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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL BYTOVÉ JEDNOTKY 

 

Vystavený na základě kupní smlouvy zapsané v katastru nemovitostí  

s právními účinky dne: ……………………………………………………………………. 

Kopie výpisu z katastru nemovitostí musí být součástí tohoto předávacího protokolu 

 

 

Byt č. 
 

 

Adresa umístění bytu  

 

Předávající /stávající vlastník/:  

Jméno a příjmení  

Telefonní kontakt, e-mail  

 

Adresa pro korespondenci a zaslání výsledného vyúčtování služeb 
 

 

Přebírající /nový vlastník/: 

Jméno a příjmení  

Telefonní kontakt, e-mail  

 

Adresa pro korespondenci v případě, že je odlišná od adresy přebírané jednotky 

 

 

Ke dni předání bytu jsou na níže uvedených měřidlech následující stavy: 

I. Stavy měřidel SV a TUV 

vodoměr na studenou vodu výr.č. ……………………………………. se stavem  ……………………….m3 

vodoměr na teplou vodu výr.č.  ……………………………………….. se stavem  ……………………….m3 
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II. Stavy měřidel tepla 

měřidlo tepla č. …………….. stav ………………………………………………………………………………………….. 

měřidlo tepla č. …………….. stav ………………………………………………………………………………………….. 

měřidlo tepla č. …………….. stav ………………………………………………………………………………………….. 

měřidlo tepla č. …………….. stav ………………………………………………………………………………………….. 

III. Stavy ostatních měřidel 

Druh měřidla……………………č. …………………………….stav………………………………………………………… 

Druh měřidla……………………č. …………………………….stav………………………………………………………… 

Uvedené stavy měřidel jsou rozhodující pro rozdělení vyúčtování služeb. 
 
Předávající a přejímající se dohodli, že úhradu předepsaných plateb 
 do…………………………………… 
 (datum do nabytí právního účinku, podle výpisu z KN) uhradí předávající, 
 od  …………………………………. 
 ( datum nabytí právního účinku dle výpis z KN ) bude hradit přebírající  
/pokud se obě strany nedohodnou jinak/. 
Tato dohoda musí mít písemnou formu. 
 

Další součásti předávacího protokolu /není nutno pro správce společenství/: 

Spolu s předáním bytového prostoru předal předávající přebírajícímu tyto klíče: 

………..ks od bytu                                                 

………..ks od vchodových dveří 

……….ks od sklepa 

……….ks od schránky 

 

V…………………………………            Datum ………………………………………… 

 

Stávající vlastník Nový vlastník 

 


