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PŘÍLOHA Č.2 – SAZEBNÍK  

Skupina 3. IT a telekomunikační zařízení 
Výše recyklačního poplatku pro rok 2012 

 
 
 

Skupina Typ zařízení Jednotka       Recyklační poplatek 

3.1 Osobní počítače, psací stroje   

3.1.1 Počítačová skříň ks 4 Kč 

 Všechny počítačové skříně (věže a skříně) s vestavěným přívodem el.energie   

3.1.2 Stolní osobní počítač ks 12 Kč 

 
Všechny počítače, servery a pracovní stanice určené pro domácí používání a 
profesionální prostředí (včetně vnitřních částí jako je CD-ROM mechanika, 
disketová jednotka, atd.) 

  

3.1.3 Elektrický/elektronický psací stroj ks 7 Kč 

 Všechny elektricky napájené psací stroje, s nebo bez vestavěným displejem   

    

3.2 LCD monitory   

3.2.1 LCD monitor do 25” ks 40 Kč 

 
Všechny LCD obrazovky určené pro počítačové užití (kromě nastálo 
vestavěných a integrovaných displejů v operačních panelech a přístrojových 
panelech) 

  

3.2.2 Plazma monitor do 21” ks 60 Kč 

 Všechny palzma monitory do 21“ určené pro počítače   

3.2.3 Plazma monitor nad 21” ks 195 Kč 

 Všechny plazma monitory nad 21“určené pro počítače   

3.2.4 LCD monitor nad 25” ks 195 Kč 

 
Všechny LCD obrazovky určené pro počítačové užití (kromě nastálo 
vestavěných a integrovaných displejů v operačních panelech a přístrojových 
panelech) 

  

    

3.3 Laptopy a periferní zařízení   

3.3.1 Laptop osobní počítač ks 12 Kč 

 Všechny přenosné počítače   

3.3.2 Projektor pro osobní počítač ks 24 Kč 

 Všechny přenosné projektory   

3.3.3 Skener ks 11 Kč 

 Všechny skenery určené jako vnější zařízení počítače   

    

3.4 Zařízení pro tisk na papír   

3.4.1 Fax / multifunkční zařízení ks 12 Kč 

 Všechny faxy a multifunkce    

3.4.2 Inkoustová tiskárna ks 12 Kč 

 Všechny inkoustové tiskárny    

3.4.3 Laserová tiskárna ks 12 Kč 

 Všechny laserové tiskárny    

3.4.4 Ostatní tiskárny ks 12 Kč 

 Všechny ostatní tiskárny (jehličkové, thermo, apod.)   

    

3.5 Kopírovací zařízení, plottery   

3.5.1 Kopírovací zařízení / multifunkční atd. nad 50 kg ks 120 Kč 

 
Všechna kopírovací zařízení s primární funkcí kopírovat včetně kopírovacího 
zařízení v kombinaci s dalšími funkcemi (fax, tisk, záznamník), plottery  

  

3.5.2 Kopírovací zařízení / multifunkční atd. do 50 kg ks 34 Kč 

 
Všechna kopírovací zařízení s primární funkcí kopírovat včetně kopírovacího 
zařízení v kombinaci s dalšími funkcemi (fax, tisk, záznamník), plottery  
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Skupina Typ zařízení Jednotka       Recyklační poplatek 

3.6 Malé IT   

3.6.1 Kalkulačka s příslušenstvím pro tisk ks 4 Kč 

 
Všechny typy kalkulaček s příslušenstvím pro tisk napájené z el. sítě, 
baterkami či solární energií  

  

3.6.2 Počítačová klávesnice ks 1,5 Kč 

 Všechny počítačové klávesnice určené pro použití s osobním počítačem    

3.6.3 Počítačové reproduktory ( za 2 kusy - 1x set ) ks 12 Kč 

 
Reproduktorové systémy s max. 2 satelity – všechny aktivní 2.0 (pouze 
stereo) a 2.1 reproduktorové systémy (se subwooferem) 

  

3.6.4 Počítačová myš ks 1,5 Kč 

 Všechny typy počítačových myší   

3.6.5 Diktafon ks 2 Kč 

 
Všechny IC a magnetofonové nahrávací přístroje s napájením z el.sítě, 
baterkami nebo obojím 

  

3.6.6 Externí drive ks 1,5 Kč 

 
Všechna externí čtecí a psací periferní zařízení (CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD, ZIP, atd.) určené pro použití s počítačem 

  

3.6.7 Externí modem ks 1,5 Kč 

 Všechny externí modemy   

3.6.8 Počítače na hry ks 13 Kč 

 Všechny hrací konzole s min. 32 bitovým procesorem   

3.6.9 Handheld počítače ks 4 Kč 

 
Všechny kapesní počítače (včetně počítačů s vestavěnou tiskárnou a 
zařízením pro vysílání či přenos) 

  

3.6.10 Rozbočovač / přepínač hub a jiné síťové prvky ks 1,5 Kč 

 
Všechny rozbočovače a přepínače, jiné externí síťové nebo komunikační 
zařízení 

  

3.6.11 Stroj na vrstvený materiál ks 4 Kč 

 
Všechny stroje na vrstvený materiál, vázání balíků papíru nebo knih, 
potažení nebo vrstvení napájené z el.sítě 

  

3.6.12 Digitální fotoaparát ks 12 Kč 

 Všechny digitální fotoaparáty a videokamery    

3.6.13 Digitální videokamera ks 12 Kč 

3.6.14 Organizér ks 3 Kč 

 
Všechny elektronické kapesní diáře (včetně všech možností kombinace s 
kalkulačkou, atd.) 

  

3.6.15 Skartovací stroj ks 3 Kč 

 Všechna skartovací zařízení (nezahrnuje koš na papír)   

3.6.16 Ořezávátka na tužky ks 3 Kč 

 Všechna ořezávátka na tužky napájená z el.sítě nebo baterkami   

3.6.17 Skenovací pero ks 0,6 Kč 

 

Skenovací pero pro skenování textů a přenos informací užitím 
infračerveného, USB nebo sériového portu v reálném čase elektronicky 
do počítače, PDA nebo mobilního telefonu, s nebo bez možnosti uložit 
dočasně data 

  

3.6.18 Sešívačka, děrovačka ks 4 Kč 

 Všechny sešívačky a děrovačky napájené z el.sítě nebo baterkami   

3.6.19 UPS/záložní zdroj (pro PC)   

 
Všechny systémy, které v případě poruchy zdroje energie zaručují 
náhradní zdroj energie (Unbreakable Power Supply) 

  

3.6.19.1 UPS/záložní zdroj do 5kg ks 5 Kč 

3.6.19.2 UPS/záložní zdroj od 5 kg do 15 kg ks 10 Kč 

3.6.19.3 UPS/záložní zdroj od 15 kg do 50 kg ks 25 Kč 

3.6.19.4 UPS/záložní zdroj od 50 kg a více kg ks 100 Kč 

3.6.20 Webová kamera ks 1,5 Kč 

 Všechny webové kamery   
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Skupina Typ zařízení Jednotka       Recyklační poplatek 

3.7 Telekomunikační zařízení   
3.7.1 Záznamník ks 3 Kč 

 Všechny automatické telefonní záznamníky    

3.7.2 Bezdrátový telefon ks 3 Kč 

 Všechny mobilní telefonní sady, které fungují přes místní základní stanici   

3.7.3 Jednotka GPS ks 3 Kč 

 Všechny přenosné jednotky GPS   

3.7.4 GSM (mobilní telefony) ks 1 Kč 

 
Všechny mobilní telefony (včetně všech možných kombinací s 
kalkulačkou, organizérem, GPS, atd.) 

  

3.7.5 Domácí telefonní ústředny ks 4 Kč 

 Všechny telefonní ústředny a základní stanice (pevné nebo mobilní)   

3.7.6 Telefony ks 3 Kč 

 
Všechny pevné sady jako samostatné jednotky nebo připojené k 
domácím telefonním ústřednám 

  

    

3.8 Další zařízení   

3.8.1 Kalkulačka bez zařízení pro tisk ks 1 Kč 

 
Všechny typy kalkulaček napájených z el.sítě, baterkami nebo solární 
energií bez zařízení k tisku 

  

    

3.9 CRT monitory   

3.9.1 CRT monitor do 21" ks 60 Kč 

 Všechny CRT monitory do 21“určené pro počítače   

3.9.2 CRT monitor nad 21" ks 180 Kč 

 Všechny CRT monitory nad 21“určené pro počítače   

    

3.10 Sady reproduktorů pro PC   

3.10.1 Reproduktorové systémy s více než 2 satelity  ks 22 Kč 

 
 

všechny 4.1 , pak 5.1, 6.1 a 7.1. 
 
 

  

3.11 Ostatní zařízení   

3.11.1 Všechna doposud nezařazená do 1 kg ks 2 Kč 

 Všechna výše nezařazená IT zařízení, přístroje, komponenty, periferie   

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

 Všechna výše nezařazená IT zařízení, přístroje, komponenty, periferie   

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

 Všechna výše nezařazená IT zařízení, přístroje, komponenty, periferie   

3.11.4 Všechna doposud nezařazená nad 15 kg ks 20 Kč 

 Všechna výše nezařazená IT zařízení, přístroje, komponenty, periferie   

3.11.5 Všechna doposud nezařazená do 10 gramů ks 0,60 Kč 

 Všechna výše nezařazená IT zařízení, přístroje, komponenty, periferie   

    

3.12 Komponenty   

3.12.1 Komponenty založené na mechanickém pohybu ks 1,5 Kč 

 
Komponenty kde mechanická část je podstatným prvkem činnosti jako 
jsou všechny interní čtecí a zapisovací zařízení (CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD, ZIP, HDD atd.) určené zejména pro použití v počítači 

  

3.12.2 Komponenty nezaložené na mechanickém pohybu ks 1,5 Kč 

 

Komponenty kde mechanická část není podstatným prvkem činnosti 
jako jsou interní grafické karty, modemy, síťové karty, karty WiFi, 
paměťové moduly, základní desky, procesory, zdroje apod. určené 
zejména pro použití v počítači 

  

3.12.3 Komponenty drobné do 10 gramů ks 0,60 Kč 
 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH  

 
  

 


