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Předávací protokol k prostoru 
SVJ/BD ………………………………………………………………………… 

 

Předávající 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………, datum narození: …………….………….., 

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………., 

dále jen „Předávající“, na straně jedné 

 
a  
 

Přebírající  
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………, datum narození: …………….………….., 

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………., 

dále jen „Přebírající“, na straně druhé.  
 
uzavírají  
tuto dohodu o předání prostoru a vypořádání vyúčtování za rok ………………….. 
 
na prostor č. ………….. o velikosti ………………, který je umístěn v ……………… podlaží domu na adrese 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Předávající uhradí na účet SVJ/BD „Měsíční předpis příspěvku na správu domu a pozemku a záloh na poskytované 
služby“ do období …………….... . 

Přebírající uhradí na účet SVJ/BD „Měsíční předpis příspěvku na správu domu a pozemku a záloh na poskytované 
služby“ od období …………….... . 

Výsledné vyúčtování užívání prostoru a služeb spojených s užíváním prostoru bude správcem zpracováno, 
v souladu s ustanovením § 1186 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, na Přebírajícího. Způsob vzájemného 
vypořádání vyúčtování užívání prostoru a služeb spojených s užíváním prostoru si dojednají Předávající a 
Přebírající ve smlouvě o prodeji prostoru, nebo jiné dohodě. 
 
Měřiče studené a teplé vody 

 Číslo vodoměru Stav v m3 Stav plomby Poznámka 

SV1     

SV2     

TV1     

TV2     

 
Měřiče tepla (ITN) 

Místnost Číslo ITN Stav měřiče Poznámka 

    

    

    

    

    

    

 
Stav měřidel el. energie a plynu 

Výrobní číslo elektroměru  Konečný stav: kWh 

Výrobní číslo plynoměru  Konečný stav: M3 
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Adresa Předávajícího pro případnou následující komunikaci:  
 
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
 
Další ujednání:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strany po přečtení tohoto předávacího protokolu prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož níže 
připojují své podpisy.  
 
V …………………………… dne ………………………  
 
 
 
 
 ……………………….………… ……………………….…………  
 Předávající Přebírající 


