POUČENÍ
Zákon č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích v platném znění (dále jen zákon) upravuje práva a povinnosti
vlastníka nebo uživatele televizního přijímače (poplatníka) k České televizi, provozovateli vysílání ze zákona.
Poplatník (právnická osoba, fyzická osoba podnikající a organizační složka státu) je povinen oznámit České televizi den, kdy se
stal vlastníkem či držitelem televizního přijímače, a to do 15 dnů ode dne vzniku této skutečnosti. Může tak učinit prostřednictvím
příslušného formuláře, který získá následujícími způsoby:
1) stažením z webu České televize www.tvpoplatky.cz, po vyplnění jej zašle na adresu Česká televize, televizní poplatky, Kavčí
hory, 140 70 Praha 4
2) on-line vyplněním na adrese www.tvpoplatky.cz
3) vyžádáním na e-mailové adrese poplatky@ceskatelevize.cz nebo na telefonním čísle 261 133 885
Poplatník platí televizní poplatek z každého televizního přijímače (i z přijímače, který je umístěn v dopravním prostředku), tj. ze
zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci bez ohledu na způsob příjmu. Toto zařízení se považuje za
televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu. Povinnost platit televizní poplatek za televizní přijímač má
poplatník i v případě, že jej používá pouze pro projekci videopořadů. Tím není dotčena povinnost fyzické osoby podnikající platit
televizní poplatek za televizní přijímač v domácnosti. Poplatník, který v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává televizní
přijímače, platí poplatek pouze z takového počtu přijímačů, kolik má provozoven.
Má-li právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající provozovnu, uvede v oddíle 5) údaje o provozovně a počet přijímačů
umístěných na provozovně. Má-li poplatník více provozoven, vyplní pro každou další provozovnu samostatný evidenční list
v rozsahu oddílů 1), 5), 6).
Měsíční výše televizního poplatku je stanovena zákonem. Poplatek je splatný do 15. dne prvého měsíce každého kalendářního
čtvrtletí.
Termíny splatností: čtvrtletí I.
- do 15. 1.
čtvrtletí II.
- do 15. 4.
čtvrtletí III.
- do 15. 7.
čtvrtletí IV.
- do 15. 10.
Stane-li se právnická osoba poplatníkem nebo dojde-li u poplatníka ke změně v počtu evidovaných televizních přijímačů v průběhu
kalendářního čtvrtletí, platí se poplatek, počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž se osoba stala
poplatníkem či v němž došlo ke změně v počtu televizních přijímačů, až do konce tohoto čtvrtletí v měsíční výši a je splatný
nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
Pokud se poplatník rozhodl hradit televizní poplatek na delší období než čtvrtletí (pololetí, rok), Česká televize tuto platbu bude
vykazovat jako zálohu.
Televizní poplatek se platí na účet České televize č. 8029-1800060583 / 0300 pod variabilním symbolem přiděleným po přihlášení
Českou televizí (poplatníci přihlášení před 1. 10. 2004 platí pod variabilním symbolem přiděleným Českou poštou).
Poplatník je povinen oznámit České televizi veškeré změny související s evidencí poplatníka a televizního přijímače, například
změnu počtu přijímačů, změnu obchodního jména, změnu adresy, a to do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Tato oznamovací
povinnost a lhůta se vztahuje i na odhlášení přijímače z evidence.
V případě, že u poplatníka dojde ke změně IČ, nelze tuto informaci oznamovat České televizi formou změny. Evidovaný
poplatník odhlásí variabilní symbol se stávajícím IČ a jako nový poplatník se přihlásí pod svým novým IČ.

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE
Vypisujte laskavě veškeré údaje čitelně hůlkovým písmem do předepsaných polí, nejlépe černou propisovací tužkou a svým
podpisem a razítkem potvrďte úplnost a správnost uvedených údajů.

A. Přihláška
Zaškrtněte v úvodu formuláře volbu přihláška a vyplňte všechny oddíly kromě oddílu 1).
Po zaslání vyplněné a podepsané přihlášky na adresu České televize zašle Česká televize poplatníkovi zpět informaci o
přiděleném variabilním symbolu (VS) pro platby televizního poplatku a datum, od kdy má televizní poplatek platit na účet České
televize.

B. Změna
Zaškrtněte v úvodu formuláře volbu změna a vyplňte oddíly 1) a 6). V oddílech 2), 3), 4), 5) vyplňte pouze datová pole, u kterých
došlo ke změně.
Po zaslání vyplněného a podepsaného tiskopisu změna na adresu České televize budou změněné údaje zavedeny do evidence.
V případě, že poplatník nahlásil tímto tiskopisem změnu počtu televizních přijímačů, je povinen změnit výši platby televizního
poplatku od měsíce následujícího od data uvedeného v kolonce „přihlašované přijímače v držení od“ případně doplatit televizní
poplatky za příslušné měsíce dozadu.

C. Odhláška
Zaškrtněte v úvodu formuláře volbu odhláška a vyplňte oddíly 1) a 2). 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.

