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KUPNÍ SMLOUVA 

 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění jeho pozdějších změn (dále jen „OZ“) 

 

 

mezi stranami: 

 

 

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem.  Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

zastoupena:  PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA, ředitelem 

bankovní spojení, č.ú.: 623101/0710 

(dále jen "Kupující")  

 

a 

 

UNIS COMPUTERS, a.s.  

IČ:   63476223 

DIČ:   CZ63476223 

se sídlem: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno 

zastoupen:  Ing. Vítězslavem Machem, členem představenstva 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú. 39921026/2700 

(dále jen „Prodávající“) 

 

(Kupující a Prodávající dále společně také jen jako „smluvní strany“) 
 
 
 
 
 

Preambule 
 

 
Kupující vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky výběrové řízení č. ZMR14/2017 „Tiskárny a mobilní 
tiskárny“, v němž, resp. v 1. části veřejné zakázky, byla nabídka podaná Prodávajícím vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, a proto Kupující s Prodávajícím jako vybraným dodavatelem uzavírá tuto kupní smlouvu (dále 
také jen „Smlouva“): 
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Článek 1. 

Předmět a účel Smlouvy 

1.01 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu, za podmínek v této Smlouvě sjednaných 15 ks 
multifunkčních tiskáren typu 1: Brother DCP-9020CDW, A4, 18ppm, USB+Eth+Wifi,duplex a 3 ks 
multifunkčních tiskáren typu 2: OKI MC563dn (dále též souhrnně „věci“, jednotlivě „věc“), a převést na 
něj vlastnické právo k nim. Bližší specifikace věcí je uvedena v Příloze č. 1 k této Smlouvě. Kupující 
se zavazuje věci za podmínek v této Smlouvě uvedených převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu 
způsobem a v termínu stanovenými v čl. 4 a 5 této Smlouvy. 

1.02 Účelem této Smlouvy je především zajištění potřeb Kupujícího vyplývajících z jeho úkolů, pro něž je 
nezbytné vybavení jeho pracovníků tiskárnami. 

 

Článek 2. 

Doba, způsob a místo plnění 

2.01 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu věci nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne podpisu 
této Smlouvy. 

2.02 Místem předání a převzetí věcí je sídlo Kupujícího.  

2.03 Dodávka věcí se pro účely této Smlouvy považuje za splněnou ze strany Prodávajícího okamžikem, 
kdy jsou věci řádně a včas předány Kupujícímu za podmínek a způsobem uvedenými v této Smlouvě. 

 

Článek 3. 

Předání a převzetí věcí 

3.01 Věci budou předány jako celek. Prodávající je povinen vyzvat Kupujícího k převzetí věcí nejméně 
3 pracovní dny před předáním věcí. O předání a převzetí věcí smluvní strany vyhotoví protokol o 
předání věcí. V případě, kdy je při předávání Kupujícím shledáno, že věci mají vady, je Kupující 
oprávněn odmítnout převzetí, popř. převzít věci s výhradou. V takovém případě bude v předávacím 
protokole vada specifikována a budou Kupujícím stanoveny lhůty pro její odstranění. Předávací 
protokol bude stvrzen podpisy oprávněných osob obou smluvních stran dle odst. 8.05 této Smlouvy. 
Věci jsou převzaty dnem podpisu protokolu obsahujícího potvrzení řádného a včasného dodání a 
převzetí věcí dle této Smlouvy oprávněnou osobou Kupujícího. 

3.02 Kupující se stává vlastníkem věcí zaplacením kupní ceny. 

3.03 Součástí plnění budou i příslušné dodací a záruční listy vystavené na Kupujícího, které je Prodávající 
povinen předat Kupujícímu ke dni předání věcí. 

 

Článek 4. 

Cena 

4.01 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, že věci budou dodány za kupní cenu ve výši: 
cena bez DPH 146 250,00 Kč (slovy stočtyřicetšesttisícdvěstěpadesát korun českých) 
DPH 30 712,50 Kč (slovy třicettisícsedmsetdvanáct korun českých a padesát haléřů) odpovídající 
sazbě 21% 
Cena celkem 176 962,50 Kč vč. DPH (slovy stosedmdesátšesttisícdevětsetšedesátdva korun 
českých a padesát haléřů) (dále také jen „konečná cena“). 

Ceny multifunkčních tiskáren typu 1 a typu 2 jsou uvedeny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí 
této Smlouvy. 
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4.02 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená konečná cena je nejvyšší přípustná a že tedy 
nedojde k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. jejích dodatcích 
dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy dojde před okamžikem zdanitelného 
plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je 
Prodávající povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny plnění, tj. konečnou cenu 
snížit či zvýšit o výši změny DPH. Konečná cena zahrnuje všechny náklady Prodávajícího spojené 
s plněním dle této Smlouvy, tj. včetně dopravy věcí do místa plnění dle této Smlouvy. 

4.03 Kupující prohlašuje, že věci jsou pořizovány pro potřeby související výlučně s činností Kupujícího při 
výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty (§ 5, odst. 
3, zákona č. 235/2004 Sb.), z toho důvodu nebude u plnění uplatněn režim přenesení daňové 
povinnosti. 

 

Článek 5. 

Fakturace a platební podmínky 

5.01 Cena bude Prodávajícímu uhrazena jednorázově po předání věcí Kupujícímu v souladu s touto 
Smlouvou. Kupující uhradí Prodávajícímu cenu stanovenou v čl. 4 této Smlouvy na základě daňového 
dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím. Prodávající je oprávněn fakturovat až po uskutečnění 
plnění, tj. po řádném a včasném předání věcí bez vad v souladu s touto Smlouvou. Faktura musí 
obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich pozdějších změn. 
Součástí faktury musí být kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu (osvědčující řádné 
a včasné předání fakturovaných věcí) odpovídající podmínkám této Smlouvy. V případě, že předložená 
faktura neobsahuje náležitosti předepsané zákonem či touto Smlouvou, je Kupující oprávněn ji ve lhůtě 
splatnosti vrátit Prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě začíná běžet 
nová splatnost faktury ode dne vystavení opravené faktury. 

5.02 Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Prodávající je povinen doručit fakturu 
Kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany se dohodly, že závazek 
k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch 
účtu Prodávajícího. Cena bude uhrazena Kupujícím na účet Prodávajícího uvedený na daňovém 
dokladu. 

5.03 Je-li Kupující v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je Prodávající oprávněn požadovat od 
Kupujícího úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy. 

 

Článek 6. 

Záruka za plnění, povinnost nahradit újmu 

6.01 Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu v plném rozsahu veškerou újmu, způsobenou Kupujícími 
v důsledku porušení jakékoli povinnosti dle této Smlouvy. Ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. 

6.02 Prodávající prohlašuje, že věci budou mít požadované popř. obvyklé vlastnosti a budou způsobilé 
k používání dle smluvních dokumentů a právních předpisů, a to ode dne převzetí věcí Kupujícím dle 
odst. 3.01 této Smlouvy po dobu 36 měsíců (dále též „záruka“). Prodávající se zavazuje po dobu trvání 
záruky odstranit na své náklady veškeré vady, které se u věcí objeví či zjistí během trvání záruky, a 
které brání řádnému užívání věcí. 

6.03 Prodávající odpovídá za jakékoli a veškeré právní vady věcí a zaručuje, že plněním této Smlouvy 
nepoškodí žádná práva třetích osob. Případné právní vady věcí se Prodávající zavazuje odstranit vždy 
bez zbytečného odkladu od doručení výzvy Kupujícího k odstranění těchto vad, nejpozději však do 15 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy Kupujícího. 
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6.04 Po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat věci pro vady, na které se vztahuje záruka, záruční doba 
neběží. 

6.05 Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující bude uplatňovat nějaký nárok ze záruky, bude tak činit 
písemně. Za písemnou formu se považuje i zaslání emailem na emailovou aodresu uvedenou v odst. 
8.05 této Smlouvy. V oznámení o vadě (vadách) věci uvede popis vady (vad), jak se tato vada projevuje 
a navrhne způsob řešení vzniklé situace, pokud ho vzhledem k okolnostem může znát.  

6.06 O průběhu každého reklamačního řízení je Prodávající povinen vést průběžně a chronologicky 
označené řádné záznamy, přičemž závěrem každého takového řízení bude zápis s uvedením, jakým 
způsobem a kdy byla reklamace vyřízena (např. jak byla vada odstraněna).  

6.07 Prodávající je povinen započít s odstraňováním vady neprodleně po oznámení vady tak, aby 
nedocházelo zejména k omezování běžné činnosti Kupujícího popř. ke zbytečnému prodlužování 
trvání této vady či ke vzniku újmy na straně Kupujícího. Vady je Prodávající povinen odstranit do 3 
pracovních dnů, nebude-li v oznámení Kupujícího uvedena jiná lhůta nebo nedojde-li k dohodě o jiném 
termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady Prodávající neuzná. Pokud prokáže, že za vady 
neodpovídá, budou mu Kupujícím uhrazeny veškeré náklady účelně vynaložené na odstranění vady. 
Delší termín, než je výše uvedeno, se strany zavazují dohodnout vždy, není-li z technického hlediska 
možné odstranit vadu v termínu stanoveném tímto odstavcem. 

 

Článek 7. 

Ochrana důvěrných informací 

7.01 Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění 
této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. 
Prodávající se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit důvěrné informace 
neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými 
Kupujícím Prodávajícímu popř. získanými Prodávajícím v souvislosti s plněním jeho závazků dle této 
Smlouvy je povinen Prodávající nakládat jako s důvěrnými informacemi. 

Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují: 

(a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění 
Prodávajícím; 

(b) informace, které Prodávající získá z jiného zdroje než od Kupujícího, které jsou jejich 
poskytovatelem označené za veřejné. 

7.02 Prodávající se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků 
vyplývajících z této Smlouvy. Prodávající se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude 
Prodávajícím seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné 
třetí osobě vyjma případů, kdy: 

(a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím nezbytný 
za účelem splnění závazků Prodávajícího vyplývajících z této Smlouvy; 

(b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem Kupujícího; 
(c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným 

a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného zmocnění. 
Takovou skutečnost je Prodávající povinen na výzvu Kupujícího bez zbytečného odkladu prokázat. 

7.03 Prodávající se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému získání 
třetími osobami. V případě, že Prodávající bude mít důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému 
zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 
Kupujícího. 

7.04 Prodávající je povinen předat bez zbytečného odkladu Kupujícímu veškeré materiály a věci, které od 
něho či jeho jménem převzal při plnění této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této 
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Smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je Prodávající povinen odstranit, a to 
nejpozději po uplynutí doby jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje. 

7.05 Prodávající se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu i všechny své 
pracovníky a poddodavatele podílející se se souhlasem Kupujícího na plnění pro Kupujícího. 

7.06 Kupující je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti uveřejnit tuto 
Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což Prodávající bere na vědomí, resp. 
s tím souhlasí. 

 

Článek 8. 

Závěrečná ustanovení 

8.01 Trvání Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, že platnost Smlouvy může být ukončena: 

a) Splněním předmětu Smlouvy; 
b) Výpovědí Smlouvy; 
c) Písemnou dohodou smluvních stran. 

V případě ukončení Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá ujednání 
smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za újmu, nároku na smluvní pokutu a ochrany 
důvěrných informací. 

8.02 Odstoupení od Smlouvy: Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této 
Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu  
§ 2002 OZ. 

8.03 Výpověď Smlouvy: Kterákoli ze smluvních stran může Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. 

Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba 
je 10 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po prokazatelném doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové schránky druhé smluvní strany. 

8.04 Smluvní pokuty: Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách 

a) V případě prodlení Prodávajícího s předáním věcí oproti termínu stanovenému v odst. 2.01 této 
Smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.  

b) V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním záruční vady oproti termínu stanovenému 
v odst. 6.07 této Smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

c) V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené v odst. 8.11 této Smlouvy je Prodávající 
povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
se splněním této povinnosti, a to i opakovaně v případě opakovaného porušení.  

8.05 Oprávněné osoby: Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění této 
Smlouvy jsou tyto osoby: 

Za Kupujícího 
Bc. Pavel Trnka, tel. 272 185 891, email: pavel.trnka@sukl.cz 
Bc. David Štěpán, tel. 272 185 876, email: david.stepan@sukl.cz  
 
Za Prodávajícího: 
XXX, tel. XXX, email: XXX 
 
Email Prodávajícího pro hlášení závad: XXX 

 

mailto:pavel.trnka@sukl.cz
mailto:david.stepan@sukl.cz
mailto:pdobrovolny@uniscomp.cz
mailto:mpuchner@uniscomp.cz


 

Strana 6 z 7 
Kupní smlouva – 18. 10. 2016 

 

8.06 Postupitelnost. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, a to ani částečně. 

8.07 Započtení. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky 
za Kupujícím proti pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím z této Smlouvy. Smluvní strany se dále 
výslovně dohodly, že Kupující je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku z této Smlouvy za 
Prodávajícím proti jakékoli pohledávce Prodávajícího za Kupujícím. 

8.08 Oddělitelnost (salvatorní klauzule). Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, 
neúčinné či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto 
neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných 
právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují 
upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru 
ustanovení neplatného resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět 
jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, vynaloží 
strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy. 

8.09 Úplnost. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy, 
a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

8.10 Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze smluvních stran neuplatní své právo vyplývající z této Smlouvy 
bez zbytečného odkladu, pak takové opomenutí nezakládá vzdání se či zánik takového práva ani 
nezpůsobuje zánik jí odpovídající povinnosti. 

8.11 Oznamovací povinnost. Prodávající se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření této Smlouvy 
zaslat Kupujícímu písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% 
zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (viz § 75 zákona č. 
435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením a zároveň osobou samostatně výdělečně 
činnou, která nemá žádné zaměstnance. Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu toto oznámení i 
v  případě, že podmínky dle předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). 
Dojde-li během platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Prodávající povinen do 
10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, zaslat Kupujícímu písemné 
ohlášení této změny. 

8.12 Soudní příslušnost. Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou řešeny 
příslušnými soudy České republiky. 

8.13 Rozhodné právo. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem. Ve všech případech, 
které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení OZ, případně dalších 
předpisů platného práva České republiky. 

8.14 Překážky. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně s uvedením předpokládané doby trvání 
takové skutečnosti. 

8.15 Řešení sporů. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání. 

8.16 Změny a doplňky. Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných 
dodatků podepsaných smluvními stranami.  

8.17 Promlčení. Prodávající, jako smluvní strana, vůči níž se práva z této Smlouvy promlčují, tímto 
výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby práv Kupujícího, 
vyplývajících z této Smlouvy na dobu 15 let. 

8.18 Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

8.19 Zveřejnění Smlouvy v registru smluv. Prodávající bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a podpisem této Smlouvy 
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vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě Kupujícím v registru smluv 
zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. 

8.20 Stejnopisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom 1 vyhotovení. 

8.21 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Specifikace věci  
Příloha č. 2 -  Jednotkové ceny multifunkčních tiskáren typu 1 a typu 2  
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné 
vůle připojují níže své podpisy. 
 
 
 
 
V Praze dne 13. 7. 2017     V Brně dne 3. 7. 2017 
 
 
Kupující:       Prodávající: 
 
 
 
…………………………………….    ………………………………. 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA    Ing. Vítězslav Mach  
ředitel        člen představenstva  
 
 
 
 
 
 



Brother DCP-9020CDW, A4, 18ppm,USB+Eth+Wifi,duplex 

Multifunkční zařízení s automatickým duplexním tiskem a Wi-Fi. 

Formát tiskárny: A4 

Rozlišení[DPI]: 2400 x 600 

Rychlost černého tisku [str/min]: až 18 

Rychlost barevného tisku [str/min]: až 18 

Tisk první strany [sec]: 16 

Max. měsíční zatížení [str]: Výrobce neuvádí 

Paměť [MB]:192 

Duplex: Ano 

Automatický podavač: Ano 

Kapacita zásobníku [str]: 250 

Rozhraní: USB 2.0, Ethernet, WiFi 

Tiskové jazyky: PCL6, BR-Script3 (jazyková emulace Postscript®3) 

Kapacita startovacího toneru [str]: 1000 

Skener: Ano 

Fax: Ne 

Spotřeba [W]: 365 

Spotřeba StandBy [W]: 7 

Hlučnost [dB]: 53 

Rozměry [VxŠxH mm]: 410 x 410 x 483 

Hmotnost [kg]: 23,2 

Podporované operační systémy: Windows 8® (32/ 64 bitová verze), Windows 7® (32/ 64 bitová verze), 

Windows Vista® (32/ 64 bitová verze), Windows® XP Professional (32/ 64 bitová verze), Windows® XP Home 

Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32/ 64 bitová verze), 

Windows® Server 2003 (32/ 64 bitová verze), Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, Linux 

Obsah balení:startovací tonery, napájecí kabel, ovladače pro Windows ® a Mac, stručný návod k obsluze, válec, 

jednotka pásu, nádobka na odpadní toner 

 



MC563dn/MC573dn

Zpřístupňuje bezpečný systém správy dokumentů a řízení
nákladů malým až středně velkým firmám a pracovním skupinám
Bezpečný systém správy dokumentů již není dostupný pouze velkým korporacím. Díky řadě MC500 jsou všechny výhody 
chytrých multifunkčních zařízení (MFP) dostupné i malým až středně velkým firmám a pracovním skupinám. Přinášejí extra 
rychlý a vysoce kvalitní barevný tisk. Model MC573dn se snadno obsluhuje pomocí 7palcového barevného dotykového LCD 
displeje a inteligentní rozšiřitelné platformy otevřené architektury OKI (sXP), která poskytuje přístup ke správě dokumentů  
a konektivitu k zařízením pro tisk na vyžádání. 

PO
 ZA

REGISTROVÁNÍ PRODUKTU

www.oki.cz/zaruka

ROKY
ZÁRUKY

Otevřená architektura sXP společnosti OKI 
(model MC573dn) 

<< Platforma Smart Extendable Platform (sXP) 
umožňuje konektivitu k zařízením pro tisk 
na vyžádání a dalším zařízením

<< Obsluha prostřednictvím přizpůsobitelného 
7palcového barevného dotykového LCD 
displeje

<< Bezplatný přístup k softwaru systému 
správy dokumentů SENDYS Explorer LITE

<< Možnost SENDYS Output Manager, která 
umožňuje správci řídit tiskové úlohy všech 
uživatelů, čímž redukuje náklady a vliv na 
životní prostředí

<< Potenciál spuštění aplikací třetích stran na 
zařízení, např. PaperCut MF a Drivve Image

<< Podpora SDK (Software development kit) 
pro rychlou implementaci řešení na míru

Zabezpečení, které uchová dokumenty 
v bezpečí

<< Zachovejte důvěrnost dokumentů pomocí 
funkce Private Print (šifrování přenosu 
dat) a volitelné funkce Card Release, 
tak aby si mohli uživatelé před tiskem 
prohlédnout všechny tiskové úlohy

<< Kompatibilita s bezpečnostní funkcí 
Internet Protocol Security (IPSec), která 
zajistí bezpečné odeslání a příjem 
dokumentů

Jednoduché nastavení a použití

<< Snadné nastavení a spuštění do 
provozu

<< Videonávody pro instalaci a výměnu 
spotřebního materiálu

<< Při vydání nových funkcí lze 
aktualizovat zařízení přes portál OKI

<< Odstraňování problémů na obrazovce 
zařízení a přes aplikaci OKI Mobile Print 
(mobilní tisk)

<< Tichý režim ideální pro menší kanceláře

<< Ukládání šablon a dokumentů na 
zařízení pro tisk všemi uživateli bez 
ověřování (sdílený tisk)

Nejmodernější konektivita

<< Funkce přímého bezdrátového připojení 
nabízí bezpečné souběžné připojení 
kabelových a bezdrátových sítí

<< Volitelný modul bezdrátové sítě LAN

<< Síť Gigabit Ethernet umožňuje přenos 
velkých barevných souborů po síti

<< Mobilní tisk ze smartphonů a tabletů, 
podpora Google Cloud Print 2.0 a 
také kompatibilita s funkcí AirPrint od 
společnosti Apple Inc. 

Úspora nákladů a energie

<< Tiskněte marketingové materiály uvnitř 
firmy díky vynikající kvalitě tisku a 
flexibilitě médií
<< Režim hlubokého spánku šetří energii, 

režim automatického vypnutí omezí 
napájení na 0,5 W při nečinnosti
<< Úspora toneru snižuje náklady při tisku 

konceptů nebo interních dokumentů
<< Oboustranný tisk snižuje spotřebu 

papíru
<< Program výkupu spotřebního materiálu
<< Robustní technologie LED s dlouhou 

životností 

Pokročilé funkce pro flexibilní práci

<< Úctyhodný výkon 30 str./min, skutečné 
rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi

<< Barevné skenování 30 palců za minutu pro 
náročné pracovní skupiny

<< Maximální kapacita papíru 1410 listů se dvěma 
volitelnými zásobníky

<< Paměť RAM 1 GB pro snadné zpracování 
dokumentů náročných na grafiku

<< Kompatibilita Citrix XenApp 7.6 – ideální pro 
virtuální síťové prostředí

A4 a

Barevný/černobílý tisk a

Oboustranný tisk, kopírování, skenování, faxování a

Tisk A6 až po 1320 mm, max. 220 g/m2 a<

1 – 20+ uživatelů a



Tiskárna

Rychlost tisku formátu A4 30 str./min barevně/černobíle
Výstup 1. stránky 7,5 sekundy barevně/černobíle

Doba pro zahřátí Do 35 sekund od zapnutí a do 32 sekund od probuzení z úsporného 
režimu

MC563dn/MC573dn – barevné a černobílé multifunkční tiskárny

rozhraní a sofTware

Rozhraní
Zařízení USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Host USB 
x 1 (vpředu), Host USB x 1 (připojení čtečky karet IC), bezdrátový modul 
IEEE802.11a/b/g/n (volitelně)

Jazyky tiskárny PCL6 (XL3.0) a PCL5c, emulace PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, 
EPSON-FX), XPS

Síť a protokoly

Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu 
s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/
IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, 
DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, 
WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud 
Print, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, 
Enterprise

Kompatibilita s OS1

Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová 
verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 R2 
(64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 
(64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 
2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); 
Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 až 10.11

Pokročilé nastavení sítě a  
zabezpečení

IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, šifrování SSL/TLS HTTPS, Secure Print, 
Secure Erase, filtrování adres MAC, filtrování IP adres, IPSec

Sada softwarových nástrojů1 

Configuration Tool2, nástroj Color Correct, nástroj Color Swatch2,  
Driver Installer2, Firmware Update Tool, Front End Installer2, LPR Utility2, 
Maintenance Utility2, Network Card Setup3, Network Extension2,  
PDF Print Direct2, Print Job Accounting Client, Profile Assistant3, PS 
Gamma Adjuster, Scanner Driver (ICA)3, smart PrintSuperVision2, 
Template Manager2, Universal FAX Driver2, Universal Scanner Driver 
(TWAIN)2, Universal Scanner Driver (WIA)2, Web Driver Installer2

Správa dokumentů ABBYY Fine Reader 12 Sprint2 (pouze MC573dn),  
SENDYS Explorer Lite2 (pouze MC573dn)

skener

Optické rozlišení 600 × 600 dpi
Rychlost Až 30 str./min barevně, až 30 str./min černobíle

Barevná hloubka Vstup 30 bitů / Výstup 24 bitů

Vstup dokumentů Reverzní automatický podavač dokumentů (RADF) na 50 listů,
plochý skener

Kontrast 7 úrovní

Formát S/M-PDF, S/M-Secure PDF, S/M-TIFF ((komprimace Raw/JPEG/MMR)), 
JPEG (barevný, pouze stupně šedi), XPS, komprese PDF S/M-Hi, PDF/A

Adresář
MC563dn: LDAP, 300 e-mailových adres, 20 skupinových adres
MC573dn: LDAP, 1000 e-mailových adres, 32 skupinových adres

Skenování do CIFS, FTP, HTTP, paměť USB, E-mail, lokální PC, vzdálené skenování

kopírování

Výstup první kopie Méně než 12 sekund barevně/černobíle
Rychlost Až 30 str./min barevně/černobíle
Rozlišení Až 600 x 600 dpi

Zmenšení/zvětšení Zoom 25–400 %

Maximální počet kopií 999

fax

Rozhraní RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Rychlost ITU-T G3 (Super G3) až 33,6 kb/s, přibližně 2 sekundy/stránka

Rychlé volby 40 jednodotykových voleb (8 x 5 pomocí klávesy shift),  
1000 rychlých voleb

Skupiny Až 32
Plošné rozesílání Maximálně 100

Stránková paměť 256 MB (přibližně 8000 stran)

ovládací panel (Mc573dn)

Dotykový displej LCD 17,5cm (7") podsvícený barevný dotykový LCD displej a klávesami; 
23 hardwarových kláves, 2 indikátory LED

1Nejnovější verze ovladačů a kompatibilitu s OS najdete na místním webu OKI; 2Pouze Windows; 3Pouze Mac; 4Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen 
tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, 
které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení 
použitého spotřebního materiálu OKI.

kvaliTa Tisku

Rozlišení 1 200 × 1 200 dpi

Vylepšení tisku Automatické vyvážení barev, vylepšení fotografií prostřednictvím 
ovladače (pouze s ovladačem Windows PCL6)

Manipulace s papíreM

Kapacita papíru
1. zásobník: 250 listů s gramáží 80 g/m2; Multifunkční podavač: 100 lis-
tů s gramáží 80 g/m2, Automatický podavač dokumentů s  
reverzní funkcí: 50 listů s gramáží 80 g/m2

Kapacita papíru
volitelné zásobníky

2. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m2;  
3. zásobník 3: 530 listů s gramáží 80 g/m2

Maximální kapacita papíru 1410 listů s gramáží 80 g/m2

Formáty papíru

1. zásobník: A4, A5, B5, A6, B6; 2./3. zásobník: A4, A5, B5;  
Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, B6, B6 poloviční,  
Obálky (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Kartotéční lístek (3” x 5”) 
(75 x 125 mm), Fotografický formát (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 150 mm, 
125 x 175 mm), Vlastní velikost (délka až 1320 mm včetně bannerů); 
Duplexní jednotka: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6

Gramáž papíru 1. /2./3. zásobník: 64 až 176 g/m2; Multifunkční podavač: 64 až  
220 g/m2; Duplexní jednotka: 64 až 176 g/m2; RADF: 60 až 105 g/m2

Duplexní jednotka Standardně

Výstup papíru Potiskem dolů: Max. 150 listů s gramáží 80 g/m2;  
Potiskem nahoru: 100 listů s gramáží 80 g/m2

hlavní vlasTnosTi

Paměť RAM: 1 GB; eMMC: 3 GB

Provozní podínky
Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / 
relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %)
Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v.

Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2 %

Příkon Typicky: 670 W; Max.: 1270 W; Pohotovostní stav: 100 W; Úsporný režim: 
<20 W; Režim hlubokého spánku: <1,5W; Automatické vypnutí: <0,5 W

Hlučnost Provozní: 54dB(A) (tisk), 55,5 dB(A) (kopírování);  
Pohotovostní režim: 37 dB(A); Úsporný režim: Neslyšitelný

Rozměry (Š × H × V) 427 x 576 x 472 mm
Hmotnost4 Cca 31 kg

Pracovní cyklus Maximálně: 60 000 stran za měsíc;  
Doporučeno: Až 6 000 stran za měsíc

Záruka 3letá prodloužená záruka po registraci do 30 dnů od nákupu

Objednací kód MC563dn: 46357132; MC573dn: 446357102

spoTřební MaTeriál (objednací kód)
Tonery*

(1500 stran)
Cyan (C): 46490403; Magenta (M): 46490402; Žlutý (Y): 46490401;  
Černý (K): 46490404

Tonery*
(6 000 stránek) Cyan (C): 46490607; Magenta (M): 46490606; Žlutý (Y): 46490605

Toner*
(7000 stran) Černý (K): 46490608

Obrazové válce** 
(30 000)

Cyan (C): 46484107; Magenta (M): 46484106; Žlutý (Y): 46484105;  
Černý (K): 46484108

Pásová jednotka
(60 000 stran) 46394902

Zapékací jednotka
(60 000 stran) 46358502

* Toner: Stránky A4 vyhovují standardu ISO/IEC 19798. Tiskárna je dodávána s tonerem pro 2000 stran 
formátu A4.

**Válec: Průměrná životnost při 3 stránkách na úlohu ze zásobníku 1 v jednostranném režimu

příslušensTví (objednací kód)
2. zásobník papíru 46361802
3. zásobník papíru 46361802

Kabinet 46567701
Bezdrátový modul LAN 45830202

Zámek držáku čtečky IC 46566001

druhy písMa

Fonty tiskárny Vektorové: 87 písem PCL a 80 písem PostScript, bitmapová písma PCL: 
LinePrinter, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP

Čárový kód
10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-
8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, 
CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy dvou rozměrů: PDF417, kód QR

oki sysTeMs  
(czech and slovak), s.r.o.
Futurama Business Park 
Sokolovská 668/136d  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
Tel. +420 224 890 158 
www.oki.cz

© 2017 Oki Europe Ltd. Společnost Oki Europe Ltd. je součástí skupiny společností Oki Electric Group. Verze 1.0 03/2017.
Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou chráněny.
AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.

Tříletá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé 
zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní 
záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho 
zakoupení. Další informace viz www.oki.cz/zaruka 
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Příloha č. 2 Jednotkové ceny multifunkčních tiskáren typu 1 a 2 
 
  

Množ. P/N Název Cena / ks* 

 Kč / ks 

Tiskárna 1  

15 DCP9020CDWYJ1 Brother DCP-9020CDW, A4, 18ppm,USB+Eth+Wifi,duplex 6 550,0 Kč 

Tiskárna 2  

3 46357132 OKI MC563dn 6 500,0 Kč 

6 46361802 Přídavný zásobník na 530 listů 4 750,0 Kč 

 
* uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 

 


