
Skupina Popis skupiny Jednotka Sazba bez DPH

 Sazebník příspěvků platný od 1. 4. 2022

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

1.01. Chladničky, mrazničky, chillery a ostatní velká zařízení používaná pro
chlazení s chladícím médiem

ks 168,00 CZK

1.02. Ostatní chladící zařízení bez chladících médií ks 60,00 CZK

1.03. Klimatizační zařízení ks 60,00 CZK

1.04. Elektrické radiátory - OLEJOVÉ 10 -30 kg ks 13,55 CZK

1.05. Elektrické radiátory - OLEJOVÉ nad 30 kg ks 60,00 CZK

1.06. Tepelná čerpadla ks 60,00 CZK

1.07. Zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky ks 352,94 CZK

1.08. Ostatní zařízení pro tepelnou výměnu v jiné skupině neuvedená kg 2,52 CZK

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

2.01. Televizory a PC monitory do úhlopříčky 25" ks 39,00 CZK

2.02. Televizory a PC monitory  úhlopříčky 26"- 54" ks 169,00 CZK

2.03. Televizory a PC monitory úhlopříčky 55" a více ks 239,00 CZK

2.04. Notebooky a laptopy ks 12,60 CZK

2.05. Tablety ks 12,60 CZK

2.06. Digitální fotorámečky a přenosné DVD přehrávače s obrazovkou ks 8,40 CZK

2.07. Elektronické (registrační) pokladny ks 37,82 CZK

2.08. Ostatní obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší
než 100 cm2 v jiné skupině neuvedená

kg 2,52 CZK

3. Světelné zdroje

3.01. Lineární zářivky ks 2,00 CZK

3.02. Kompaktní zářivky ks 2,00 CZK

3.03. Vysokotlaké a nízkotlaké výbojky, včetně sodíkových výbojek a
halogenidových výbojek

ks 2,00 CZK

3.04. LED světelné zdroje ks 2,00 CZK

3.05. Ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené ks 2,00 CZK

3.06. Přímo žhavené žárovky do 35 g včetně ks 0,20 CZK

3.07. Průmyslové světelné zdroje ks 7,00 CZK

4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm

4.01. Myčky nádobí, čistící stroje na koberce a ostatní velké domácí spotřebiče
v jiné podskupině neuvedené do 30 kg

ks 13,55 CZK

4.02. Pračky, sušičky, myčky nádobí a ostatní velké domácí spotřebiče v jiné
podskupině neuvedené nad 30 kg

ks 60,00 CZK

4.03. Elektrické plotny, varné desky, pečící zařízení do 10 kg a odsavače par ks 13,55 CZK

Strana 1 z 7



Skupina Popis skupiny Jednotka Sazba bez DPH

 Sazebník příspěvků platný od 1. 4. 2022

4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm

4.04. Elektrické sporáky, pečící zařízení nad 10 kg, konvektomaty a ostatní
velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin

ks 60,00 CZK

4.05. Váhy, elektrické ventilátory a ostatní velké domácí spotřebiče v jiné
skupině neuvedené do 10 kg

ks 3,05 CZK

4.06. Velká svítidla (s LED i bez LED) ks 7,00 CZK

4.07. Trezory s displejem ks 8,40 CZK

4.08. Elektrická promítací plátna a interaktivní tabule ks 25,21 CZK

4.09. Velké sálové počítače, servery, sálové promítače, kinematografické
přístroje a ostatní velké výrobky nebo zařízení pro účely záznamu, reprodukce
zvuku, obrazu, vč signálů jinde neuvedeno

kg 2,52 CZK

4.10. Hudební nástroje - elektrické kytary ks 3,36 CZK

4.11. Hudební nástroje - keyboard, master keyboard, elektrické bicí a komba
do 15 W včetně

ks 8,40 CZK

4.12. Hudební nástroje - syntezátory, pasivní reproboxy a subwofery a komba
od 15 W do 80 W včetně

ks 16,81 CZK

4.13. Hudební nástroje - elektrická piana, mixážní pulty, aktivní reproboxy a
subwofery, komba nad 80 W  a zvukové procesory (ekvalizéry)

ks 25,21 CZK

4.14. Kopírky, tiskárny a multifunkce do 50 kg ks 12,60 CZK

4.15. Skenery do 50 kg ks 8,40 CZK

4.16. Kopírovací zařízení, multifunkce a skenery nad 50 kg ks 75,63 CZK

4.17. Tiskové jednotky - tiskárny plottery včetně průmyslových kg 2,52 CZK

4.18. Ostatní kancelářská technika v jiné skupině neuvedená do 50 kg včetně ks 25,21 CZK

4.19. Ostatní kancelářská technika v jiné skupině neuvedená nad 50 kg ks 126,05 CZK

4.20. RC modely s elektrickými a elektronickými zařízeními ks 8,40 CZK

4.21. Výdejní automaty, výherní a nevýherní automaty, simulátory a atrakce do
100 kg

ks 252,10 CZK

4.22. Výdejní automaty, výherní a nevýherní automaty, simulátory a atrakce
nad 100 kg

kg 2,52 CZK

4.23. Lékařské přístroje přesahující 50 cm kg 0,84 CZK

4.24. Elektrická topidla, radiátory, akumulační kamna, elektrické kotle, bojlery ,
průtokové ohřívače  a ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a
sedacího nábytku do 10 kg (mimo olejové radiátory)

ks 3,05 CZK

4.25. Elektrická topidla, radiátory, akumulační kamna, elektrické kotle, bojlery,
průtokové ohřívače  a ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a
sedacího nábytku  nad 10 kg do 30 kg (mimo olejové radiátory)

ks 13,55 CZK

4.26. Elektrická topidla, radiátory, akumulační kamna, elektrické kotle,bojlery ,
průtokové ohřívače  a ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a
sedacího nábytku nad 30 kg (mimo olejové radiátory)

ks 60,00 CZK

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

ks 60,00 CZK
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4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm

4.28. Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, elektrické markýzy,
navijáky s i bez olejové náplně nebo hydrauliky, el. filtry na vodu, mincovníky a
mincovníkové systémy do 25 kg

ks 8,40 CZK

4.29. Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, elektrické markýzy,
navijáky s i bez olejové náplně nebo hydrauliky, pohony vrat a rolet, el. filtry na
vodu, mincovníky a mincovníkové systémy od 25 kg do 50 kg

ks 25,21 CZK

4.30. Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, elektrické markýzy,
navijáky s i bez olejové náplně nebo hydrauliky, pohony vrat a rolet, el. filtry na
vodu, mincovníky a mincovníkové systémy od 50 kg do 100 kg

ks 50,42 CZK

4.31. Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, elektrické markýzy,
navijáky s i bez olejové náplně nebo hydrauliky, pohony vrat a rolet, el. filtry na
vodu, mincovníky a mincovníkové systémy nad 100 kg

kg 2,52 CZK

4.32. Elektro nástavba laboratoří (včetně stolů a polic) ks 252,10 CZK

4.33. Aktivní rekuperace a ostatní velké ventilační a odsávací zařízení ks 60,00 CZK

4.34. Velké síťové  zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje SS napětí,
měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a akumulátorů, elektroinstalační
materiál aktivní, pájecí stanice, stabilizátor napětí, elektrocentrály, ústředny,
záložní zdroje do 100 kg

ks 168,07 CZK

4.35. Velké síťové  zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje SS napětí,
měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a akumulátorů, elektroinstalační
materiál aktivní, pájecí stanice, stabilizátor napětí, elektrocentrály, ústředny,
záložní zdroje nad 100 kg

kg 2,52 CZK

4.36. Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových, elektroměry a
vodoměry od 5 kg do 15 kg

ks 5,04 CZK

4.37. Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových, elektroměry a
vodoměry nad 15 kg

ks 8,40 CZK

4.38. Elektrická vozítka, elektrokola, elektrokoloběžky, elektrické longboardy,
jednokolky

ks 25,21 CZK

4.39. Sportovní trenažéry malé do 10 kg ks 8,40 CZK

4.40. Sportovní trenažéry střední a velké nad 10 kg kg 2,52 CZK

4.41. Solária a vířivé vany ks 168,07 CZK

4.42. Elektrická a polohovací zdravotnická lůžka ks 8,40 CZK

4.43. Přístroje pro masáže a relaxaci kg 2,52 CZK

4.44. Ostatní velká zařízení v jiné skupině neuvedená a EEZ bez zařazení do
jiné kategorie s hmotností nad 100 kg

kg 2,52 CZK

4.45. Velké zahradní nářadí, nástroje pro sečení a jiné zahradní činnosti,
zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých a plynných látek
jinými způsoby

ks 8,40 CZK

Solární panely

4.b. Solární panely kg 2,00 CZK
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Skupina Popis skupiny Jednotka Sazba bez DPH

 Sazebník příspěvků platný od 1. 4. 2022

5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

5.01. Podlahové vysavače ks 13,55 CZK

5.02. Malé ruční vysavače do 2 kg ks 3,05 CZK

5.03. Zařízení pro čištění do 10 kg ks 3,05 CZK

5.04. Zařízení pro čištění nad 10 kg ks 13,55 CZK

5.05. Malé kuchyňské spotřebiče ks 3,05 CZK

5.06. Mikrovlnné trouby, varné desky, elektrické vařiče a konvektomaty ks 13,55 CZK

5.07. Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o
oděvy, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu

ks 3,05 CZK

5.08. Spotřebiče pro péči o vlasy a tělo ks 3,05 CZK

5.09. Ostatní malé domácí spotřebiče do 500 g ks 0,88 CZK

5.10. Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace
času

ks 3,05 CZK

5.11. Váhy ks 3,05 CZK

5.12. Elektrické ventilátory malé, odvlhčovače a čističky vzduchu ks 3,05 CZK

5.13. Svítidla s LED diodami ks 2,00 CZK

5.14. Svítidla bez LED diod ks 7,00 CZK

5.15. Radiomagnetofony, magnetofony ks 8,40 CZK

5.16. Rádiové soupravy - radiopřijímače a radiobudíky ks 3,36 CZK

5.17. Radiostanice ks 25,21 CZK

5.18. Autorádia ks 1,26 CZK

5.19. Videokamery a digitální fotoaparáty ks 8,40 CZK

5.20. Analogové fotoaparáty a příslušenství k fotoaparátům a videokamerám ks 3,36 CZK

5.21. Průmyslové kamery ks 12,60 CZK

5.22. Televizní kamery ks 252,10 CZK

5.23. Minikamery, webkamery, jednorázové fotoaparáty ks 0,84 CZK

5.24. Video a DVD přehrávače, rekordéry ks 25,21 CZK

5.25. Digitální záznamová zařízení, domácí kina, dataprojektory, vizualizéry ks 50,42 CZK

5.26. Promítače a prohlížeče diapozitivů ks 8,04 CZK

5.27. Aktivní 3D brýle ks 3,36 CZK

5.28. Satelitní a DVB přijímače ks 8,40 CZK

5.29. Komponenty EZS a vstupních systémů a komponenty pro satelitní a DVB
příjem

ks 0,84 CZK

5.30. Anténní stanice pro skupinový příjem, zesilovače a kabelové operátory ks 12,60 CZK

5.31. Pokojové antény ks 3,36 CZK

5.32. Hi-Fi systémy a komponenty ks 25,21 CZK

5.33. Přenosné (kapesní) přehrávače, rekordéry ks 3,36 CZK

5.34. Ostatní spotřebitelská zařízení ks 50,42 CZK
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Skupina Popis skupiny Jednotka Sazba bez DPH

 Sazebník příspěvků platný od 1. 4. 2022

5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

5.35. Aparatury hudební produkce - subwoofery, reproboxy sada a powermix
pulty

ks 25,21 CZK

5.36. Aparatury hudební produkce - mixážní pulty, zvukové procesory
(ekvalizéry), zesilovače

ks 16,81 CZK

5.37. Příslušenství k hudebním nástrojům - zvukové modely, bezdrátové
mikrofony

ks 8,40 CZK

5.38. Reproduktor ks 3,36 CZK

5.39. Sluchátka ks 0,84 CZK

5.40. Příslušenství k hudebním nástrojům - mikrofony, odposlechy, bezdrátová
sluchátka, metronomy, el. ladičky, efekty, snímače

ks 3,36 CZK

5.41. Dálkové ovladače, domácí meteostanice, časové spínače, minirádia,
zesilovače zvonkové, domovní a předzesilovače

ks 0,84 CZK

5.42. Kapesní digitální hry a ruční ovladače videoher ks 3,36 CZK

5.43. Herní konzole ks 8,40 CZK

5.44. Baby sittery (el. chůvy) ks 8,40 CZK

5.45. Počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování atd ks 1,68 CZK

5.46. Modelářské příslušenství ks 0,84 CZK

5.47. RC modely s elektrickými a elektronickými zařízením do 250 g ks 3,36 CZK

5.48. RC modely s elektrickými a elektronickými zařízením (vysílače, startéry) ks 8,40 CZK

5.49. Výrobky pro akvaristiku ks 3,64 CZK

5.50. Sportovní doplňky ks 3,36 CZK

5.51. Party vybavení, drobné reklamní předměty a zařízení pro sledování a
výcvik zvířat

ks 0,84 CZK

5.52. Elektrické a elektronické hračky, oděvy a obuv s el. komponenty ks 0,84 CZK

5.53. Ostatní hračky, vybavení pro volný čas a sporty ks 50,42 CZK

5.54. Vyvíječe páry, mlhy a pěny do 5 kg, aroma difuzéry ks 8,40 CZK

5.55. Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje
SS napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a akumulátorů, el.
ohradník, páječky, stabilizátor napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje,
přepěťová ochrana, prodlužovací kabely do 0,5 kg

ks 0,84 CZK

5.56. Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje
SS napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a akumulátorů, el.
ohradník, páječky, stabilizátor napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje,
přepěťová ochrana, prodlužovací kabely, kabely s funkcemi, koaxiální kabely,
USB kabely, propojovací kabely IT, audiokabely (HDMI, scart, Jack, Cinch atd)
od 0,5 kg do 1 kg

ks 3,36 CZK

5.57. Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje
SS napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a akumulátorů, el.
ohradník, páječky, stabilizátor napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje,
přepěťová ochrana, prodlužovací kabely, kabely s funkcemi, koaxiální kabely,
USB kabely, propojovací kabely IT, audiokabely (HDMI, scart, Jack, Cinch atd)
od 1 kg do 10 kg

ks 8,40 CZK
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Skupina Popis skupiny Jednotka Sazba bez DPH

 Sazebník příspěvků platný od 1. 4. 2022

5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

5.58. Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje
SS napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a akumulátorů, el.
ohradník, páječky, stabilizátor napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje,
přepěťová ochrana, prodlužovací kabely, kabely s funkcemi, koaxiální kabely,
USB kabely, propojovací kabely IT, audiokabely (HDMI, scart, Jack, Cinch atd)
od 10 kg do 20 kg

ks 50,42 CZK

5.59. Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje
SS napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a akumulátorů, el.
ohradník, páječky, stabilizátor napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje,
přepěťová ochrana, prodlužovací kabely, kabely s funkcemi, koaxiální kabely,
USB kabely, propojovací kabely IT, audiokabely (HDMI, scart, Jack, Cinch atd)
od 20 kg do 50 kg

ks 84,03 CZK

5.60. Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, navijáky s i bez olejové
náplně nebo hydrauliky, el. filtry na vodu, mincovníky a mincovníkové systémy
do 0,5 kg

ks 0,84 CZK

5.61. Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, navijáky s i bez olejové
náplně nebo hydrauliky, el. filtry na vodu, mincovníky a mincovníkové systémy
od 0,5 kg do 10 kg

ks 3,36 CZK

5.62. Trezory s displejem ks 8,40 CZK

5.63. Elektrické a elektronické nářadí ks 5,04 CZK

5.64. Elektrické autochladničky ks 3,36 CZK

5.65. El. doplňky ke zbraním ks 3,36 CZK

5.66. Dalekohledy s el. prvky ks 8,40 CZK

5.67. Lékařské přístroje do 50 cm kg 0,84 CZK

5.68. Lékařské přístroje - výrobky určené do domácnosti do 0,5 kg ks 1,68 CZK

5.69. Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových, elektroměry a
vodoměry do 1 kg

ks 0,42 CZK

5.70. Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových, elektroměry a
vodoměry od 1 kg do 5 kg

ks 1,26 CZK

5.71. Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových, elektroměry a
vodoměry od 5 kg do 15 kg

ks 5,04 CZK

5.72. Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových, elektroměry a
vodoměry nad 15 kg

ks 8,40 CZK

5.73. Regulátory topení a termostaty ks 1,68 CZK

5.74. Přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro domácnosti ks 1,68 CZK

5.75. Přístroje pro měření, vážení nebo seřizování - laboratorní zařízení ks 8,40 CZK

5.76. Detektory kouře ks 1,68 CZK

5.77. Kancelářská technika, popisovače štítků do 10 kg včetně ks 3,36 CZK

5.78. Kancelářská technika nad 10 kg ks 8,40 CZK

5.79. Platební terminály a PINpady ks 12,60 CZK

5.80. Elektronický vrátný (píchačky) ks 37,82 CZK
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Skupina Popis skupiny Jednotka Sazba bez DPH

 Sazebník příspěvků platný od 1. 4. 2022

5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

5.81. Čtečky karet a čipů, skenery otisků prstů, snímače čárového kódu a
průmyslové řídící mikrokontrolery

ks 5,04 CZK

5.82. Ostatní malá zařízení v jiné skupině neuvedená kg 2,52 CZK

5.83. Elektroinstalační materiál aktivní (jističe, rozvaděče, stmívače, stykače,
relé)

kg 1,00 CZK

5.84. IT kabely do 0,5 kg (kabely s funkcemi, koaxiální kabely, USB kabely,
propojovací kabely IT, audiokabely, HDMI, scart, Jack, Cinch atd)

ks 0,10 CZK

5.85. Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, navijáky s i bez olejové
náplně nebo hydrauliky, el.filtry na vodu, mincovníky a mincovníkové systémy
nad 10 kg

ks 8,40 CZK

5.86. Elektronické cigarety, SD karty, kreditní karty, SIM karty ks 0,40 CZK

6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

6.01. Mobilní telefony ks 2,50 CZK

6.02. Příslušenství k mobilním telefonům ks 0,51 CZK

6.03. Telefonní přístroje, bezdrátové telefony a přenosné vysílačky ks 3,36 CZK

6.04. Telefonní ústředny ks 25,21 CZK

6.05. Externí a interní příslušenství PC a notebooků ks 1,00 CZK

6.06. PC sestavy - základní jednotka s veškerými vnitřními komponenty ks 12,60 CZK

6.07. PC skříň se zdrojem el. energie a interní a externí zdroje ks 5,04 CZK

6.08. PC klávesnice a myši ks 1,26 CZK

6.09. Sada PC reproboxů ks 12,60 CZK

6.10. Minipočítače kg 2,52 CZK

6.11. Elektronické diáře, databanky a jejich příslušenství ks 3,36 CZK

6.12. Stolní tiskárny ks 12,60 CZK

6.13. Kalkulačky bez příslušenství pro tisk ks 0,84 CZK

6.14. Kalkulačky s příslušenstvím pro tisk ks 3,36 CZK

6.15. GSM moduly ks 1,26 CZK

6.16. GPS, záznamníky a interkom ks 3,36 CZK

6.17. Faxy, vysílače a přijímače ks 8,40 CZK

6.18. Elektrické a elektronické psací stroje ks 8,40 CZK

6.19. Tonery a cartridge ks 2,00 CZK

6.20. Ostatní malá IT a telekomunikační zařízení v jiné skupině neuvedená ks 50,42 CZK
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