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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (VŘ) 

- PODMÍNKY 

 „Soubor věcí movitých – průmyslové šicí stroje“ 

 
Organizátor: 

IMBA reality CZ s.r.o., IČ: 27819035 

se sídlem č.p. 579, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 

 
Zadavatel: 

Forteslegal insolvence v.o.s., IČ: 07667485 

se sídlem Trojická 1904/14, Nové Město, 128 00 Praha 2 

insolvenční správce dlužníka: Emitex products s.r.o., IČ: 29384966, se sídlem Středulinského 966/26, 703 00 Ostrava – 

Vítkovice, číslo účtu majetkové podstaty dlužníka 299076447/0300 

 
 

Termín pro podání nabídky: nejpozději dne 17.12.2021 ve 12:00 
 

Předmět výběrového řízení je soubor věcí movitých: 
- stroje zapsané v soupisu majetkové podstaty v oddíle B, části II. Movitý majetek, poř. č. 497, 498, 499, 63, 96, 77, 500, 

93, 501, 64, 101, 94, 57, 95, 502, 66, 503, 504, 70, 45, 47, 71, 92, 487, 505, 506, 507, 99, 100, 508, 509, 510, 511, 512, 
513, 514, 515, 516, 517, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 

(dále také jen „stroje“). 
 
Popis věcí movitých znalcem dle znaleckého posudku č. 078/003/2021: 

 



Stránka 2 z 11 

 

 

 

 
 
Jedná se převážně o průmyslové šicí stroje, rovnostehové, overlocky, lemovací stroje, řezačky lemovek, vyšívací a řezací stroje, 
ruční pily a další. 
Prezentované položky uvedené výše a ve znaleckém posudku pod pořadovými čísly 1 – 46 (kromě položek, u kterých je 
poznámka „nefunkční…“) jsou plně funkční, udržované a bezvadné. Tyto stroje jsou aktuálně provozovány společností Baby 
Textil s.r.o., která je využívá k obdobné činnosti, jako subjekt dlužníka. Položky uvedené ve druhém seznamu pod pořadovými 
čísly E1 – E8 jsou bez využití uloženy ve skladových prostorách provozovny. Položky E1, E2 a E4 jsou z důvodu nespecifikované 
závady nefunkční a čekají na servis. 
 
Zadavatel prohlašuje, že 
- předmět výběrového řízení je v současné době částečně užíván 
- k předmětu výběrového řízení je uzavřena nájemní smlouva 
 
Věci movité jsou ve stavu odpovídajícímu době pořízení, užívání a místu uskladnění. 
Organizátor a zadavatel poukazuje na skutečnost, že nemá žádné informace o tom, zdali předmět VŘ věci movité jsou fyzicky 
dohledatelné a neodpovídá za jeho případnou neexistenci. 
Organizátor upozorňuje, že údaje o předmětu VŘ, zejména popis jeho stavu, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. 
Vítěz/kupující tak nabude předmět VŘ úhrnkem.  

Prohlídka předmětu prodeje: 
Pro tento účel je zájemci umožněno seznámení se s předmětem VŘ. Pro zájemce bude umožněna prohlídka v níže 
uvedeném termínu po předchozí domluvě s organizátorem výběrového řízení, a to mailem na martin.mikala@imbareality.cz . 
Sraz účastníků prohlídky je na adrese Středulinského 966/26, 70300 Ostrava. 

- prohlídka dne 8.12.2021 v 11:00 hod. 
  
Více informací k výběrovému řízení najdete na webových stránkách zde: https://imbareality.cz/detail-movite/15/vyberove-
rizeni-soubor-veci-movitych-prumyslove-sici-stroje/ 
Případné další informace dle možností organizátor zajistí na vyžádání.  
Organizátor na žádost poskytne zájemcům příslušný znalecký posudek. 

Podmínky účasti ve výběrovém řízení 
Účastníkem výběrového řízení se může stát fyzická či právnická osoba, která v dále stanovených lhůtách doručila na adresu 

pobočky insolvenčního správce, a to:  

Forteslegal insolvence v.o.s., Vranovská 45/1, 61400 Brno  

svou nabídku se všemi náležitostmi uvedenými dále v neporušené uzavřené obálce označené zřetelně, o jaké výběrové řízení 

se jedná, tedy „NABÍDKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – Soubor strojů EMITEX“. 

Podmínky výběrového řízení 
Toto výběrové řízení se řídí výhradně obecnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, subsidiárně ustanoveními 
českého zákona o obchodních korporacích. Na toto výběrové řízení nebude ani analogicky aplikováno jakékoliv ustanovení 
příslušného zákonného předpisu o obchodní veřejné soutěži či o veřejném návrhu na uzavření smlouvy nebo soutěží o 
nejvhodnější nabídku, ustanovení o veřejné soutěži, ustanovení zákona o dražbách, o veřejných zakázkách v platném znění.  

Termín pro podání nabídek končí dnem 17.12.2021 včetně, do 12:00 hod.  
Nabídky je možno podat formou osobního podání nebo poštovního podání. Osobní podání je možné dne 17.12.2021 v době od 
9:00 do 12:00 hod., v ostatních dnech po předchozí domluvě. V případě podání poštovní přepravou nebere organizátor ohled 

mailto:martin.mikala@imbareality.cz
https://imbareality.cz/detail-movite/15/vyberove-rizeni-soubor-veci-movitych-prumyslove-sici-stroje/
https://imbareality.cz/detail-movite/15/vyberove-rizeni-soubor-veci-movitych-prumyslove-sici-stroje/
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na pozdní dodání způsobené doručováním. Pokud bude podání k přepravě podáno poštou, pak k zásilkám došlým později než 
17.12.2021 do 12:00 hod. včetně se nepřihlíží. V případě osobního podání nabídky lhůta končí 17.12.2021 do 12:00 hod. 

Nabídka účastníka musí být nepodmíněná a musí obsahovat následující náležitosti: 

• nabídková cena v Kč bude uvedena číslem i slovem (pokud dojde k nesouladu mezi částkou uvedenou číslem a slovem 
má se za to, že platná je částka uvedená slovem); 

• nabídka musí být podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jménem zájemce jednat. Právnické osoby 
a podnikatelé jsou povinni přiložit k nabídce kopii platného výpisu z registru, v němž jsou evidováni (tj. z obchodního 
rejstříku, živnostenského rejstříku atp.). Podepíše-li nabídku zástupce zájemce, musí nabídka obsahovat také 
písemnou plnou moc. Podpis této nabídky musí být úředně ověřen. 

• závazek zájemce uzavřít se zadavatelem Kupní smlouvu na movitý majetek, jak je uvedeno výše 

• závaznost nabídky musí být alespoň do 31.1.2022 včetně. 

• podepsané tyto podmínky VŘ jako důkaz jejich akceptace –podpis musí být úředně ověřen. 

• korespondenční, e-mailový a telefonický kontakt na účastníka pro potřeby vyrozumění o výsledku. 

• číslo bankovního účtu 

 
Podáním nabídky účastník stvrzuje, že je seznámen s technickým i právním stavem předmětu VŘ a tento stav akceptuje. 

Složení kauce 
Účastník výběrového řízení je povinen v případě předložení nabídky složit kauci ve výši 200.000,- Kč, a to: 

1. bankovním převodem na účet zadavatele VŘ č. 299076447/0300 s variabilním symbolem „rodné 
číslo“ účastníka, jako fyzické osoby nebo „IČ“ účastníka, jako právnické osoby či fyzické osoby - podnikatele. 

2. hotovostním vkladem na účet zadavatele VŘ č. 299076447/0300 s variabilním symbolem shodně uvedeným jak je 
uvedeno výše. 

Lhůta pro úhradu kauce končí dnem 17.12.2021 včetně do 12:00 hod. - v tomto termínu musí být uvedená kauce připsána na 
účet zadavatele VŘ. Složení kauce platební kartou nebo šekem je nepřípustné. 

Vrácení kauce 
Kauce bude neúspěšným účastníkům výběrového řízení vrácena po skončení výběrového řízení převodem na bankovní účet 
uvedený v nabídce. Kauce bude vrácena převodem a tento převod bude proveden nejpozději do 20-ti pracovních dnů od 
ukončení výběrového řízení, včetně.   

Vítězi VŘ se složená kauce započítá na jím nabídnutou kupní cenu.  
 

Kritérium výběru vítěze 
Hodnotícím kritériem VŘ je nejvyšší řádně a včas nabídnutá kupní cena. Takže ve výběrovém řízení bude zadavateli k uzavření 
Kupní smlouvy organizátorem doporučen ten zájemce, který nabídne za předmětný soubor nemovitého majetku nejvyšší kupní 
cenu. 
 

Minimální nabídková cena je stanovena částkou 1.170.000 Kč 

Zájemce a případný vítěz musí splnit i veškeré další podmínky VŘ. 
 
Zadavatel VŘ a také organizátor je oprávněn neurčit žádného vítěze případně s vítězem VŘ Kupní smlouvu neuzavřít a výběrové 
řízení zrušit, a to i bez udání důvodu. V tomto ohledu nevznikají vůči zadavateli ani organizátorovi VŘ žádné nároky třetím 
osobám (zájemcům), jako např. náhrada škody, nákladů apod. 
 

Vyrozumění o výsledku VŘ a termín doplacení nabídnuté kupní ceny 
Vyhodnocení nabídek proběhne do tří pracovních dnů po skončení doby výběrového řízení. O výběru nejvhodnější nabídky 
rozhodne zadavatel nejpozději do 5-ti pracovních dnů od ukončení výběrového řízení, včetně.  Vybraný uchazeč bude o svém 
výběru vyrozuměn obratem telefonicky, nebo e-mailem. Zadavatelem vybraný uchazeč je povinen zaplatit kupní cenu 
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nejpozději do 31.12.2021, a to na sjednaný účet zadavatele VŘ č. 299076447/0300. Variabilní symbol platby je IČ nebo r.č. 
zájemce, jak je uvedeno výše. Před podpisem Kupní smlouvy ze strany zadavatele musí být celá kupní cena zaplacena. 
 
V případě rovnosti nabídek podaných v rámci VŘ, bude o vítězi VŘ rozhodovat los. 

Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami.  
 
Předání a převzetí předmětu VŘ 
Zadavatel, nebo organizátor předá předmět VŘ, zejména veškeré zařízení a dokumenty, případně kontakt na nájemce do 10-ti 
pracovních dní od uzavřené Kupní smlouvy. O předání bude pořízen písemný protokol. V případě, že nabyvatel odmítne 
předmět VŘ převzít, má se tento za převzatý 11. pracovním dnem ode dne podpisu Kupní smlouvy oběma smluvními stranami. 
 
Odměna za provedení VŘ 
Odměnu organizátorovi hradí případný vítěz VŘ, a to ve výši 10 % vč. DPH z kupní ceny nad její rámec, a to na účet organizátora 
č. 2781903550/5500 pod variabilní symbol „rodné číslo“ vítěze, jako fyzické osoby nebo „IČ“ vítěze, jako právnické osoby. 
Organizátorovi vzniká nárok na tuto odměnu okamžikem uhrazení kupní ceny. Tuto částku je vítěz povinen uhradit ve stejné 
lhůtě jako cenu kupní. Organizátor odměnu vítězi vyfakturuje řádným daňovým dokladem (fakturou).  

Smluvní pokuta 
Účastník VŘ se podpisem tohoto dokumentu zavazuje uhradit organizátorovi smluvní pokutu ve výši sjednané kauce ve výši 
200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) v případě, že zmaří výběrové řízení. Účastník výběrového řízení zmaří výběrové 
řízení, pokud učiní nabídku, stane se vítězem výběrového řízení a následně ve stanovené lhůtě nedoplatí cenu nabídnutou ve  
výběrovém řízení, či odměnu. V takovém případě bude kauce složená účastníkem výběrového řízení započtena oproti nároku 
organizátora VŘ na úhradu smluvní pokuty.  
 
Účastníci VŘ ani vítěz nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ. 

Daňové aspekty 
Nabídková cena, odhadnutá cena předmětu výběrového řízení, minimální nabídková cena i kupní cena se rozumí včetně DPH 
v zákonné výši. 
 
 

Přílohy podmínek VŘ: 
1. Nabídka kupní ceny 
2. Kupní smlouva 
 
 
 
V Brně dne  2.12.2021 
 
                                                                                                __________________________________ 

          Forteslegal insolvence v.o.s.                     

 

Účastník VŘ _____________________________ IČ ________________ svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s podmínkami 
předmětného výběrového řízení a zavazuje se jimi bezvýhradně řídit. 
  

V _____________________________ dne __________________  2021 

 

__________________________ 
účastník VŘ                                  
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Příloha č. 1 podmínek VŘ: 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (VŘ) 

- NABÍDKA KUPNÍ CENY 

 „Soubor věcí movitých – průmyslové šicí stroje“ 
-  

 
 
Já,  

Jméno a příjmení / Název: …………………………………………………………………. 

Rodné číslo / IČ:   …………………………………………………………………. 

Adresa trvalého bydliště / Sídlo:…………………………………………………………............. 

Tel. / mobil:   ………………………………………………………………….. 

E-mail:    ………………………………………………………………….. 

Bankovní spojení:  ………………………………………………………………….. 

 
tímto činím závaznou nabídku k tomu, že mám zájem o koupi tohoto předmětu výběrového řízení (dle podmínek výběrového 
řízení), a to soubor věcí movitých: 

- stroje zapsané v soupisu majetkové podstaty v oddíle B, části II. Movitý majetek, poř. č. 497, 498, 499, 63, 96, 77, 500, 
93, 501, 64, 101, 94, 57, 95, 502, 66, 503, 504, 70, 45, 47, 71, 92, 487, 505, 506, 507, 99, 100, 508, 509, 510, 511, 512, 
513, 514, 515, 516, 517, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 

 
 
Za shora popsaný předmět výběrové řízení nabízím (kupní) cenu:  
 
Nabídka kupní ceny v Kč: 
 
číslem ____________________________________________________  
 
slovem  ____________________________________________________ 
 
 
 
Tato nabídka platí do 31.1.2022 včetně. 
 
Tímto současně prohlašuji, že jsem byl s předměty výběrového důkladně seznámen, tento stav přijímám a za tohoto stavu 
činím tuto (ničím nepodmíněnou) nabídku. 
 
 
 
V ................................................……………. dne……………………….2021 
 
 
 
____________________________ 
úředně ověřený podpis 
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Příloha č. 2 podmínek VŘ: 

Kupní smlouva 
uzavřená v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného, dne, 

měsíce a roku mezi: 
 

Forteslegal insolvence v.o.s. 
IČ: 07667485 

zastoupen Mgr. Ivanou Rychnovskou, LL.M., ohlášeným společníkem 
insolvenční správce dlužníka Emitex products s.r.o., IČ: 29384966, sídlem Středulinského 966/26, 

703 00 Ostrava – Vítkovice 
 

(dále také jako „Prodávající“ nebo „insolvenční správce“) 
 

a 
 

____________________ 
RČ:/IČ:_______________________ 

bytem/sídlem __________________________ 
 

(dále také jako „Kupující“) 
 

(společně také jako „Smluvní strany“) 
 

I.  
Preambule 

 
1. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 6. 2021, č.j. KSOS 22 INS 8715/2021-A-16 byl zjištěn 

úpadek dlužníka Emitex products s.r.o., IČ: 29384966, sídlem Středulinského 966/26, 703 00 Ostrava – 
Vítkovice a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byla ustanovena společnost 
Forteslegal insolvence v.o.s., IČO 07667485, sídlem Trojická 1904/14, 128 00 Praha, která v projednávané 
věci vykonává svou činnost v provozovně: Příčná 327/1, 736 01 Havířov. 

2. V souladu s ust. § 246 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále také jako „IZ“), přešlo 
prohlášením konkurzu na insolvenčního správce právo nakládat s majetkovou podstatou dlužníka, jakož i 
výkon práv a plnění povinností souvisejících s majetkovou podstatou, které příslušely dlužníkovi.  

3. V soupise majetkové podstaty se nachází mimo jiné následující movité věci – stroje:  
 

• Poř. č. 497 – JUKO MO 2414 čtyřnitný overlock na šití středně těžkých materiálů s bočním ořezem 
látky 

• Poř. č. 498 – MINERVA OV 616-330 čtyřnitný obnitkovací šicí stroj, vysokootáčkový overlock 
s diferenciálním podáváním a ořezem materiálu 

• Poř. č. 499 – PFAFF 563/335H jednojehlový šicí stroj se spodním podáváním, odstřih nitě a 
automatické zvedání patky, základní model 

• Poř. č. 63 – jehlový šicí stroj Jack F4, direct drive 

• Poř. č. 96 – Průmyslový šicí stroj, Výr.č. 7265561 

• Poř. č. 77 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 500 – PFAFF 335-901 průmyslový šicí stroj lemovací s trojitým posunem podavačem 

• Poř. č. 93 – Průmyslový šicí stroj 

• Poř. č. 501 – JUKI MO 3704 vysokorychlostní 1-jehlový 3-nitný obnitkovací šicí stroj – overlock na 
šití středně těžkých materiálů s bočním ořezem látky 

• Poř. č. 64 – Řezačka pásků LU-922 (komplet) 

• Poř. č. 101 – SIRUBA C007KD-W122-356/CH/UTR stroj krycí, odstřih, rameno 

• Poř. č. 94 – Průmyslový šicí stroj 
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• Poř. č. 57 – overlock Siruba 747K-514M5-23/BK, odstřih řetízku 

• Poř. č. 95 – Průmyslový šicí stroj 

• Poř. č. 502 – SIRUBA 747-514M5-23/BK – čtyřnitný overlock 

• Poř. č. 66 – dělička šňůrek JEMA 

• Poř. č. 503 – drukovačka Sázavan 

• Poř. č. 504 – drukovačka Sázavan 

• Poř. č. 70 – Pásova pila na textil 

• Poř. č. 45 – pila stříhárna Dayang CZD-103 8“ 

• Poř. č. 47 – řezací mašina 8“ 

• Poř. č. 71 – Vyšívací stroj Tajima TFMX 

• Poř. č. 92 – Vyšívací stroj TAJMA 

• Poř. č. 487 – Kompresor, 1 ks 

• Poř. č. 505 – PFAFF 1181 průmyslový šicí stroj se spodním ponorným a vrchním jehelním posunem, 
rovnostehový, programovatelný/automat – nefunkční 

• Poř. č. 506 - PFAFF 1181 průmyslový šicí stroj se spodním ponorným a vrchním jehelním posunem, 
rovnostehový, programovatelný/automat – nefunkční 

• Poř. č. 507 - PFAFF 1181 průmyslový šicí stroj se spodním ponorným a vrchním jehelním posunem, 
rovnostehový, programovatelný/automat – nefunkční 

• Poř. č. 99 – Šicí automat ZOJE ZJ-AM5-AH-RK-900 SET 

• Poř. č. 100 – Řezací laser GBOS/GH16110 90W 

• Poř. č. 508 – SNAP button machine – pneumatická drukovačka/lis na cvoky 

• Poř. č. 509 - SNAP button machine – pneumatická drukovačka/lis na cvoky 

• Poř. č. 510 - PFAFF 1181 průmyslový šicí stroj se spodním ponorným a vrchním jehelním posunem, 
rovnostehový, programovatelný/automat – nefunkční 

• Poř. č. 511 - PFAFF 1181 průmyslový šicí stroj se spodním ponorným a vrchním jehelním posunem, 
rovnostehový, programovatelný/automat – nefunkční 

• Poř. č. 512 – SIRUBA 514 M2 – 24/model 747 E – čtyřnitný overlock, zatahování řetízku 

• Poř. č. 513 – PFAFF 335 – průmyslový šicí stroj se spodním a vrchním jehelním posunem, 
rovnostehový – nefunkční  

• Poř. č. 514 – MINERVA 72129-101 průmyslový šicí stroj, rovnostehový, lemovací  

• Poř. č. 515 – PFAFF 5700 – čtyřnitný overlock 

• Poř. č. 516 – MACK KS – AU – vertikalní pila 

• Poř. č. 517 – MINERVA OV 616-330 – čtyřnitný obnitkovací šicí stroj, vysokootáčkový overlock 
s diferenciálním podáváním a ořezem materiálu 

• Poř. č. 72 – CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 73 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 74 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 75 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 76 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 79 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 80 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 81 - CSN prům. šicí stroj PFAFF  

• Poř. č. 82 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 83 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 84 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 85 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 86 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 87 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 88 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 
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4. V souladu s § 289 IZ požádal insolvenční správce zástupce věřitelů, Krajský soud v Ostravě, o udělení 
souhlasu s prodejem shora uvedených movitých věcí přímým prodejem mimo dražbu nejvyšší nabídce, 
s úhradou kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Tento souhlas byl zástupcem věřitelů, tedy Krajským 
soudem v Ostravě, udělen dne 16. 11. 2021, stejného dne vydal Krajský soud usnesení, č.j. KSOS 22 INS 
8715/2021-B19, kterým tento způsob zpeněžení movitých věcí v souladu s § 289 IZ odsouhlasil. 
 

5. Insolvenční správce prohlašuje, že ohledně movitých věcí dle čl. I odst. 3 této smlouvy, není veden žádný 
excindační spor, ani žaloba na určení vlastnictví.    
 

6. V souladu s body 3, 4 a 5 této preambule jsou splněny veškeré podmínky pro prodej mimo dražbu formou 
přímého prodeje, stanovené v § 289 či 293 a 408 IZ a Prodávající je tedy jako insolvenční správce dlužníka 
z titulu soupisu níže specifikovaných věcí do majetkové podstaty oprávněn zpeněžit níže specifikovaný 
předmět smlouvy. 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je prodej a převod vlastnického práva k níže uvedeným Movitým věcem 
Prodávajícím na Kupujícího včetně jejich odevzdání Prodávajícím Kupujícímu, přičemž Kupující předmětné 
Movité věci kupuje a přijímá od Prodávajícího do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se Movité věci 
převzít, a to vše za kupní cenu dále dohodnutou: 
 

• Poř. č. 497 – JUKO MO 2414 čtyřnitný overlock na šití středně těžkých materiálů s bočním ořezem 
látky 

• Poř. č. 498 – MINERVA OV 616-330 čtyřnitný obnitkovací šicí stroj, vysokootáčkový overlock 
s diferenciálním podáváním a ořezem materiálu 

• Poř. č. 499 – PFAFF 563/335H jednojehlový šicí stroj se spodním podáváním, odstřih nitě a 
automatické zvedání patky, základní model 

• Poř. č. 63 – jehlový šicí stroj Jack F4, direct drive 

• Poř. č. 96 – Průmyslový šicí stroj, Výr.č. 7265561 

• Poř. č. 77 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 500 – PFAFF 335-901 průmyslový šicí stroj lemovací s trojitým posunem podavačem 

• Poř. č. 93 – Průmyslový šicí stroj 

• Poř. č. 501 – JUKI MO 3704 vysokorychlostní 1-jehlový 3-nitný obnitkovací šicí stroj – overlock na 
šití středně těžkých materiálů s bočním ořezem látky 

• Poř. č. 64 – Řezačka pásků LU-922 (komplet) 

• Poř. č. 101 – SIRUBA C007KD-W122-356/CH/UTR stroj krycí, odstřih, rameno 

• Poř. č. 94 – Průmyslový šicí stroj 

• Poř. č. 57 – overlock Siruba 747K-514M5-23/BK, odstřih řetízku 

• Poř. č. 95 – Průmyslový šicí stroj 

• Poř. č. 502 – SIRUBA 747-514M5-23/BK – čtyřnitný overlock 

• Poř. č. 66 – dělička šňůrek JEMA 

• Poř. č. 503 – drukovačka Sázavan 

• Poř. č. 504 – drukovačka Sázavan 

• Poř. č. 70 – Pásova pila na textil 

• Poř. č. 45 – pila stříhárna Dayang CZD-103 8“ 

• Poř. č. 47 – řezací mašina 8“ 

• Poř. č. 71 – Vyšívací stroj Tajima TFMX 

• Poř. č. 92 – Vyšívací stroj TAJMA 

• Poř. č. 487 – Kompresor, 1 ks 

• Poř. č. 505 – PFAFF 1181 průmyslový šicí stroj se spodním ponorným a vrchním jehelním posunem, 
rovnostehový, programovatelný/automat – nefunkční 
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• Poř. č. 506 - PFAFF 1181 průmyslový šicí stroj se spodním ponorným a vrchním jehelním posunem, 
rovnostehový, programovatelný/automat – nefunkční 

• Poř. č. 507 - PFAFF 1181 průmyslový šicí stroj se spodním ponorným a vrchním jehelním posunem, 
rovnostehový, programovatelný/automat – nefunkční 

• Poř. č. 99 – Šicí automat ZOJE ZJ-AM5-AH-RK-900 SET 

• Poř. č. 100 – Řezací laser GBOS/GH16110 90W 

• Poř. č. 508 – SNAP button machine – pneumatická drukovačka/lis na cvoky 

• Poř. č. 509 - SNAP button machine – pneumatická drukovačka/lis na cvoky 

• Poř. č. 510 - PFAFF 1181 průmyslový šicí stroj se spodním ponorným a vrchním jehelním posunem, 
rovnostehový, programovatelný/automat – nefunkční 

• Poř. č. 511 - PFAFF 1181 průmyslový šicí stroj se spodním ponorným a vrchním jehelním posunem, 
rovnostehový, programovatelný/automat – nefunkční 

• Poř. č. 512 – SIRUBA 514 M2 – 24/model 747 E – čtyřnitný overlock, zatahování řetízku 

• Poř. č. 513 – PFAFF 335 – průmyslový šicí stroj se spodním a vrchním jehelním posunem, 
rovnostehový – nefunkční  

• Poř. č. 514 – MINERVA 72129-101 průmyslový šicí stroj, rovnostehový, lemovací  

• Poř. č. 515 – PFAFF 5700 – čtyřnitný overlock 

• Poř. č. 516 – MACK KS – AU – vertikalní pila 

• Poř. č. 517 – MINERVA OV 616-330 – čtyřnitný obnitkovací šicí stroj, vysokootáčkový overlock 
s diferenciálním podáváním a ořezem materiálu 

• Poř. č. 72 – CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 73 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 74 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 75 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 76 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 79 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 80 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 81 - CSN prům. šicí stroj PFAFF  

• Poř. č. 82 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 83 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 84 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 85 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 86 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 87 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 

• Poř. č. 88 - CSN prům. šicí stroj PFAFF 
 

(dále také jako „Předmět koupě“ nebo „Movité věci“) 
 

III. 
Kupní cena 

 
1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že kupní cena za Předmět koupě činí částku ve výši _____________,-Kč  

plus DPH v zákonné výši tedy celkem ………………..(slovy: __________________ korun českých) (dále jen 
“Kupní cena”).  
 

2. Celá sjednaná Kupní cena byla Kupujícím uhrazena bankovním převodem na účet majetkové podstaty 
dlužníka č. 299076447/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., a to před 
podpisem této kupní smlouvy. 
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IV. 
Prohlášení smluvních stran 

 
1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že veškeré náklady spojené s prodejem Předmětu koupě (zejména 

náklady spojené s převzetím Předmětu koupě, jeho dopravou) nese Kupující. 
 

2. Prodávající podrobně seznámil Kupujícího se stavem Předmětu koupě, jeho příslušenstvím a součástmi, což 
Kupující stvrzuje podpisem této smlouvy. 
 

3. Kupující tedy s ohledem na výše zmíněné prohlašuje, že (i) zná stávající faktický stav Předmětu koupě a je 
si vědom toho, že Předmět koupě není nový, (ii) prohlédl Předmět koupě a nemá námitky, co se týče jeho 
technického stavu a (iii) posoudil Předmět koupě a nemá žádné výhrady. Kupující tedy zná stávající stav 
Předmětu koupě, včetně mimo jiné i technického stavu, jakož i právní a ekologický stav Předmětu koupě, a 
kupuje a přebírá Předmět koupě v takovém stavu a není oprávněn vznášet nárok na jakoukoli náhradu újmy 
na jmění (škody) kromě újmy na jmění (škody) způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, nárok 
na odstranění vad nebo snížení Kupní ceny, ani nemá právo odstoupit od této Smlouvy s  ohledem na takový 
stav Předmětu koupě, přičemž výše Kupní ceny byla Smluvními stranami dohodnuta tak, že zohledňuje výše 
uvedené. 
 

4. Prodávající zejména prohlašuje, že neodpovídá za provozuschopnost Předmětu koupě. Prodávající s tímto 
byl seznámen a souhlasí s tím.  
 

5. Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se v souladu s § 1916 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
vzdává práv z případného vadného plnění, což stvrzuje svým podpisem. Smluvní strany se dohodly na 
vyloučení odpovědnosti Prodávajícího za újmu na jmění (škodu), přičemž Kupující se nároků na náhradu 
újmy tímto vzdává. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu osobě, jejímuž zájmu mělo 
splnění jakékoliv povinnosti sjednané v této Smlouvě sloužit a která není Smluvní stranou. 

 
6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Kupující není osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku 

náležejícího do majetkové podstaty dlužníka ve smyslu ustanovení § 295 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. 
 

V. 
Nabytí vlastnického práva, předání Předmětu koupě 

 
1. Vlastnictví k Předmětu koupě nabude Kupující okamžikem převzetí Předmětu koupě. 

 
2. Prodávající se zavazuje protokolárně předat Kupujícímu Předmět koupě nejpozději do 10 (deseti) 

pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol. 
 

3. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu 
koupě Kupujícím, jakož i tehdy, pokud Kupující odmítne Předmět koupě převzít.  

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
 

2. Smluvní strany se zavazují, že si poskytnou veškerou potřebnou součinnost dle této Smlouvy a k dosažení 
účelu této Smlouvy. 
 

3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými očíslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními 
stranami. 
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4. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu a nahrazuje veškeré dohody a ujednání Smluvních stran učiněná 
písemně či ústně v záležitostech týkajících se předmětu této Smlouvy před uzavřením této Smlouvy. Pro 
vyloučení pochybností Smluvní strany dále prohlašují, že nedošlo k ujednání o výhradě vlastnického práva, 
o právu zpětné koupě, o zákazu zcizení nebo zatížení, o výhradě předkupního práva nebo lepšího kupce, ani 
k ujednání o koupi na zkoušku. 
 

5. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo s ní související ujednání či 
jakákoli její část ukáže být neplatným či se neplatným stane, neovlivní tato skutečnost platnost Smlouvy 
jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, 
které se svým ekonomickým účelem, pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se 
bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání. 
 

6. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z toho každé ze Smluvních stran náleží jedno vyhotovení 
s platností originálu. 
 

7. Tato Smlouva je sepsána dle pravé, vážné a svobodné vůle obou Smluvních stran a nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což Smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

 
 
 
V ______________________ dne __. __. 2021 
 
 
________________________ 
Prodávající 
 
 
V ______________________ dne __. __. 2021 
 
 
________________________ 
Kupující 
 


