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Struktura finančního příplatku pro skupinu 3. IT a telekomunikační zařízení  
Výše finančního příplatku pro rok 2008 

Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek 

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 ks 33 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 nad 50 kg 

  

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 do 50 kg 

  

    

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 0,6 Kč 

 Všechny počítačové klávesnice určené pro použití s osobním počítačem    
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Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek 

3.6.3 Počítačové reproduktory ( za 2 kusy - 1x set ) ks 7 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 0,6 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 0,6 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 0,6 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 0,6 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) ks 100 Kč 

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

  

3.6.20 Webová kamera ks 0,6 Kč 

 Všechny webové kamery   
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Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek 

    

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 0,6 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 0,6 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 určené pro počítače   

3.9.2 CRT monitor nad 21" ks 180 Kč 

 Všechny CRT monitory určené pro počítače   

    

3.10 Sady reproduktorů pro PC   

3.10.1 Reproduktorové systémy s více než 2 satelity  ks 11 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 0,6 Kč 

 Všechna výše nezařazená IT zařízení, přístroje, komponenty, periferie   

3.11.2 Všechna doposud nezařazená od 1 kg do 5 kg ks 2 Kč 

 Všechna výše nezařazená IT zařízení, přístroje, komponenty, periferie   

3.11.3 Všechna doposud nezařazená od 5 kg do 15 kg ks 7 Kč 

 Všechna výše nezařazená IT zařízení, přístroje, komponenty, periferie   

3.11.4 Všechna doposud nezařazená nad 15 kg ks 11 Kč 

 Všechna výše nezařazená IT zařízení, přístroje, komponenty, periferie   

    

3.12 Komponenty   

3.12.1 Komponenty založené na mechanickém pohybu ks 0 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 0 Kč 
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Struktura finančního příplatku pro skupinu 4. Spotřebitelská zařízení 
Výše finančního příplatku pro rok 2008 

 
Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek 

4.1 Zařízení pro reprodukci obrazu   
4.1.1 Navigační systém se samostatným monitorem ks 60 Kč 

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

4.1.2 Televize CRT, Plasma, LCD, TFT nad 21" ks 195 Kč 

 Plasmové monitory, TFT (=Thin Film Transistor) - LCD (Liquid Crystal Display) televize   

4.1.3 Kapesní televize ks 60 Kč 

 Všechny typy kapesních televizí    

4.1.4 Pojekční TV ve skříňce ks 195 Kč 

 Televize se zpětnou projekcí (s vnitřním zrcadlem)   

4.1.5 Televize CRT, Plasma, LCD, TFT do 21" ks 60 Kč 

 Televize s CRT (televizní obrazovka) a jejich kombinace   

    
4.2 Audio a video zařízení pro příjem, nahrávání a reprodukci   
4.2.1 Zálohovací kamera ks 6 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 11 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 10 Kč 

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

4.2.8 Satelitní přijímač + kabelový přijímač ks 10 Kč 

 Dekodér satelitních signálů + spojovací skříň   

4.2.9 Plochá anténa ks 3 Kč 

 Všechny parabolické antény s elektrickým napájením   

4.2.10 Bezpečnostní kamera ks 4 Kč 

 Všechny bezpečnostní kamery    

4.2.11 Bezpečnostní monitor ks 40 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 20 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 Finanční příplatek 

4.2.16 Videopřehrávače / Videonahrávače ks 40 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 10 Kč 

 Všechny dekodéry pro satelitní přenosy   

4.3.5 DVD přehrávač / nahrávač (včetně přenosného) ks 10 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 10 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 6 Kč 

 
Zařízení pro přehrávání gramofonových nahrávek, kromě gramofonů s regulátorem 
rychlosti 

  

4.3.9 Mixér hudby / Mixážní pult ks 10 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 6 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 Dětský monitor 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 Finanční příplatek 

4.4.9 Analogový fotoaparát ks 6 Kč 

 Všechny analogové fotoaparáty   

4.4.10 Přenosné radio a audio zařízení ks 6 Kč 

 Všechny přenosná radio a audio zařízení   

4.4.11 Radio alarm hodiny ks 4 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 2 Kč 

 Všechny antény (kromě těch které jsou definovány ve skupině 2.2) na elektrický zdroj   

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 vest   

4.7.2 Bezdrátový video přenašeč ks 10 Kč 

 Všechny bezdrátové video přenašeče   

    
4.8 Ostatní zařízení   
4.8.1 Všechna doposud nezařazená do 1 kg ks 0,6 Kč 

 Všechna výše nezařazená AV zařízení,přístroje,periferie   

4.8.2 Všechna doposud nezařazená od 1 kg do 5 kg ks 2 Kč 

 Všechna výše nezařazená AV zařízení,přístroje,periferie   

4.8.3 Všechna doposud nezařazená od 5 kg do 15 kg ks 7 Kč 

 Všechna výše nezařazená AV zařízení,přístroje,periferie   

4.8.4 Všechna doposud nezařazená nad 15 kg ks 11 Kč 

 Všechna výše nezařazená AV zařízení,přístroje,periferie   
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Struktura finančního příplatku pro skupinu 6. Elektrické a elektronické nástroje 
Výše finančního příplatku pro rok 2008 
 
 
 

Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek 
6.1.1 Vrtačky ks 11 Kč 

6.1.2 Pily ks 11 Kč 

6.1.3 Šicí stroje kromě zařízení používaných v domácnostech spadajících 
pod skupinu č. 2 

ks 11 Kč 

6.1.4 Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, 
stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné 
zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů 

ks 11 Kč 

6.1.5 Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro 
odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely 

ks 11 Kč 

6.1.6 Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití ks 11 Kč 

6.1.7 Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo 
plynných látek jinými způsoby 

ks 11 Kč 

6.1.8 Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti ks 11 Kč 

6.1.9 Ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné podskupině 
neuvedené 

ks 11 Kč 

    

6.9 Ostatní nástroje   
6.9.1 Ostatní nástroje do 1 kg ks 0,6 Kč 

 Všechny výše nezařazené nástroje do 1 kg   

6.9.2 Ostatní nástroje od 1 kg do 5 kg ks 2 Kč 

 Všechny výše nezařazené nástroje  od 1 kg do 5 kg   

6.9.3 Ostatní nástroje od 5 kg do 15 kg ks 7 Kč 

 Všechny výše nezařazené nástroje  od 5 kg do 15 kg   

6.9.4 Ostatní nástroje nad 15 kg ks 11 Kč 

 Všechny výše nezařazené nástroje  nad 15 kg   
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Struktura finančního příplatku pro skupinu 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 
Výše finančního příplatku pro rok 2008 
 
 
 

Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek 

7.1.1 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty do 1 kg ks 0,6 Kč 

7.1.2 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty od 1 kg do 3 kg ks 2 Kč 

7.1.3 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty od 3 kg do 7 kg ks 4 Kč 

7.1.4 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty od 7 kg do 15 kg ks 7 Kč 

7.1.5 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty nad 15 kg ks 11 Kč 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


