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Poplatkové přiznání k poplatku z vysílání reklamy 
 

 

Poplatkové období: rok 2015 

 

 

Poplatník 

 

 

Název právnické osoby  

IČO  

Sídlo právnické osoby  

Ulice, číslo popisné/orientační  

Obec  

PSČ  

ID datové schránky  

Bankovní účet  

Telefon  

Email  

 

 

 

 

Fyzická osoba oprávněná k podpisu s uvedením vztahu k právnické osobě (pouze pro poplatníky, kteří jsou 

právnickou osobou): 

 

 

 

 

Číslo řádku Text Částka v Kč 

1 Celková výše příjmu resp. výnosu z vysílání reklamy 

realizovaná v průběhu poplatkového období  

 

2 Úprava základu poplatku dle §32b odst. 2 zákona o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání 

 

3 Základ poplatku (řádek 1 + řádek 2)  

4 Poplatek 

částka na řádku č. 3 x 2% 

 

 

 

 

 

datum  

podpis poplatníka / osoby oprávněné k podpisu 
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Pokyny k vyplnění poplatkového přiznání k poplatku z vysílání reklamy 

 

Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) podle §10, odst. 1., písm. a) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizi (dále 

jen „zákon o audiovizi“) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy a správních 

poplatků podle zákona o audiovizi. Tyto poplatky jsou dle § 24 zákona o audiovizi finančními zdroji Fondu. 

 

Výběr Poplatku z vysílání reklamy a způsob výpočtu je upraven v §32a až §32g zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání“). 

 

Reklamou je dle §2, odst. 1., písm. n) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, jakékoliv veřejné 

oznámení, vysílané za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace 

provozovatele vysílání, s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu, včetně nemovitého 

majetku, práv a závazků. 

  

Poplatkový obdobím je dle §32c odst. 3 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání kalendářní rok. 

Poplatkové přiznání je poplatník povinen podat do 6 měsíců po uplynutí kalendářního roku.   

 

 

 

Výpočet poplatku 

 

Výpočet poplatku vychází z ustanovení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který mimo jiné 

stanoví: 

 předmětem poplatku z vysílání reklamy je příjem z vysílání reklamy  

 základem pro výpočet poplatku z vysílání reklamy je u poplatníků, kteří jsou účetní jednotkou, výnos z vysílání 

reklamy a u poplatníků, kteří nejsou účetní jednotkou, příjem z vysílání reklamy 

 pokud poplatník dosahuje výnos nebo příjem nepřímým prodejem vysílacího času prostřednictvím třetích osob, 

které nejsou konečnými uživateli vysílacího času, zahrnuje se do základu poplatku namísto tohoto výnosu nebo 

příjmu výnos nebo příjem, který by poplatník realizoval přímým prodejem tohoto vysílacího času, a to bez 

ohledu na to, zda by se takový přímý prodej ve skutečnosti uskutečnil. Ustanovení předchozí věty se uplatní 

pouze v případě, že třetími osobami podle předchozí věty jsou osoby propojené s poplatníkem ve smyslu jiného 

právního předpisu 

 do základu poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty 

 poplatek z vysílání reklamy se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku 

 

 

Řádek číslo 1. Celková výše příjmů resp. výnosů z vysílání reklamy realizovaná v průběhu poplatkového 

období 

 

Tato částka je součtem veškerých příjmů resp. výnosů, které poplatník realizoval v průběhu poplatkového období, 

z vysílání reklamy.  

 

Řádek číslo 2. Úprava základu poplatku dle §32b odst. 2 zákona o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání 

 

V případě, že poplatník dosahuje výnos nebo příjem nepřímým prodejem vysílacího času prostřednictvím třetích 

osob, které nejsou konečnými uživateli vysílacího času a zároveň jsou osobami propojenými s poplatníkem, 

zahrnuje do základu poplatku namísto tohoto výnosu nebo příjmu výnos nebo příjem, který by realizoval přímým 

prodejem tohoto vysílacího času, a to bez ohledu na to, zda by se takový přímý prodej ve skutečnosti uskutečnil. 

Tato částka obsahuje rozdíly, o které se upravuje částka v řádku 1, aplikací ustanovení §32b odst. 2 zákona o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

 

Řádek číslo 3. Základ poplatku (řádek 1 + řádek 2) 

Základ pro výpočet poplatku se vypočte jako součet řádku 1 a řádku 2. 
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Řádek číslo 4. Poplatek 

 

Poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Vypočtená částka poplatku se zaokrouhlí na 

celé koruny. 

 

Úhrada poplatku 

 

Poplatník je povinen poplatek uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu 

kinematografie číslo 29720001/0710 vedený u České národní banky. Variabilním symbolem bude u poplatníků, 

kteří jsou právnickou osobou jejich IČO, u poplatníků, kteří jsou fyzickou osobou, jejich rodné číslo. Do informace 

pro příjemce platby se uvádí text „poplatek z VR.“ 

 

V případě, že celkový výnos poplatku z vysílání reklamy od všech poplatníků nedosáhne částky 150 mil. Kč, 

poplatník poplatku z vysílání reklamy se podílí na rozdílu mezi celkovými výnosy poplatku a částkou 150 mil. Kč 

úměrně svému podílu na celkových výnosech z reklamy všech poplatníků poplatku z vysílání reklamy. K případné 

úhradě doplatku poplatku z vysílání reklamy budou poplatníci vyzváni Fondem.   

 

Přílohy poplatkového přiznání 

 

Povinnou přílohou poplatkového přiznání je datový soubor, obsahující údaje, jejichž evidenci ukládá §32d odst. 1 

zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to v následující struktuře: 

 

1. datum, kdy byl poskytnut vysílací čas pro reklamu 

2. obchodní firmu, případně jméno a příjmení nebo název osoby, které poplatník poskytl vysílací čas 

3. daňové identifikační číslo osoby, které poplatník poskytuje vysílací čas 

4. celkovou peněžní hodnotu vysílacího času pro reklamu, který byl poskytnut k datu podle písmene a) 

5. celkovou peněžní hodnotu vysílacího času pro reklamu, který byl poskytnut za kalendářní rok 

6. výši vypočteného poplatku za poplatkové období 
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