích v platném
znění fyzická osoba, která je vlastníkem nebo uživatelem televizního přijímače.
Televizní poplatek platí fyzická osoba z jednoho televizního přijímače, z druhého a každého dalšího televizního přijímače
se poplatek neplatí. Poplatek se neplatí rovněž z televizního přijímače, který je v držení fyzických osob žijících
s poplatníkem v téže domácnosti. Televizní poplatek platí i účastník televizního kabelového rozvodu, protože televizní
poplatek není součástí platby za kabelový rozvod.
Poplatník platí poplatek buď jako součást SIPO prostřednictvím České pošty nebo přímo České televizi. Tento formulář
slouží pouze pro poplatníky přihlašující se nebo již platící přímo České televizi.
Měsíční výše televizního poplatku je stanovena zákonem č.348/2005 Sb. Televizní poplatek je splatný vždy do 15. dne
každého kalendářního měsíce nebo v případě platby přímo České televizi do 15. dne prvního měsíce sjednaného
platebního období (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok).
První platba televizního poplatku je splatná do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se fyzická
osoba – domácnost stala poplatníkem.
Podmínkou platby přímo České televizi je bezhotovostní úhrada poplatku na účet České televize:
č.ú. 8029-1800060583/0300
pod variabilním symbolem přiděleným poplatníkovi při jeho přihlášení.
Změny související s evidencí poplatníka nebo s platbou televizního poplatku je poplatník povinen oznámit Útvaru
televizních poplatků České televize do 15 dnů ode dne jejich vzniku vyplněním příslušného tiskopisu.
Všechny osobní údaje sdělené poplatníkem budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů.
Kontaktní údaje:
Adresa: Česká televize - televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4
Telefon: 261 133 885
Fax:
261 132 073
E-mail: poplatky@ceskatelevize.cz

Pokyny k vyplnění formuláře
Vypisujte laskavě veškeré údaje čitelně do předepsaných polí a svým podpisem potvrďte úplnost a správnost uvedených
údajů.
A. Přihláška
Přihláškou poplatníka s přímou platbou České televizi se do evidence České televize přihlašuje jak nový poplatník, který
doposud nebyl evidován, tak poplatník, který je doposud evidován v SIPO u České pošty a požaduje placení poplatku
přímo České televizi. Vyplněnou a podepsanou přihlášku poplatník zašle na níže uvedenou adresu České televize.
Česká televize zašle poplatníkovi zpět informaci o přiděleném variabilním symbolu (VS) pro platby televizního poplatku a
datum, od kdy má televizní poplatek platit přímo České televizi.
A1) Přihláška nového poplatníka
Zaškrtněte prosím v úvodu formuláře volbu přihláška a vyplňte laskavě oddíly 2), 3), 4), 7).
A2) Přihláška poplatníka doposud evidovaného v SIPO u České pošty (přechod „ze SIPO“)
Zaškrtněte prosím v úvodu formuláře volbu přihláška a vyplňte laskavě všechny oddíly kromě oddílu 1) a 6).
Pokud poplatník v přihlášce uvede správné spojové číslo SIPO, zruší Česká televize evidenci poplatníka v SIPO
u České pošty. Upozornění - v závislosti na datu doručení přihlášky s žádostí o zrušení v evidenci SIPO bude tato
evidence zrušena buď od prvního nebo druhého měsíce následujícího po měsíci doručení přihlášky
B. Změna a přechod „na SIPO“
Zaškrtněte prosím v úvodu formuláře volbu změna a vyplňte oddíly 1) a 7). V oddílech 2), 3) vyplňte pouze datová pole,
u kterých došlo ke změně. Při změně způsobu platby z platby na účet ČT na platbu přes SIPO, vyplňte prosím také
oddíl 5). Při změně „na SIPO“ musí být poplatník majitelem uvedeného účtu SIPO, tj. účet SIPO je veden na jeho osobu.
Po zaslání vyplněného a podepsaného tiskopisu změna na adresu České televize budou měněné údaje zavedeny do
evidence.
C. Odhláška
Zaškrtněte prosím v úvodu formuláře volbu odhláška a vyplňte laskavě oddíly 1), 2), 6) 7). Oddíly 3), 4), 5) nevyplňujte.
V oddíle 6) pečlivě vyplňte zákonné důvody odhlášení.
Poplatník je povinen uhradit televizní poplatek ještě za měsíc, v němž k odhlášení došlo.

