
 

  
Předávací protokol předání bytu v OV 

 

         

Předávací protokol 

o předání a převzetí níže uvedených nemovitostí sepsaný na základě Nájemní smlouvy uzavřené dne 

…………………….. mezi 

………………………………                    a                   ………………………………. 

dat. nar.: …………………………..              dat. nar.: ………………………….. 

………………………………..      ……………………………….. 

bytem: ……………………….                           bytem: ………………………….                                                                                                                                              

(dále jen jako „Předávající“)              (dále jen jako „Přejímající“) 

Předmětem předání a převzetí je: 

bytová jednotka č. ……. v budově č.p. …………. nacházející se na parcele parc. č. ……. o výměře …...m
2
, 

objekt určen k bydlení, (dále také jen jako „Budova“) v  katastrálním území ……………………………..…, 

obec ………………………….……, okres ………………………..……… u Katastrálního úřadu 

……………………………………..…., Katastrální pracoviště ……………………………..…., to vše zapsané na 

LV č. …….….. (vše dále jen jako „Předmět předání“) 

 

1. Při předání Předmětu předání  nebyly - byly  zjištěny vady:  

 

 

 

 

 

 

2. Vybavení a zařízení:  

 

 

 

 

 

 

3. Další skutečnosti: 
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4. Přejímající přebírají od předávajícího veškeré níže uvedené klíče, tj.: 

4.1. od předmětné jednotky …..…..ks z toho ……….ks horní zámek a …….…ks dolní zámek 

4.2. od vstupních dveří do objektu……….ks, čip ……….ks,  

4.3. od poštovní schránky …..…ks, sklep/komora …………ks  

 

5. Ke dni podpisu tohoto protokolu byly zjištěny níže uvedené stavy médií, tj.: 

5.1. elektroměr: č. přístroje: …………………………..  stav v kWh: …………………………….  

5.2. vodoměr: č. vodoměru: ……………………………  stav v m
3
: ....................................  

                       č. vodoměru: ……………….............  stav v m
3
: …………………………..… 

5.3. plynoměr: č. plynoměru: ……………………….….  stav v m
3
: ……………………………… 

 

6. Předávající prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto protokolu neexistuje žádný nájemní ani jiný obdobný 

právní vztah k Předmětu předání, že Předmět předání není užíván žádnou třetí osobou, byť i bez právního 

důvodu, a že na Předmětu předání neváznou žádná práva třetích osob. (vyjma …………………………..…). 

 

7. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana obdrží jedno vyhotovení. Přejímající  

a předávající stvrzují svým podpisem na tomto předávacím protokolu převzetí předmětu předání.  

V………………….…… dne ………..……………      

                                                                  

……………………………………………………….                           …………………………………………………      

 Předávající Přebírající                                                 


