
KUPNÍ SMLOUVA 
o prodeji movitých věcí 

 
kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 
 
Ing. Lukáš Nožička, insolvenční správce dlužníka Tiskárna Rentis s.r.o., IČ: 25292501, sídlem 
Husova 194, 530 02 Pardubice 
místo výkonu činnosti insolvenčního správce Šilingrovo nám. 3, 602 00 Brno 
 
na straně jedné jako prodávající  

a 
 
………………………. 
r.č. …………/ IČ: …………….. 
bytem / se sídlem ……………... 
 
na straně druhé jako kupující 

I. 
 
Předmětem prodeje je ………………………….. z majetkové podstaty dlužníka Tiskárna Rentis 
s.r.o., IČ: 25292501, sídlem Husova 194, 530 02 Pardubice, a to: 

 
………………. 
 
 

II. 
Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu všechny movité věci popsané v článku I. této 
smlouvy, včetně všech součástí a příslušenství, kupujícímu a kupující je všechny přijímá do svého 
vlastnictví.  
 
Kupující kupuje předmětné věci ve stavu, v jakém stojí a leží. Kupující byl prodávajícím upozorněn 
a podpisem této smlouvy bere na vědomí, že prodávající nezaručuje jejich plnou funkčnost ani 
neposkytuje záruku za případné vady.  
 
Sjednává se celková kupní cena za výše uvedený předmět prodeje ve výši ……….,- Kč vč. DPH.  
Úhrada kupní ceny je dohodnuta před podpisem kupní smlouvy. Kupní cena bude uhrazena na účet 
majetkové podstaty č. ……………, VS ……………. Prodávající svým podpisem stvrzuje, že 
obdržel kupní cenu v plné výši před podpisem smlouvy. 
 
 

III. 
 
Prodávající informuje kupujícího, že movité věci jsou v pronajatých prostorách, přičemž vlastník 
nemovitosti trvá na jeho vyklizení a předání. S ohledem na výše uvedené strany dále dohodly 
povinnosti a sankce ohledně převzetí předmětu prodeje. 
 
Kupující je povinen celý předmět prodeje převzít a odvézt do 2 týdnů od uzavření této kupní 
smlouvy. K tomu je mu prodávající povinen poskytnout součinnost. Pro případ nesplnění 
povinnosti odvozu věcí kupujícím ve lhůtě si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši kupní 
ceny dle čl. II., kterou je povinen kupující uhradit prodávajícímu do 3 dnů od porušení povinnosti. 
Současně je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Kupní cenu lze použit na úhradu 
smluvní pokuty. 



 
Nad rámec smluvní pokuty má právo prodávající na náhradu škody, která by mu porušením 
povinností kupujícího byla způsobena. 
 
 
 
V ……………., dne ………….. 
 
 
 
 
 …..............................................…    ................................................ 
        prodávající                        kupující 


