
Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

348/2005 Sb.  

 

ZÁKON 

 

ze dne 5. srpna 2005  

 

o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů  

 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

 

  

§ 4  

 

Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku  

 

 (1) Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeni  

a) zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a osoby, které požívají výsad a imunit 

    podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána
 6)

,  

b) cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo 

dlouhodobému pobytu
7)

,  

c) provozovatel vysílání ze zákona,  

d) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,  

e) držitelé licence
8)

 opravňující k rozhlasovému vysílání, jde-li o rozhlasový poplatek,  

f) držitelé licence
8)

 opravňující k televiznímu vysílání, jde-li o televizní poplatek,  

g) osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo 

    praktickou hluchotou
9)

, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v 

    případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti,  

h) školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

    základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

 (2) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,  

a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než  2,15 

    2,5násobek životního minima
10)

,  

b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů 

    těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15 2,5násobek životního minima 

    osob žijících v této domácnosti
10)

.  

Při zjišťování příjmů se postupuje podle zvláštního zákona
10)

.  

 (3) Účinky nově vzniklého nároku na osvobození podle odstavce 1 nastávají prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž důvod pro toto osvobození vznikl. 

Účinky nově vzniklého nároku na osvobození podle odstavce 2 nastávají prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž poplatník oznámí čestným prohlášením 

provozovateli vysílání ze zákona, nebo jiné osobě, kterou provozovatel vysílání ze zákona 
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určí (dále jen "pověřená osoba"), okolnosti odůvodňující osvobození; účinky tohoto 

osvobození končí posledním dnem měsíce, v němž zanikly okolnosti odůvodňující toto 

osvobození, nejpozději však uplynutím 6 kalendářních měsíců ode dne, kdy nastaly účinky 

nároku na osvobození. Fyzická osoba, na kterou se osvobození podle odstavce 2 vztahuje, je 

povinna na výzvu provozovatele vysílání ze zákona, popřípadě pověřené osoby písemně 

doložit kopií rozhodnutí nebo oznámení úřadu státní sociální podpory
11)

 okolnosti prokazující 

osvobození.  

____________________ 

 
6) Například vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a 

     imunitách mezinárodních odborných organizací, ve znění sdělení č. 37/1999 Sb., vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o 

     konzulárních stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé 

     republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených 

     národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a 

     imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.  

  

7) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

  

8) § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 341/2004 

     Sb.  

  

9) Příloha k vyhlášce č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní 

     sociální podpory, kapitola IV. - Smyslové orgány, oddíl A - Zrak, oddíl B - Sluch a ústrojí rovnováhy, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb.  

  

10) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 

 

11) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů  
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