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Kupní smlouva č. DNS/T/19/2021  I.  
Smluvní strany  

Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
IČO:           61989592  
DIČ:           CZ61989592 Se sídlem:           Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc Rektor:           prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
Bankovní spojení:          
Číslo účtu:          
(dále jen „Kupující“) na straně jedné,  a  BossCan ComPrint spol. s r.o. 
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spisová značka C21545 
IČO:  63488191 
DIČ:  CZ63488191 
Se sídlem:  Brněnská 1116, 664 42 Modřice 
Jednající:  David Dvořák, MBA - jednatel 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  (dále jen „Prodávající“) na straně druhé  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):  II. 

Předmět Smlouvy 1. Předmětem koupě podle této Smlouvy je originální spotřební materiál pro tiskárny a 
kopírovací zařízení (dále jen „zboží”) v druhu a množství dle specifikace, která tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.  2. Prodávající není oprávněn odevzdat Kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 
občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského 
zákoníku se nepoužije. 3. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek Kupujícímu 
zboží, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní 
cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou. 4. Spolu se zbožím je Prodávající povinen předat Kupujícímu kompletní dokumentaci 
náležející ke zboží, tj. Dodací list a Návod k obsluze v českém jazyce.  5. Zboží musí být nové, nerepasované. 6. Prodávající ujišťuje, že zboží je bez vad. 
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III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v množství, jakosti a provedení stanoveném v této Smlouvě a opatřit zboží pro přepravu způsobem vyhovujícím účelu této Smlouvy. 2. Prodávající je povinen od Kupujícího odebrat použité zboží a recyklovat jej, případně jej ekologicky zlikvidovat podle normy ISO 14001.  IV. Doba, místo a způsob plnění 1. Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí 

účinnosti této Smlouvy. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami 
Prodávajícího i Kupujícího, a to pro každé nákladové středisko samostatně. 2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou 
upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy. 3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za Kupujícího jsou osoby uvedené v příloze  
č. 1 této Smlouvy. 4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží nepoužijí.  V. 

Kupní cena a platební podmínky 1. Celková kupní cena zboží činí 115.139,00 Kč bez DPH. Prodávající je plátce DPH. 
Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována 
ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré 
náklady a zisk Prodávajícího spojené s dodávkou zboží (vč. dopravy, balného, cla). 3. Kupní cenu dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu po 
částech, a to bankovními převody na bankovní účet Prodávajícího uvedený v článku I. 
této Smlouvy na základě řádného/řádných   vystaveného/ných daňového/vých dokladu/ů, který/é je Prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění, kterým je den podepsání předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 1 této 
Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho 
prokazatelného doručení Kupujícímu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem Smlouvy. 4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je 
stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy, a to pro každé nákladové středisko samostatně. 
Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti 
obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše 
uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí 
Kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho 
proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté 
počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.  5. Platby dle čl. V. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně. 6. Prodávající zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
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faktur za plnění poskytnutá Prodávajícímu k provedení závazků vyplývajících ze 
Smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany 
Kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury 
nenastala dříve). Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat 
předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi 
Prodávajícím a poddodavateli. Nesplnění povinností Prodávajícího dle tohoto ujednání 
Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Kupujícím 
od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením 
písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.  VI. Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem odevzdání a převzetí zboží, uvedeném 
na předávacím protokolu podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. Nebezpečí nahodilé zkázy a 
nahodilého zhoršení zboží včetně užitků přechází na Kupujícího současně s nabytím 
vlastnického práva ke zboží.  2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese Prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese Kupující.   VII. 

Záruka za jakost a odpovědnost za vady 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. občanského 
zákoníku, v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. 
odst. 1 této Smlouvy. 2. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. 
občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady může Kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění: právo na bezplatnou opravu zboží, 
právo na dodání nového či chybějícího zboží, obě nejpozději do 10 kalendářních dnů 
ode dne oznámení vady, právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, 
odpovídající povaze a rozsahu vady, právo na odstoupení od této Smlouvy. Zboží k 
opravě přebírá Prodávající na adrese Kupujícího uvedené v čl. I. této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v 
originálním obalu. 3. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. 4. Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující i tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že 
zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. 5. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. 6. Místo pro nahlášení vad zboží, na kterém je Prodávající povinen přijímat oznamování 
vad a volby nároků Kupujícího z vadného plnění: Brněnská 1116, 664 42 Modřice, telefon, email:  VIII. 

Utvrzení závazku 1. V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu 
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smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH pro příslušné nákladové středisko 
dle přílohy č. 1 této Smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každý 
případ zvlášť. 2. V případě prodlení Prodávajícího s nastoupením k odstranění vad či se splněním 
povinnosti odstranit vadu v příslušné lhůtě podle čl. VII. odst. 2 této Smlouvy, je 
Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,00 Kč za každý, byť 
započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně. 3. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku není dotčeno právo poškozené smluvní 
strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu.  4. Smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského 
zákoníku proti i nesplatné pohledávce Prodávajícího na úhradu kupní ceny.  IX. 

Závěrečná ujednání 1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Kupujícím dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 2. Prodávající se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a 
zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a 
mzdovými předpisy. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Prodávajícího dle tohoto 
ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení 
Kupujícím od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. 3. Veškeré právní vztahy v této Smlouvě neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským 
zákoníkem a právním řádem České republiky. 4. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto Smlouvou mohou být 
činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 5. Ujednání této kupní Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku 
podle této kupní Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této kupní Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku 
novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku. Pokud by tato kupní Smlouva neobsahovala nějaké 
ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, 
smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno. 6. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7. Kupující je oprávněn vyloučit formou dodatku ke Smlouvě některé položky z předmětu 
plnění nebo omezit počet kusů v některých položkách předmětu plnění, a to především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) 
Kupujícímu nebo Kupující nebude mít dostatek finančních prostředků. V takovém případě 
Prodávající poskytne potřebnou součinnost k uzavření dodatku k této Smlouvě a nebude 
uplatňovat nárok na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) vůči Kupujícímu. 8. Tato Smlouva se pořizuje v elektronické podobě. 9. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 
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10. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá
povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.11. Veškeré právní vztahy v této Smlouvě neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským
zákoníkem a právním řádem České republiky.12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:12.1.  Příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, včetně místa plnění a

kontaktních osob

V Olomouci, dne   13.10.2021  V Modřicích, dne 08. 10. 2021 
Za Kupujícího:  Za Prodávajícího:

………………..……………………….….. ………………..……………………….….. 
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. David Dvořák, MBA rektor UP v Olomouci  jednatel BossCan ComPrint spol. s r.o. 



Příloha č. 1

Dodavatel: BossCan ComPrint spol.s r.o. Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 115,139,00 Kč

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 133 190,00 Kč

Pč Název položky Počet kusů
Předpokl. hodnota v Kč bez 

DPH
Nákl. středisko SPP Zdroj Specifikace dodavatele

Nabídková cena v Kč bez 

DPH kus

Nabídková cena v Kč bez 

DPH
Pracoviště Dodací adresa Fakturační adresa Odpovědná osoba Objednatel

8733
Brother MFC-L8900CDW - odpadní 

nádobka, výtěžnost 50000s.
1 400

4230 Katedra technické a informační 

výchovy
66418051 33 WT320CL 347 347 4230 Katedra technické a informační výchovy

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

8734
Brother MFC-L8900CDW - pásová 

jednotka, výtěžnost 130000s.
1 1100

4230 Katedra technické a informační 

výchovy
66418051 33 BU330CL 948 948 4230 Katedra technické a informační výchovy

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

8738
Brother MFC-L8900CDW - toner 

černý, výtěžnost 9000s.
5 13500

4230 Katedra technické a informační 

výchovy
66418051 33 TN426BK 2186 10930 4230 Katedra technické a informační výchovy

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

8737
Brother MFC-L8900CDW - toner 

červený, výtěžnost 6500s.
3 14400

4230 Katedra technické a informační 

výchovy
66418051 33 TN426M 3977 11931 4230 Katedra technické a informační výchovy

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

8736
Brother MFC-L8900CDW - toner 

modrý, výtěžnost 6500s.
3 14400

4230 Katedra technické a informační 

výchovy
66418051 33 TN426C 3977 11931 4230 Katedra technické a informační výchovy

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

8735
Brother MFC-L8900CDW - toner 

žlutý, výtěžnost 6500s.
3 14400

4230 Katedra technické a informační 

výchovy
66418051 33 TN426Y 3977 11931 4230 Katedra technické a informační výchovy

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

8729
Canon i-sensys MF631Cn - toner 

černý, výtěžnost 2800s.
5 9000

4230 Katedra technické a informační 

výchovy
66418051 33 045HBK 1618 8090 4230 Katedra technické a informační výchovy

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

8730
Canon i-sensys MF631Cn - toner 

červený, výtěžnost 2200s.
2 3400

4230 Katedra technické a informační 

výchovy
66418051 33 045HM 1571 3142 4230 Katedra technické a informační výchovy

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

8731
Canon i-sensys MF631Cn - toner 

modrý, výtěžnost 2200s.
2 3400

4230 Katedra technické a informační 

výchovy
66418051 33 045HC 1571 3142 4230 Katedra technické a informační výchovy

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

8732
Canon i-sensys MF631Cn - toner 

žlutý, výtěžnost 2200s.
2 3800

4230 Katedra technické a informační 

výchovy
66418051 33 045HY 1571 3142 4230 Katedra technické a informační výchovy

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

Katedra technické a informační výchovy, 

Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc

8739
EPSON EcoTank L7180 - cartridge 

černá, výtěžnost 8000s., 140ml.
2 840 5970 Oddělení dalšího vzdělávání FTK 210021075 16 T00Q1 365 730 5970 Oddělení dalšího vzdělávání FTK

Oddělení dalšího vzdělávání FTK, Tř. Míru 

117, 77111, Olomouc

Oddělení dalšího vzdělávání FTK, Tř. Míru 

117, 77111, Olomouc

8740
EPSON EcoTank L7180 - cartridge 

červená, výtěžnost 5000s., 70ml.
2 700 5970 Oddělení dalšího vzdělávání FTK 210021075 16 T00R3 266 532 5970 Oddělení dalšího vzdělávání FTK

Oddělení dalšího vzdělávání FTK, Tř. Míru 

117, 77111, Olomouc

Oddělení dalšího vzdělávání FTK, Tř. Míru 

117, 77111, Olomouc

8741
EPSON EcoTank L7180 - cartridge 

modrá, výtěžnost 5000s., 70ml.
2 700 5970 Oddělení dalšího vzdělávání FTK 210021075 16 T00R2 266 532 5970 Oddělení dalšího vzdělávání FTK

Oddělení dalšího vzdělávání FTK, Tř. Míru 

117, 77111, Olomouc

Oddělení dalšího vzdělávání FTK, Tř. Míru 

117, 77111, Olomouc

8742
EPSON EcoTank L7180 - cartridge 

žlutá, výtěžnost 5000s., 70ml.
2 700 5970 Oddělení dalšího vzdělávání FTK 210021075 16 T00R4 266 532 5970 Oddělení dalšího vzdělávání FTK

Oddělení dalšího vzdělávání FTK, Tř. Míru 

117, 77111, Olomouc

Oddělení dalšího vzdělávání FTK, Tř. Míru 

117, 77111, Olomouc

8744

Epson WorkForce Pro WF-5620 - 

cartridge (barva:  žlutá;  výtěžnost:  

4000 str.;  objem: 34 ml. )

1 1450 5900 Děkanát 11 T7894 1331 1331 5900 Děkanát Děkanát, Tř. Míru 115, 77111, Olomouc Děkanát, Tř. Míru 115, 77111, Olomouc

8722

Epson WorkForce Pro WF-C5710 - 

cartridge (barva:  žlutá;  výtěžnost:  

5000 str.;  objem: 38,1 ml. )

2 3400 5980 Institut aktivního životního stylu 805121001 17 T9454 1554 3108 5980 Institut aktivního životního stylu
Institut aktivního životního stylu, Tř. Míru 

117, 77111, Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

8723

Epson WorkForce Pro WF-C5710 - 

cartridge (barva:  černá;  výtěžnost:  

5000 str.;  objem: 64,6 ml. )

1 1500 5980 Institut aktivního životního stylu 805121001 17 T9451 1365 1365 5980 Institut aktivního životního stylu
Institut aktivního životního stylu, Tř. Míru 

117, 77111, Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

8724

Epson WorkForce Pro WF-C5710 - 

cartridge (barva:  modrá;  výtěžnost:  

5000 str.;  objem: 38,1 ml. )

1 1700 5980 Institut aktivního životního stylu 805121001 17 T9452 1554 1554 5980 Institut aktivního životního stylu
Institut aktivního životního stylu, Tř. Míru 

117, 77111, Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

Tonery

Tonery a cartridge 019-2021



8725

Epson WorkForce Pro WF-C5710 - 

cartridge (barva:  červená;  

výtěžnost:  5000 str.;  objem: 38,1 

ml. )

1 1700 5980 Institut aktivního životního stylu 805121001 17 T9453 1554 1554 5980 Institut aktivního životního stylu
Institut aktivního životního stylu, Tř. Míru 

117, 77111, Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, 

Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

8753

HP Color LaserJet Pro M252dw - 

toner (barva:  žlutý;  výtěžnost:  2300 

str. )

1 2150 1660 Ústav lékařské genetiky 11 CF402X 1936 1936 1660 Ústav lékařské genetiky
Ústav lékařské genetiky, I. P. Pavlova 6, 779 

00 Olomouc

Ústav lékařské genetiky, I. P. Pavlova 6, 779 

00 Olomouc

8754

HP Color LaserJet Pro M252dw - 

toner (barva:  černý;  výtěžnost:  

2800 str. )

1 1950 1660 Ústav lékařské genetiky 11 CF400X 1762 1762 1660 Ústav lékařské genetiky
Ústav lékařské genetiky, I. P. Pavlova 6, 779 

00 Olomouc

Ústav lékařské genetiky, I. P. Pavlova 6, 779 

00 Olomouc

8755

HP Color LaserJet Pro M252dw - 

toner (barva:  modrý;  výtěžnost:  

2300 str. )

1 2150 1660 Ústav lékařské genetiky 11 CF401X 1936 1936 1660 Ústav lékařské genetiky
Ústav lékařské genetiky, I. P. Pavlova 6, 779 

00 Olomouc

Ústav lékařské genetiky, I. P. Pavlova 6, 779 

00 Olomouc

8756

HP Color LaserJet Pro M252dw - 

toner (barva:  červený;  výtěžnost:  

2300 str. )

1 2150 1660 Ústav lékařské genetiky 11 CF403X 1936 1936 1660 Ústav lékařské genetiky
Ústav lékařské genetiky, I. P. Pavlova 6, 779 

00 Olomouc

Ústav lékařské genetiky, I. P. Pavlova 6, 779 

00 Olomouc

8748
HP LaserJet Pro MFP M26nw - toner 

(barva:  černý;  výtěžnost:  1000 str. )
3 3900 9610 Knihovna UP 19 CF279A 1207 3621 9610 Knihovna UP

Knihovna UP, Biskupské nám. 1, 77111, 

Olomouc

Knihovna UP, Biskupské nám. 1, 77111, 

Olomouc

8750
HP LaserJet Pro MFP M428fdw - 

toner černý, výtěžnost 10000s.
2 9600

3154 Katedra rozvojových a 

environment.studií
543105041 33 CF259X 4242 8484

3154 Katedra rozvojových a 

environment.studií

Katedra rozvojových a environment.studií, 

17. listopadu 12, 77146, Olomouc

Katedra rozvojových a environment.studií, 

17. listopadu 12, 77146, Olomouc

8752
OKI MC760 - pásová jednotka 

(výtěžnost:  60000 str. )
1 1900 3153 Katedra geoinformatiky 543105071 33 45381102 1898 1898 3153 Katedra geoinformatiky

Katedra geoinformatiky, 17. listopadu 50, 

77146, Olomouc

Katedra geoinformatiky, 17. listopadu 12, 

77146, Olomouc

8713
Ricoh MP C2011SP - toner (barva:  

modrý;  výtěžnost:  9500 str. )
3 4800

3144 Katedra ekologie a životního 

prostředí
433104611 31 841928 1577 4731 3144 Katedra ekologie a životního prostředí

Katedra ekologie a životního prostředí, 

Šlechtitelů 241/27, 783 71, Olomouc

PřF UP, Katedra ekologie a životního 

prostředí,  17. listopadu 12, Olomouc 771 46

8714
Ricoh MP C2011SP - toner (barva:  

žlutý;  výtěžnost:  9500 str. )
3 4800

3144 Katedra ekologie a životního 

prostředí
433104611 31 841926 1577 4731 3144 Katedra ekologie a životního prostředí

Katedra ekologie a životního prostředí, 

Šlechtitelů 241/27, 783 71, Olomouc

PřF UP, Katedra ekologie a životního 

prostředí,  17. listopadu 12, Olomouc 771 46

8712
Ricoh MP C2011SP - toner (barva:  

černý;  výtěžnost:  15000 str. )
3 3000

3144 Katedra ekologie a životního 

prostředí
433104611 31 841925 951 2853 3144 Katedra ekologie a životního prostředí

Katedra ekologie a životního prostředí, 

Šlechtitelů 241/27, 783 71, Olomouc

PřF UP, Katedra ekologie a životního 

prostředí,  17. listopadu 12, Olomouc 771 46

8751
Sharp MX-M3050 - toner černý, 

výtěžnost 40000s.
3 6300

3154 Katedra rozvojových a 

environment.studií
543105041 33 MX-561GT 1493 4479

3154 Katedra rozvojových a 

environment.studií

Katedra rozvojových a environment.studií, 

17. listopadu 12, 77146, Olomouc

Katedra rozvojových a environment.studií, 

17. listopadu 12, 77146, Olomouc

133190 115139




