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PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ BYTU 

 
Předávající:   

 
  

Přebírající: 

 
 

Byt  

Město:    Ulice, č.p.:   

Nadzemní podlaží:  Číslo bytu:   

Výměra:   Uspořádání bytu:   

  

 

I. Vybavení bytu 
 

Vytápění  

Ústřední dálkové, příp. jiné  

Počet topných těles:  

Umístění topných těles:  

 

Podlahy Místnosti 

Plovoucí podlaha  

Dlažba  

PVC  

Jiná:  
  

Povrchová úprava stěn Místnosti 

Omítka štuková  

Obklady  

Tapeta  

Jiná: 

Povrchová úprava stropy Místnosti 

Omítka štuková  

Tapeta  

Jiná:  
 

Elektroinstalace  

Stav: 
 

 
Osvětlovací tělesa umístěna v těchto místnostech, částech bytu:  

 

Počet:    ks 
  

Televizní signál místnost 

Výstup televizního signálu  
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Vybavení kuchyně, kuch.koutu  

Připraveny rozvody vody, elektrorozvody, vyústění odpadu, vybavení kuchyně v režii nájemce 

Sporák ano    ne   

Kuch.linka  ano    ne   

Rozvody pro pračku  ano    ne   

Dřez  ano    ne   

Vodovodní baterie  ano    ne   

Jiné: 

 

Vybavení koupelny a WC  

Vana ano    ne  Baterie vanová  ano    ne  

Sprchový kout ano    ne  Baterie umyvadla  ano    ne  

Umyvadlo (koupelna)  ano    ne  Rozvody pro pračku  ano    ne  

WC ano    ne  Jiné: 
 

Dveře Okna 

Zárubně ocelové  ano    ne  Dřevěná                 Plastová 

Zárubně dřevěné ano    ne  Stav – zasklená       ano    ne  

Počet dveří:  
 

Ostatní  

Telefon pro otevírání vstupních dveří     ano    ne      umístění: 

 

 

II. Ostatní 
 

Stav měřidel v bytě ke dni předávání bytu 

Vodoměr studené vody: Číslo vodoměru: 

Vodoměr teplé vody: Číslo vodoměru: 

Stav plynoměru: Číslo plynoměru: 

Stav elektroměru: Číslo elektroměru: 

Stav ITN – topení: Číslo ITN: 

Stav ITN – topení: Číslo ITN: 

Stav ITN – topení: Číslo ITN: 

Stav ITN – topení: Číslo ITN: 

Stav ITN – topení: Číslo ITN: 
 

Klíče 

Přebírající obdržel klíče od následujících dveří a prostor: 

Hlavní vchodové dveře počet:   ks 

Klíče od bytu počet:   ks 

Klíče od sklepního boxu počet:   ks 

Klíče od poštovní schránky počet:   ks 

Jiné: 
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Poznámky 

 

Adresa přebírajícího: 
 

 

Telefon přebírajícího: 
 

 
E-mail přebírajícího: 

 

 
Adresa předávajícího: 

 
 

Telefon předávajícího: 

 
 

E-mail předávajícího: 
 

 
 

 

 
V _______________ dne _____________ 

 

 
Předávající:  ..........................................................................  

 
 

 
Přebírající:  .......................................................................... 

 


