
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL / HANDOVER PROTOCOL 

k nájemní smlouvě uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem dne ………. / to the lease contract 
concluded between the lessor and lessee on ……… 

 

 

Pronajímatel / Lessor: 

Název/Name: ………………………………………., Sídlo/Registered office:                          
………………………. zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka ………, Enrolment 

in the Register of Companies: Municipal Court in Prague, Section C, File ……… 

 

Nájemce / Lessee: 

…………………………………………., IČ: ………. zapsána v obchodním rejstříku u Městský soudu 
…………., oddíl C, vložka ………/ registered in the Commercial Register by the Regional court 
in……….., section C, file ………., jednající/ represented by panem …………………… 

 

Uživatel / User: 

……………………………….. 

 

Předmět nájmu / Object of the lease: 

- pozemek parc. č. ………….. v k.ú. ……………, jehož součástí je budova č.p. ….., objekt 
k bydlení, a dále pozemku parc. č. ………., vše v k.ú ………, obec …….., část obce 
……………. (dále jen „předmět nájmu“) / the plot No……….in cadastral area ………, which 
includes the building No. ……, a residential building, and plot No. ………., all of the above 
within the cadastral area of ………., municipality of ………, part of municipality ………, 
(hereinafter referred to as the "Subject of the Lease“) 

- Budova se nachází na adrese ………………………. / The building is situated at 
…………………….. 

 

 

STAVY MĚŘIČŮ / METER READINGS 

     Číslo / Number   Stav / Reading 

Elektroměr / Electric meter   

Plynoměr / Gas meter 

Vodoměr / Water meter 

 

DÁLE BYLO PŘEDÁNO / OTHERS HANDED OVER 

 

Klíče / Keys 

Hlavní vchodové dveře / Main entrance door  ……… ks 

Hlavní dveře předmětu nájmu / Main door   ……… ks 

Poštovní schránka / Mail box    ……… ks 

Branka, garáž / Gate, garage    ……… ks 

Další klíče / Other keys      …………………………………………………… 

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

 

VYBAVENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU / MAIN EQUIPMENT OF THE OBJECT OF THE LEASE: 

 

Pronajímatel je povinen uvést v tomto předávacím protokolu veškeré movité vybavení předmětu nájmu, 
včetně nábytku i drobných zařizovacích předmětů. Vybavení, v tomto protokolu neuvedené, není 
pronajímatel oprávněn vyžadovat po nájemci zpět po ukončení nájmu. / The Lessor shall make a list of 
all equipment of the object of the lease hereby, including furniture and other small furnishings. The 
Lessor shall not demand any equipment which would not be mentioned in this handover protocol after 
termination of the lease. 



 

 

KUCHYŇ / KITCHEN: 

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

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

OBÝVACÍ POKOJ / LIVING ROOM: 

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

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

 

LOŽNICE / BEDROOM: 

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

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

 

KOUPELNA / BATHROOM: 

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

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

 

POKOJ 1 / ROOM 1: 

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

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

 

Smluvní strany jsou povinny při předání pořídit fotodokumentaci předmětu nájmu. Tato 
fotodokumentace je součástí předávacího protokolu (foto: kuchyňská linka, vybavení - movité věci, 
spotřebiče, okna, dlažba, lustry, koupelny, interiérové dveře, případně škody, oděrky atd.). / 
Contracting parties are obliged to make the photo documentation of the object of the lease. The photo 
documentation is an integral part of this handover protocol (Note: photos: kitchen cabinets, equipment 
- movables, appliances, windows, floor, lamps, bathroom, doors, visible damages or scratches). 

 

ZÁVADY PŘI PŘEDÁNÍ: / AGREED DAMAGES BEFORE THE RENTAL START: 

 

 

 

 

V ………… dne ……… / In …. ……… 

 

 

 

 

………………………   ………………………   ……………………… 

Pronajímatel / Lessor   Nájemce / Lessee   Uživatel / User 

        


