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VII.

A) 

Přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamu

AUDIO PŘÍSTROJE

I.  Přístroje k zhotovování rozmnoženin zvukového záznamu

Sazba Z toho pro OSA

a) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na magnetickou pásku 
     (napr. kazetové magnetofony ) 3,00% 1,50%

b) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na optický nosič 
     (např. CD rekordéry) 3,00% 1,50%

c) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na zabudovaný pevný disk 
 (napr. MP3 přehrávače, multimediální přístroje) 3,00% 1,50%

d) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na paměťovou kartu 
     (napr. MP3 přehrávače, multimediální prístroje) 3,00% 1,50%

e) Kombinace výše uvedených přístrojů umožňujících 
     zhotovování rozmnoženin 3,00% 1,50%

II.  Rozhlasové přijímacče umožňující zhotovení záznamu vysílání

Sazba Z toho pro OSA

f) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na magnetickou pásku 1,50% 0,75%

g) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na optický nosič 1,50% 0,75%

h) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na zabudovaný pevný disk 1,50% 0,75%

i)  Přístroje k zhotovování rozmnoženin na paměťovou kartu 1,50% 0,75%

j)  Kombinace výše uvedených přístrojů umožňujících 
     zhotovení záznamu 1,50% 0,75%

VIDEO PŘÍSTROJE

I.  Přístroje k zhotovování rozmnoženiny zvukove obrazového záznamu

Sazba Z toho pro OSA

k) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na magnetickou pásku 
     (např. videorekordéry) 3,00% 1,80%

l)  Přístroje k zhotovování rozmnoženin na optický nosic 
    (např. DVD, BD rekordéry) 3,00% 1,80%

m) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na zabudovaný 
       pevný disk (napr. HDD rekordéry, prijímace DVB-T/S s HDD, 
       multimediální prístroje, MP4) 

3,00% 1,80%

n) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na paměťovou kartu 3,00% 1,80%

o) Kombinace výše uvedených přístrojů umožnujících 
     zhotovování rozmnoženin 3,00% 1,80%

II.  Televizní přijímače umožnující zhotovení záznamu vysílání

Sazba Z toho pro OSA

p) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na magnetickou pásku 1,50% 0,90%

q) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na optický nosič 1,50% 0,90%

r) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na zabudovaný pevný disk 1,50% 0,90%

s) Přístroje k zhotovování rozmnoženin na paměťovou kartu 1,50% 0,90%

t) Kombinace výše uvedených přístrojů umožnujících zhotovení 
     záznamu 1,50% 0,90%
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VII.

PC KOMPONENTY

Sazba Z toho pro OSA

u) CD zapisovačky nezabudovatelné a zabudovatelné 
     nebo zabudované (externí a interní CD zapisovačky) 3,00% 53%

v) DVD a BD zapisovačky nezabudovatelné a zabudovatelné 
     nebo zabudované (externí a interní DVD a BD zapisovačky) 3,00% 58%

w) zapisovačky paměťových karet 3,00% 53%

x) Pevné disky zabudované nebo zabudovatelné 
     do osobního počítače (interní harddisky) 3,00% 58%

B) 

Nenahrané nosiče záznamu a výše paušální odměny bez DPH

I.  Nenahrané analogové nosiče zvukových záznamu

Za kus Z toho pro OSA

a) s délkou záznamu do 60 minut 1,50 Kč 50%

b) s délkou záznamu nad 60 minut 2,00 Kč 50%

II.  Nenahrané analogové nosiče zvukově obrazových záznamů

Za kus Z toho pro OSA

c) s délkou záznamu do 180 minut 3,00 Kč 60%

d) s délkou záznamu nad 180 minut 4,00 Kč 60%

III. Nenahrané optické nosiče

Za kus Z toho pro OSA

e) CD všech formátů bez možnosti přepisování 0,40 Kč 53%

f) CD všech formátů s možností přepisování 2,00 Kč 53%

g) DVD všech formátů a ostatní optické nosiče 
     bez možnosti přepisování 1,00 Kč 58,70%

h) DVD všech formátů a ostatní optické nosiče 
     s možností přepisování 5,00 Kč 58,70%

i) minidisky 4,00 Kč 52,50%

IV. Paměťová média nezabudovatelná a zabudovaná nebo zabudovatelná 

      do přístroje, pokud nejsou zpoplatněna jako prístroje

 Za započatých 1GB (max 90 Kč) Z toho pro OSA

(např. pametové karty, fl ash disky, 
pametová média mobilních telefonu) 1,50 Kč 53%

V.  Pevné disky nezabudovatelné do osobního počítače (externí harddisky)
 Za započatých 1GB Z toho pro OSA

nepřesahuje-li celková kapacita disku 1TB 0,15 Kč 58%

přesahuje-li celková kapacita disku 1TB, 
platí se 150Kč za kus a z kapacity nad 1TB dále 0,10 Kč 58%

Společná ustanovení

dle zákona č.121/2000 Sb. a vyhlášky č.488/2006 ve znění vyhlášky 408/2008 Sb.




