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PŘÍLOHA Č.2 – SAZEBNÍK 

Skupina 4. Spotřebitelská zařízení 
Výše recyklačního poplatku pro rok 2012 

 
 
 

Skupina Typ zařízení Jednotka Recyklační poplatek 

4.1 Zařízení pro reprodukci obrazu   

4.1.1 Navigační systém se samostatným monitorem ks 41 Kč 

 Navigační systémy (pevná montáž) se samostatným monitorem větší než 8"   

4.1.2 Televize CRT, Plazma, LCD, TFT nad 25‘ ks 250 Kč 

 Televize s CRT, Plazmy, TFT (=Thin Film Transistor) - LCD (Liquid Crystal Display) televize   

4.1.3 Kapesní televize ks 41 Kč 

 Všechny typy kapesních televizí    

4.1.4 Pojekční TV ve skříňce ks 250 Kč 

 Televize se zpětnou projekcí (s vnitřním zrcadlem)   

4.1.5 Televize CRT, Plazma, LCD, TFT do 25‘ ks 41 Kč 

 Televize s CRT, Plazmy, TFT (=Thin Film Transistor) - LCD (Liquid Crystal Display) televize   

4.1.6 Ostatní zobrazovací zařízení  ks 250 Kč 

 
Interaktivní tabule a jiné 
 
 

  

4.2 Audio a video zařízení pro příjem, nahrávání a reprodukci   

4.2.1 Zálohovací kamera ks 12 Kč 

 Všechny back up kamerové systémy   

4.2.2 Elektrický dalekohled / Teleskop / Noční dalekohle ks 10 Kč 

 Všechny přenosné elektrické polní dalekohledy / teleskopy / noční dalekohledy   

4.2.3 Hard disc nahrávač ks 20 Kč 

 Všechny hard disc nahrávače / přehrávače a kombinace s jiným zřízením   

4.2.4 Domácí kino ks 50 Kč 

 Kombinace DVD + přijímač + reproduktory nebo DVD přijímač + reproduktory   

4.2.5 Laserový přehrávač disku ks 10 Kč 

 
Zařízení pro reprodukci textu a/nebo zvuku a/nebo televizního obrazu s laserovým diskem 
jako datovým médiem 

  

4.2.6 Sada reproduktorů (2 a více kusů) ks 37 Kč 

 
Sada reproduktorů, v kterých je elektrická energie transformována na akustickou energii, 
obecně vytvářející hudbu a zvuk hlasu a které jsou prodávány dohromady 

  

4.2.7 Mini, midi a mikro audio systém ks 37 Kč 

 Tak zvané hi-fi věže rozličných velikostí (s nebo bez reproduktorů)   

4.2.8 Satelitní, DVB a kabelový přijímač  ks 12 Kč 

 Dekodér satelitních signálů a  spojovací skříň   

4.2.9 Plochá anténa ks 5 Kč 

 Všechny parabolické antény    

4.2.10 Bezpečnostní kamera ks 12 Kč 

 Všechny bezpečnostní kamery    

4.2.11 Bezpečnostní monitor ks 37 Kč 

 Všechny bezpečnostní monitory   

4.2.12 Videokamera ks 12 Kč 

 Kamera pro vytváření video nahrávek   

4.2.13 Zařízení na editaci videonahrávek (spotřebitelská) ks 37 Kč 

 Zařízení pro manipulaci a úpravu videonahrávek   

4.2.14 Videodalekohledy ks 10 Kč 

 Všechny videodalekohledy   

4.2.15 Videotelefony ks 10 Kč 

 
Všechny mobilní zařízení, které přenášejí zvuk a obraz v reálném čase z jednoho zařízení 
(např. vnější stanice) na jiné (např. vnitřní stanice) 
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Skupina Typ zařízení Jednotka Recyklační poplatek 

4.2.16 Videopřehrávače / Videonahrávače ks 37 Kč 

 
Zařízení pro nahrávání a reprodukci zvuku a/nebo televizních obrazů za použití 
videokazety jako datového média s nebo bez vestavěné obrazovky (CRT nebo LCD-TFT 
nebo plasmové) větší než 8" kromě zařízení speciálně určeného pro sledovací účely 

  

    

4.3 Zařízení nahrávající/reprodukující zvuk   

4.3.1 Zesilovač antény ks 3 Kč 

 Všechny zesilovače antény   

4.3.2 Audiozesilovač ks 10 Kč 

 
Všechny typy zesilovačů pro audio zařízení kromě 19" rack verze nebo zařízení se 100 
voltovým výstupním transformátorem nebo s XLR konektorem nebo mono-přemostěním 

  

4.3.3 Audiozesilovač a DVD ks 10 Kč 

 
Všechny zesilovače (kromě 19" rack verze nebo zařízení se 100 voltovým výstupním 
transformátorem nebo s XLR konektorem nebo mono-přemostěním) a DVD 

  

4.3.4 Dekodér pro satelitní přenosy ks 12 Kč 

 Všechny dekodéry pro satelitní přenosy   

4.3.5 DVD přehrávač / nahrávač (včetně přenosného) ks 37 Kč 

 
Zařízení pro nahrávání a reprodukci zvuku a/nebo televizních obrazů za použití DVD jako 
datového média (včetně přenosného) kromě 19"rack verze 

  

4.3.6 Obrázkové album / Prohlížeč alba ks 6 Kč 

 
Všechny systémy s hard diskem, které umožňují uživateli ovládat digitální fotografie, 
videoklipy a multimediální zprávy 

  

4.3.7 Radio/ Ladič/ TV přijímač ks 5 Kč 

 
Zařízení pro příjem radiových a televizních signálů (pouze s pevným napájením z el.sítě), 
kromě  19" rack verze nebo zařízení se 100 voltovým výstupním transformátorem 

  

4.3.8 Record player ks 37 Kč 

 
Zařízení pro přehrávání gramofonových nahrávek, kromě gramofonů s regulátorem 
rychlosti 

  

4.3.9 Mixér hudby / Mixážní pult ks 25 Kč 

 
Přístrojová deska pro řízení a kontrolu zvuku přicházejícího z různých zdrojů před tím, než 
vstoupí do zesilovače čí reproduktoru, kromě všech zařízení s minimálně 50% mono 
vstupy nebo 19" rack verze nebo větší, nebo s XLR konektorem 

  

4.3.10 Páskový / Kazetový / CD / MD přehrávač / Nahrávač ks 37 Kč 

 
Zařízení pro nahrávání a reprodukci zvuku s páskou / kazetou / MD / CD jako datovým 
médiem 

  

    

4.4 Bezdrátová zařízení   

4.4.1 Dětský alarm ks 4 Kč 

 Všechny přenosné dětské alarmy   

4.4.2 Baby sitter  (elektronická chůva) ks 10 Kč 

 Mobilní domácí systémy komunikace, jednocestné a/nebo dvoucestné   

4.4.3 Radio s hodinami ks 4 Kč 

 Všechny radia s hodinami fungující na elektřinu   

4.4.4 Sluchátka ks 2 Kč 

 Pouze taková sluchátka, která jsou na baterky    

4.4.5 Megafony, tlampače ks 4 Kč 

 Všechny megafony   

4.4.6 Intercom systém ks 4 Kč 

 Všechny přenosné intercom systémy (jedno i dvoucestné)   

4.4.7 Mikrofon ks 4 Kč 

 Ruční mikrofony (zařízení, které mění zvukové vibrace na elektrické vibrace)   

4.4.8 Navigační systém ks 12 Kč 

 

Navigační systémy (vestavěné nebo povrchově přimontované) s vestavěným monitorem 
menším než 8" s nebo bez hlasového navádění 
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Skupina Typ zařízení Jednotka Recyklační poplatek 

4.4.9 Analogový fotoaparát ks 6 Kč 

 Všechny analogové fotoaparáty   

4.4.10 Přenosné radio, audio zařízení a autorádio ks 5 Kč 

 Všechna přenosná radia, audio zařízení a autorádia samostatně prodávaná   

4.4.11 Radio alarm hodiny ks 5 Kč 

 Všechny radio alarm hodiny fungující na baterie / elektřinu   

4.4.12 Vysílačka a přijímačka ks 4 Kč 

 Všechny vysílačky a přijímačky   

    

4.5 Obrazové tiskárny a projektory   

4.5.1 Tiskárna pro fotoaparát ks 30 Kč 

 Pouze zařízení, které tisknou fotky a obrázky   

4.5.2 LCD projektor ks 33 Kč 

 Všechny přenosné projektory s maximálním rozlišením   

    

4.6 Další   

4.6.1 Alarm ks 2 Kč 

 Všechny různé kombinované, odstranitelné alarmy na elektřinu nebo baterie   

4.6.2 Anténa ks 5 Kč 

 Všechny antény (kromě uvedených ve skupině 4.2.9)    

4.6.3 Nabíječka baterií ks 2 Kč 

 Všechny nabíječky baterií, prodávané samostatně   

4.6.4 Pasivní reproduktor ks 2 Kč 

 Sada maximálně dvou reproduktorů    

4.6.5 Přenosné rádio bez vestavěných reproduktorů ks 2 Kč 

 Přenosné rádio bez vestavěných reproduktorů, pouze se sluchátky   

4.6.6 Dálkové ovládání ks 2 Kč 

 Všechny dálkové ovladače prodávané samostatně   

    

4.7 Periferní zařízení   

4.7.1 Reproduktorová skříň ks 20 Kč 

 Reproduktorové skříně s 1 nebo více vestavěnými reproduktory   

4.7.2 Bezdrátový video přenašeč ks 10 Kč 

 Všechna bezdrátová videa   

    

4.8 Ostatní zařízení   

4.8.1 Všechna doposud nezařazená do 1 kg ks 2 Kč 

 Všechna výše nezařazená AV zařízení,přístroje,periferie   

4.8.2 Všechna doposud nezařazená od 1 kg do 5 kg ks 5 Kč 

 Všechna výše nezařazená AV zařízení,přístroje,periferie   

4.8.3 Všechna doposud nezařazená od 5 kg do 15 kg ks 12 Kč 

 Všechna výše nezařazená AV zařízení,přístroje,periferie   

4.8.4 Všechna doposud nezařazená nad 15 kg ks 20 Kč 

 Všechna výše nezařazená AV zařízení,přístroje,periferie   

 
 
 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 


