ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ pro osvobození poplatníka fyzické osoby - domácnosti
platící bankovním převodem od placení rozhlasových poplatků ze sociálních důvodů
Poplatníci platící prostřednictvím služby SIPO provádí osvobození od placení rozhlasových poplatků ze
sociálních důvodů na kterékoliv pobočce České pošty.
1 - Základní identifikace poplatníka
Titul před jménem

Jméno

Datum narození (dd.mm.rrrr)

.

Titul za jménem

Příjmení

Přidělený variabilní symbol (VS)

.

2 - Čistý příjem domácnosti
Uveďte čistý příjem domácnosti za poslední kalendářní čtvrtletí (popř. ¼ čistého ročního příjmu pro OSVČ)

… Kč / čtvrtletí
3 - Složení domácnosti s výpočtem životního minima
a)

poplatník žije v domácnosti jako osoba osamělá

b)

poplatník žije v domácnosti společně s dalšími osobami:
- první osoba v domácnosti
- druhá a případně další dospělá osoba/y
- děti do 6 let věku
- děti od 6 do 15 let věku
- nezaopatřené děti od 15 do 26 let věku

3 410 Kč

měs. živ. minimum

0
0
0
0

1
1
1
1

1
2
2
2
2

3 140 Kč

3
3
3
3

*
*
*
*

x 2830 =

Kč **

x 1740 =

Kč **

x 2140 =

Kč **

x 2450 =

Kč **

měs. živ. minimum:

Kč***

*) Ponechte číslovku, která odpovídá počtu daných osob v domácnosti.
**) Násobte počet osob uvedenou částkou.
***) Sečtěte hodnoty ve sloupci, čímž je spočítáno celkové životní měsíční minimum domácnosti.

4 - Výpočet nejvyšší částky příjmů pro osvobození ze soc. důvodů – ověření nároku na osvobození
Nejvyšší částka příjmů pro osvobození ze sociálních důvodů:
(měsíční životní minimum tj. výsledek předch. odst. x 3 x 2,15)

… Kč / čtvrtletí

Pro uznání nároku na osvobození nesmí vypočítaná částka být nižší než čistý čtvrtletní příjem domácnosti (odst. 2).

5 - Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a beru na vědomí, že v případě výzvy Českého rozhlasu jsem
podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění, povinen/na písemně
doložit kopii rozhodnutí nebo oznámení úřadu státní sociální podpory o okolnostech prokazující osvobození.
Dále jsem si vědom/a, že osvobození dosažené na základě uvedení nepravdivých údajů je neoprávněné a jako
takové je podle citovaného zákona trestáno uložením povinnosti zaplatit kromě dlužných poplatků přirážku ve
výši 5.000,- Kč. Souhlasím s použitím uvedených osobních údajů výhradně pro interní potřeby Českého
rozhlasu.
Titul, jméno a příjmení osoby, která čestné prohlášení vystavila:

V ………..………………………… dne ………………………………………………

…………………………………………
podpis

Účinky osvobození nastávají další kalendářní měsíc po přijetí tohoto čestného prohlášení Českým
rozhlasem a končí posledním dnem měsíce, kdy zanikly důvody pro osvobození, nejpozději však
uplynutím 6 kalendářních měsíců ode dne přijetí tohoto čestného prohlášení Českým rozhlasem. Pro
prodloužení účinků osvobození ze sociálních důvodů je nutné opět doložit čestné prohlášení, v opačném
případě bude rozhlasový poplatek předepsán.
6 - Zasílací adresa, další kontakty osvobozeného poplatníka - nepovinné
Ulice (případně obec)

Sídlo - obec

E-mail

Číslo popisné

PSČ

Číslo orientační

Telefon

Mobilní telefon

Podepsané čestné prohlášení odešlete písemně na adresu: Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků,
Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, e-mailem na adresu: poplatek@rozhlas.cz, faxem na číslo: 22 155 3571 nebo
prostřednictvím datové schránky: rnaadje.
Budoucí reklamace bez doložení potvrzení o odeslání formuláře, např. podacím lístkem doporučeného psaní,
nebudou akceptovány.

