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Skupina Typ zařízení Popis Jednotka 
Recyklační 
poplatek 

4.1 Zařízení pro reprodukci obrazu       

4.1.1 Navigační systémy se samostatnými monitory 
Navigační systémy (pevná montáž) se samostatným 
monitorem větší než 8" ks 40 Kč 

4.1.2 Televizory nad 25" 
Všechny televizory LCD, LED, plazma, CRT, TFT, projekční, aj., 
s úhlopříčkou nad 25,1“ (včetně) ks 250 Kč 

4.1.5 Televizory do 25" 
Všechny televizory LCD, LED, plazma, CRT, TFT, kapesní, 
vestavěné, aj., s úhlopříčkou do 25“ (včetně)   ks 40 Kč 

4.1.6 Ostatní zobrazovací zařízení  Např. interaktivní tabule a jiné ks 250 Kč 

4.2 
Audio a video zařízení pro příjem, nahrávání a 
reprodukci       

4.2.2 Dalekohledy, teleskopy 
Všechny přenosné elektrické dalekohledy, videodalekohledy, 
noční dalekohledy a teleskopy ks 6 Kč 

4.2.3 Hard disk nahrávače Všechna multimediální nahrávací, přehrávací zařízení ks 10 Kč 

4.2.4 Domácí kina 
Kombinace DVD, přijímač, reproduktory nebo DVD přijímač a 
reproduktory ks 50 Kč 

4.2.6 Sady reproduktorů Všechny sady reproduktorů o 2 a více kusech ks 37 Kč 

4.2.7 Mini, midi a mikro audio systémy 
Tak zvané hi-fi věže rozličných velikostí (s nebo bez 
reproduktorů) ks 37 Kč 

4.2.8 Satelitní, DVB, kabelové a televizní přijímače 
Zařízení pro příjem satelitních, rádiových a televizních 
signálů (včetně spojovací skříně) ks 8 Kč 

4.2.9 Ploché antény Všechny parabolické antény ks 10 Kč 

4.2.10 Bezpečnostní kamery Všechny bezpečnostní a zálohovací kamery  ks 12 Kč 

4.2.11 Bezpečnostní monitory Všechny bezpečnostní monitory ks 37 Kč 

4.2.12 Videokamery Kamera pro vytváření video nahrávek ks 12 Kč 

4.2.15 Videotelefony 

Všechna mobilní zařízení, které přenášejí zvuk a obraz 
v reálném čase z jednoho zařízení na jiné (např. vnější 
a vnitřní stanice) ks 10 Kč 

4.3 Zařízení nahrávající/reprodukující zvuk       

4.3.1 Zesilovače antény Všechny zesilovače antén ks 3 Kč 

4.3.2 Audiozesilovače Všechny typy zesilovačů pro audio zařízení ks 10 Kč 

4.3.3 Ostatní zesilovače Všechny ostatní zesilovače ks 10 Kč 

4.3.5 
Nahrávače a přehrávače zvuku nebo obrazu 
a zařízení pro editaci nahrávek 

Všechna zařízení pro přehrávání, nahrávání nebo editaci 
nahrávek (např. DVD, video, CD, MC, páskové, gramofonové, 
laserové) ks 25 Kč 

4.3.6 Obrázková alba / Prohlížeče alb 
Všechny systémy s hard diskem, které umožňují uživateli 
ovládat digitální fotografie, videoklipy a multimediální zprávy ks 6 Kč 

4.3.7 Rádia 
Všechny nepřenosné radiopřijímače, radiomagnetofony 
a podobná audio zařízení ks 5 Kč 

4.3.9 Mixéry hudby / Mixážní pulty 

Přístrojová deska pro řízení a kontrolu zvuku přicházejícího z 
různých zdrojů před tím, než vstoupí do zesilovače či 
reproduktoru ks 20 Kč 

4.4 Bezdrátová zařízení       

4.4.4 Sluchátka Pouze sluchátka na baterie ks 2 Kč 

4.4.5 Megafony, tlampače Všechny megafony a tlampače ks 4 Kč 

4.4.6 Intercom systémy Všechny přenosné intercom systémy (jedno i dvoucestné) ks 4 Kč 

4.4.7 Mikrofony Všechny mikrofony ks 4 Kč 

4.4.8 Navigační systémy 
Navigační systémy s vestavěným monitorem menším než 8" 
(vestavěné nebo povrchově přimontované) ks 8 Kč 

4.4.9 Analogové fotoaparáty Všechny analogové fotoaparáty ks 6 Kč 

4.4.10 Přenosná rádia, audio zařízení, autorádia 
Všechna přenosná rádia, rádiobudíky, audio zařízení 
a samostatně prodávaná autorádia ks 5 Kč 

4.4.12 Vysílačky a přijímačky Všechny vysílačky, přijímačky, baby sittery ks 4 Kč 
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4.5 Obrazové tiskárny a projektory       

4.5.1 Tiskárny pro fotoaparát Zařízení pro tisk fotografií a obrázků ks 30 Kč 

4.5.2 LCD projektory Všechny přenosné projektory s maximálním rozlišením ks 33 Kč 

4.6 Další       

4.6.1 Alarmy 
Všechny různé kombinované alarmy na elektřinu nebo 
baterie ks 2 Kč 

4.6.2 Antény Všechny antény (kromě uvedených ve skupině 4.2.9) ks 5 Kč 

4.6.3 Nabíječky baterií Všechny nabíječky baterií, prodávané samostatně ks 2 Kč 

4.6.5 Drobné přenosné audio přehrávače 
Všechny drobné kapesní přehrávače (rádio, MP3, MP4, CD 
přehrávače, walkmany, aj.) ks 2 Kč 

4.6.6 Dálkové ovladače Všechny dálkové ovladače prodávané samostatně ks 2 Kč 

4.7 Periferní zařízení       

4.7.1 Reproduktorové skříně 
Aktivní nebo pasivní reproduktorové skříně s 1 nebo více 
vestavěnými reproduktory ks 10 Kč 

4.8 Ostatní zařízení       

4.8.1 Všechna doposud nezařazená do 1 kg Všechna výše nezařazená AV zařízení, přístroje, periferie ks 3 Kč 

4.8.2 Všechna doposud nezařazená od 1 kg do 5 kg Všechna výše nezařazená AV zařízení, přístroje, periferie ks 5 Kč 

4.8.3 Všechna doposud nezařazená od 5 kg do 15 kg Všechna výše nezařazená AV zařízení, přístroje, periferie ks 10 Kč 

4.8.4 Všechna doposud nezařazená nad 15 kg Všechna výše nezařazená AV zařízení, přístroje, periferie ks 20 Kč 

4.8.5 Všechna doposud nezařazená do 0,5 kg Všechna výše nezařazená AV zařízení, přístroje, periferie ks 1 Kč 

4.0 Průmyslová zařízení       

4.0.0 Průmyslová zařízení 

Všechna velká průmyslová zařízení pro profesionální použití 
(např. televizní a filmové kamery, sálové promítače, 
velkorozměrové reproduktory, projekční panely a 
profesionální televizory nad 100 kg, vyvolávací stroje 
fotografií)  kg 2 Kč 

 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 


