
Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů 

ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona 

č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.132/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb. 

a zákona č. 318/2015 Sb. 

 

§ 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 vázána6), 

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

dlouhodobému pobytu7), 

c) provozovatel vysílání ze zákona, 

d) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 

e) držitelé licence8) opravňující k rozhlasovému vysílání, jde-li o rozhlasový poplatek, 

f) držitelé licence8) 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 hluchotou9), pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž 

v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti, 

h) osoby, které pobírají starobní nebo invalidní důchod anebo osamělý rodič, který 

má v péči nezletilé dítě, 
i) h) školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

j) ústavní zařízení, která poskytují péči nemocným a seniorům. 
 

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

a) jde-li o jednotlivce, který pracuje nebo je na mateřské nebo rodičovské dovolené, 

jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek 4násobek 

životního minima10), 

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 2,15násobek 4násobek 

životního minima osob žijících v této domácnosti10). 

Pro zjišťování příjmů se postupuje podle zvláštního zákona10). 

 

 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=167907)




