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Rozhlasové poplatky 

 
Evidenční formulář domácnosti 

Pro fyzické osoby platící rozhlasový poplatek přímo na bankovní účet Českého rozhlasu 

 

 

Zvolte jednu z možností: ☐ PŘIHLÁŠKA  ☐ ZMĚNA  ☐ PŘEVOD ZE SIPO  ☐ ODHLÁŠKA 

 
Poplatníci hradící prostřednictvím služby SIPO provádí veškeré změny, kromě převodu ze SIPO na přímého poplatníka ČRo, na kterékoliv 
pobočce České pošty. 
 

1 – Základní identifikace poplatníka 

 
Jméno:        Příjmení: 

 
Datum narození (dd.mm.rrrr):              Variabilní symbol / spojovací číslo SIPO 

 
Ulice:       Číslo popisné:   Číslo orientační: 

 
Obec:       PSČ:    ID datové schránky: 
 

1.A – Kontaktní údaje poplatníka (nepovinné) 

 
E-mailová adresa:        Mobilní telefon: 

 
Doručovací adresa: 
 

2 – Platební údaje poplatníka 

 
Zvolte periodicitu plateb     Předčíslí účtu Číslo bankovního účtu  Kód banky 

    ☐ měsíčně    ☐ čtvrtletně    ☐ pololetně    ☐ ročně 

 

3 – Údaje o rozhlasových přijímačích 

 
Rozhlasový přijímač mám v držení od (dd.mm.rrrr): 
 

4 – Odhláška (čestné prohlášení pro odhlášení) 

 
Čestně prohlašují, že 
 

    ☐ jsem přestal/a vlastnit/držet nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívat rozhlasový přijímač (např. televizor, autorádio) 

 

    ☐ došlo k úmrtí poplatníka uvedeného v bodě 1 – datum úmrtí: 

 

    ☐ jsem osvobozen od rozhlasového poplatku ze zdravotních důvodů dle § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 348/2005 Sb. 

 

    ☐ žiji v domácnosti s osobou, která již hradí rozhlasový poplatek, a níže uvádím údaje poplatníka: 

 
    Jméno:       Příjmení: 

 
    Datum narození (dd.mm.rrrr):             Variabilní symbol / spojovací číslo SIPO 

 
    Adresa trvalého pobytu: 

 

    Beru na vědomí, že uvedením nepravdivých údajů pro odhlášení je Český rozhlas oprávněn vystavit přirážku dle § 9 zákona  
    č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění (dále jen „Zákon“). 
 

    Pokud neobdržíte potvrzení o provedeném odhlášení poplatníka, nebyl Váš formulář Českému rozhlasu pravděpodobně doručen. 
    Doporučujeme Vám kontaktovat Český rozhlas k ověření provedeného odhlášení. Budoucí reklamace bez doložení potvrzení 
    o odeslání formuláře, např. podacím lístkem doporučeného psaní, nebudou akceptovány. 
 

 

 
Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé. Dále výslovně prohlašuji, že jsem si vědom/a povinností vyplývajících ze Zákona, 
zejména následků, které jsou popsány § 9 Zákona. 
 

 
V      dne 
 

 
Jméno:      Příjmení:    
 
 

______________________________ 
Podpis poplatníka / oprávněné osoby 

(oprávněnou či zmocněnou osobu žádáme o doložení plné moci nebo jiného titulu zastupování) 
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Informace o zpracování osobních údajů 

Český rozhlas je správcem osobních údajů poplatníků rozhlasového poplatku. 
 
Český rozhlas osobní údaje zaznamenané v evidenci poplatníků zpracovává v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů, způsobem náležitě zajišťujícím jejich zabezpečení a nepoužívá je pro jiné než stanovené účely.  
 
Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence poplatníků rozhlasového poplatku podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních 
poplatcích, v platném znění a plnění dalších povinností, které se na správce vztahují podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Právním základem pro zpracování povinných osobních údajů je splnění 
právní povinnosti, která se na správce vztahuje a v případě nepovinných osobních údajů je právním základem splnění úkolu prováděného ve veřejném 
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.  
 
 
Pokud bude mít Český rozhlas důvodné pochybnosti o totožnosti poplatníka, může poplatníka požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných 
k potvrzení jeho totožnosti. 
 
 
Další informace související se zpracováním osobních údajů: 
 

1) Kontaktní údaje správce osobních údajů: Český rozhlas, IČO: 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, 
e-mailová adresa: podatelna@rozhlas.cz, ID datové schránky: rnaadje. 

2) Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Českého rozhlasu: poverenec@rozhlas.cz. 
3) Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání existence poplatkové povinnosti a po dobu 10 let po jejím 

skončení. 
4) Příjemci osobních údajů – příjemcem Vašich osobních údajů mohou být orgány veřejné moci včetně České televize a dále zpracovatelé 

osobních údajů, které Český rozhlas využívá. 
5) Práva poplatníka ve vztahu k jeho osobním údajům: Máte právo požadovat od Českého rozhlasu přístup ke svým osobním údajům, opravu 

údajů nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování údajů. Žádosti lze podávat písemně na adresu Českého rozhlasu, datovou zprávou do 
datové schránky Českého rozhlasu nebo e-mailem. Jste-li názoru, že Český rozhlas porušuje Vaše práva spojená s Vašimi osobními údaji, 
můžete podat na Český rozhlas stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

6) Právo vznést námitku – v souvislosti se zpracováním nepovinných osobních údajů máte v souladu s čl. 21 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.  

 
Více informací ke zpracování osobních údajů Českým rozhlasem naleznete na stránkách www.rozhlas.cz/osobni-udaje. 
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