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Pro získání koncese na provozování radiofonního přijímače bylo nutno podat na poštovním 
úřadu žádost na tiskopisu č. 772, kde byly uvedeny údaje o žadateli a údaj o umístění 
přijímače (minimálně až do roku 1936 i základní technické údaje přijímače), dále bylo 
potřeba nalepit fiskální kolek hodnoty 5 Kč k zaplacení daně ministerstvu financí a uhradit 
poště poplatek za zprostředkování ve výši 1 Kč, který byl na formuláři žádosti zúčtován 
doplatní známkou. Známka i kolek byly znehodnoceny razítkem poštovního úřadu, který 
žádost přijal. K této žádosti bylo nutno přiložit další (nenalepený) fiskální kolek hodnoty 8 Kč. 
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Po kladném vyřízení žádosti propůjčila pošta koncesi na zřízení a provozování radiofonní 
přijímací stanice na tiskopisu č. 773. Na tomto tiskopisu byl vylepen kolek 8 Kč, který byl 
dříve přiložen k žádosti, bylo uvedeno komu se koncese vydává a stanoven měsíční poplatek 
za používání stanice. Tento poplatek ve formě poplatku za „rádio a televizi“ přežil jako určitý 
anachronismus až do dnešních dnů… 
 
Koncese na zřízení, udržování a provozování přijímací radiofonní stanice (1926) 
 

 



 
Na zadní straně tiskopisu byly uvedeny pokyny pro používání radiofonní stanice. 
 

 
 
Umístění radiofonního přijímače bylo vázáno na uvedenou adresu. V případě potřeby 
přemístit přijímač jinam, bylo potřeba opět požádat příslušné ředitelství pošt a telegrafů 
prostřednictvím poštovního úřadu o povolení přemístění na jinou adresu a za tuto službu 
uhradit poplatek 2 Kč zúčtovaný doplatní známkou na příslušném formuláři, který tvořil 
dodatek ke koncesní listině. 
 

 
 



 

Komentář:  
 
Podle historických dokladů, byla nutnost povolení k užívání rozhlasových a televizních 
přijímačů zrušena až v šedesátých letech 20. století. 
 

http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0195_01.htm 
 
Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964 
III. volební období, 195, Vládní návrh, Zákon, ze dne 1964 
O telekomunikacích 
§ 7 
(1) K užívání rozhlasových a televizních přijímačů není třeba povolení. 
 

 
Z pohledu lidí žijících v 21. století je až neuvěřitelné, v jaké nevolnické společnosti žili ještě 
naši otcové, dědové a pradědové. Tyto historické dokumenty jsou jasným důkazem 
o působení státního aparátu v totalitních strukturách nedemokratických zřízení a policejních 
států. Bohužel v určitých formách tyto metody úřednické represe přetrvávají až do dnešních 
dní: formuláře, žádosti, souhlasy, kolky, správní poplatky, razítka a zase razítka (certifikované 
digitální podpisy). 
 
Ačkoliv nevolnictví v našich zemích bylo zrušeno v roce 1781, v určitých formách přetrvává 
až do dnes. Typickým příkladem jsou oblasti přepravy (nutnost koncesí na přepravu osob 
nebo zboží), telekomunikací (potřeba licencí a oprávnění), energetiky (zákaz produkování 
elektřiny bez licence), atd. atd. 
 
Věříme, že dalším společným bojem budeme usilovat rozklad těchto policejních 
a totalitních zvyklostí, které v moderní společnosti nemají žádné místo. 
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