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Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje pravidla používání přístrojů schopných přijímat rozhlasové a televizní
vysílání (dále jen „přijímače“) v Dopravním podniku Ostrava a.s. (dále jen „DPO“), evidence
těchto přijímačů a plateb rozhlasových a televizních poplatků (dále jen „koncesionářské
poplatky“) dle zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů.
Pokud se ve směrnici hovoří o správci, má se za to, že se jedná o vedoucího organizačního
útvaru, který spravuje příslušnou kategorii majetku (upravuje Majetkový řád).
Pokud se ve směrnici hovoří o uživatelích, má se za to, že se jedná o organizační útvary, které
jsou uživateli majetku.
Pokud se ve směrnici hovoří o zaměstnancích, má se zato, že se jedná o fyzické osoby
(zaměstnance), kteří majetek přímo užívají.

II.
II.1

Stať normy
Charakteristika předmětu normy – přijímače

II.1.1
Předmět normy
Dle zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích je za přijímač
považováno zařízení, které je technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci
rozhlasového (resp. televizního) vysílání bez ohledu na způsob příjmu. V podmínkách
Dopravního podniku Ostrava a.s. se jedná o stolní a přenosné rozhlasové přijímače s možností
připojení k elektrické síti, autorádia, televizory a počítače vybavené televizní kartou včetně
těch, které jsou používány jen jako monitory při výuce a školení. Tato zařízení jsou dále
v normě označována souhrnně jako přijímače.
II.1.2
Rozdělení přijímačů
Z hlediska typu, umístění a vlastnictví se přijímače dělí do následujících skupin:
1. Rozhlasové přijímače stolní a přenosné s možností připojení k elektrické síti v majetku
DPO, umístěné na pracovištích firmy (firemní rádia)
2. Rozhlasové přijímače v majetku DPO umístěné ve vozidlech DPO(firemní autorádia)
3. Rozhlasové přijímače, které jsou v majetku soukromých fyzických osob, umístěné ve
vozidlech DPO (soukromá autorádia)
4. Rozhlasové přijímače stolní a přenosné s možností připojení k elektrické síti, které
jsou v majetku soukromých fyzických osob, umístěné na pracovištích firmy
(soukromá rádia)
5. Televizní přijímače v majetku DPO (televizory).
6. Personální počítače vybavené zařízením pro příjem televizního nebo rozhlasového
vysílání v majetku DPO (počítače).
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Jiné přijímače, než zde uvedené, není možno v DPO používat.

II.2
II.2.1

Pravidla používání přijímačů
Používání firemních přijímačů

1. Používání stávajících a pořízení nových přijímačů schvaluje na základě žádosti
vedoucího útvaru uživatele příslušný vedoucí úseku (ředitel společnosti a jeho
náměstci).
2. Všechny přijímače podléhají platbě poplatků ve výši stanovené zákonem o
rozhlasových a televizních poplatcích (dále jen koncesionářské poplatky). Platbě
podléhá každý přijímač evidovaný v majetku firmy bez ohledu na to, zda je využíván
nebo nikoli.
3. Koncesionářský poplatek jde k tíži DPO, konkrétně k tíži uživatele přijímače
(organizačního útvaru DPO).
4. Vedoucí organizačního útvaru uživatele (na nejnižší úrovni řízení) je povinen při
provozu přijímače (s výjimkou firemních autorádií) dbát s ohledem na předpisy o
autorském právu na to, aby nebylo možno považovat používání přijímače za veřejnou
produkci. Řidič vozidla vybaveného firemním autorádiem je povinen při provozu
předmětného přijímače dbát s ohledem na předpisy o autorském právu na to, aby byl
používán pouze v uzavřených prostorách (kabina vozidla, uzavřená kabina řidiče
apod.), aby nebylo možno považovat používání přijímače za veřejnou produkci.

II.2.2

Používání soukromých autorádií

1. Používání soukromého přijímače v trolejbusech a tramvajích je zakázáno.
2. Používání soukromého přijímače v autobusech a technologických vozidlech schvaluje
vedoucí, nebo jeho zástupce příslušného střediska správce majetku (vozidla) na
základě žádosti zaměstnance o schválení montáže soukromého autorádia do
dopravního prostředku ve vlastnictví DPO a doporučení vedoucího útvaru uživatele.
K žádosti musí být doložen doklad o zaplacení koncesionářského poplatku (např.
kopie SIPO, výpis z účtu). Bez dokladu o zaplacení koncesionářského poplatku bude
žádost zamítnuta. Formulář žádosti (levé menu – dokumenty – šablony DPO –
ostatní). Zaměstnancům, kteří nemají přístup k intranetu, zajistí formulář vedoucí
útvaru.
3. Všechna soukromá autorádia podléhají platbě koncesionářských poplatků, a to každý
přijímač, který je používán ve firemních vozidlech DPO (technologické vozy a
dopravní prostředky MHD). Jelikož autorádio není majetkem DPO, koncesionářský
poplatek jde k tíži vlastníka autorádia, tj. řidiče, který doloží doklad o zaplacení
koncesionářského poplatku (kopie SIPO, výpis z účtu). Při ukončení placení
koncesionářského poplatku je řidič povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
vedoucímu střediska správce majetku (vozidla) oznámit a požádat o odbornou
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demontáž autorádia. V případě kontroly ze strany Českého rozhlasu jdou všechny
sankce za nedodržení placení koncesionářského poplatku za majitelem autorádiařidičem.
Používání soukromého autorádia bez schválené odborné montáže a doložení dokladu o
zaplacení koncese je zakázáno. Řidič autobusu nebo technologického vozidla, který
má na základě schválené žádosti v příslušném vozidle DPO odborně namontováno své
soukromé autorádio, je jako vlastník tohoto autorádia povinen zajistit, aby se
ve vozidle na stanoveném místě nacházely kopie dokladů prokazující schválenou
montáž autorádia a zaplacený koncesionářský poplatek za běžný měsíc. Dokladem
prokazujícím schválenou montáž autorádia je potvrzená žádost o provedení odborné
montáže a dokladem prokazujícím zaplacení koncesionářského poplatku je výpis
SIPO, ústřižek poštovní platební poukázky nebo výpis z elektronického
bankovnictví.
Schváleným místem pro umístění uvedených kopií dokladů se rozumí místo pro
uložení osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý technický průkaz).
V případě zjištění, že se ve vozidle nachází autorádio bez kopií požadovaných
dokladů, bude autorádio z vozidla bezodkladně demontováno.

4. Řidič vozidla vybaveného soukromým autorádiem je povinen při provozu
předmětného přijímače dbát s ohledem na předpisy o autorském právu na to, aby byl
používán pouze v uzavřených prostorách (kabina vozidla, uzavřená kabina řidiče
apod.), aby nebylo možno považovat používání přijímače za veřejnou produkci. Řidiči
dopravních prostředků MHD mohou používat přijímače jen v souladu s jinými
vnitropodnikovými předpisy v oblasti bezpečnosti provozu MHD (např. provozní
předpis D2 pro trolejbusový a autobusový provoz).

II.2.3

Používání soukromých rozhlasových přijímačů (kromě autorádií)

1. Používání soukromých rádií schvaluje na základě žádosti zaměstnance jeho přímý
nadřízený.
2. Zaměstnanec musí v žádosti o povolení používání soukromého rozhlasového přijímače
uvést čestné prohlášení, že je vlastníkem přijímače a že platí jako fyzická osoba
koncesionářský poplatek. Formulář žádosti a dohody o srážkách ze mzdy je uložen na
intranetu DPO (levé menu – dokumenty – šablony DPO – ostatní). Zaměstnancům,
kteří nemají přístup k intranetu, zajistí formuláře jejich přímý nadřízený.
3. Koncesionářské poplatky v tomto případě neplatí DPO, ale zaměstnanec jako fyzická
osoba v rámci své domácnosti.
4. Na úhradu nákladů spojených s používáním soukromého rozhlasového přijímače na
pracovišti (spotřeba elektrické energie a provedení revize 1x za tři roky) uhradí
zaměstnanec paušální částku 30 Kč ročně. Tato částka bude zaměstnanci sražena vždy
při výplatě mzdy za leden běžného roku (resp. za první měsíc používání) a platí pro
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kalendářní rok bez ohledu na skutečnou dobu používání. Souhlas zaměstnance
s prováděním srážky ze mzdy je součástí žádosti o povolení. Úhrada paušální částky
dle tohoto bodu směrnice je výnosem útvaru uživatele soukromého rozhlasového
přijímače.
Zaměstnanec, který používá soukromé rádio, je povinen při provozu předmětného přijímače
dbát s ohledem na předpisy o autorském právu na to, aby nebylo možno považovat používání
přijímače za veřejnou produkci.

II.3

Evidence přijímačů

Souhrnnou evidenci přijímačů pro účely plateb koncesionářských poplatků vede za DPO
sekretariát technického náměstka na základě údajů správců majetku podle níže uvedeného
rozdělení.

II.3.1

Evidence firemních rozhlasových přijímačů, autorádií, televizorů a
počítačů

1. Evidenci těchto přijímačů vedou příslušní správci majetku, tj.
 Firemní rádia a televizory – vedoucí odboru Marketing
 Firemní autorádia – vedoucí odboru Silniční vozidla
 Počítače – vedoucí odboru Rozvoj systému řízení a správa ICT
2. Tyto přijímače jsou evidovány v majetku DPO, převážně jako drobný hmotný
majetek, případně jako součást vybavení vozidla na kartě vozidla. Pro komplexní
přehled o všech přijímačích vedou správci majetku operativní evidenci, která bude
sloužit i pro potřeby inventarizace.
3. Změny v počtech přijímačů pro hlášení výše koncesionářských poplatků Českému
rozhlasu a České televizi jsou prováděny čtvrtletně vždy k 1. dni následujícího
čtvrtletí.
4. Správci majetku předloží přehled změn počtu přijímačů za jednotlivé organizační
útvary (ve struktuře: počáteční stav – přírůstky – úbytky - konečný stav) sekretariátu
technického náměstka do 25. dne posledního měsíce čtvrtletí. Pracovnice sekretariátu
technického náměstka dá ve lhůtě do 10. dne prvního měsíce čtvrtletí pokyn k platbě
koncesionářských poplatků na další čtvrtletí včetně jejich rozdělení na jednotlivé
organizační útvary pro účely účtování nákladů.
Sekretariát technického náměstka nahlásí na základě údajů zjištěných podle odstavce 4
ve lhůtě do 15 dnů od změny Českému rozhlasu a České televizi změny počtu
přijímačů a výši koncesionářských poplatků, které budou poukázány na účet ČR a ČT
podle odstavce 4.
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Evidence soukromých autorádií

Evidenci soukromých autorádií vede organizační útvar, na kterém je majitel soukromého
autorádia (řidič) kmenově zařazen. Evidence musí obsahovat číslo vozu, ve kterém je
rádio umístěno, žádost o odbornou montáž a potvrzení o zaplacené koncesi. Tuto evidenci
má zodpovědný organizační útvar povinnost průběžně aktualizovat.
R:\Usek_Sprava_Majetku\usek_Sprava_majetku\Poplatky rádia a televize\evidence
rádií.xlsx

II.3.3

Evidence soukromých rozhlasových přijímačů (kromě autorádii)

1. Evidence soukromých rozhlasových přijímačů zaměstnanců je vedena na příslušném
organizačním útvaru. Na základě této evidence příslušný vedoucí organizačního
útvaru předloží oddělení Mzdová účtárna podklad pro provedení srážky ze mzdy na
úhradu paušálního poplatku, a to vždy za leden příslušného kalendářního roku,
případně v průběhu roku, pokud dojde ke schválení používání dalších přijímačů.
2. Tato evidence bude sloužit i pro potřeby inventarizace.

III.

Seznámení s obsahem normy

S obsahem normy budou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci Dopravního podniku
Ostrava a.s.

IV.

Závěrečná ustanovení

Kontrolou dodržování a aktuálnosti obsahu této normy je pověřen technický náměstek.

