
 

 

PROTOKOL 
o předání a převzetí prostorů pro umístění předávací stanice  

 

Adresa odběrného místa (vytápěného objektu): ………………………………………………..………... 

 

Specifikace požadované stavební připravenosti prostorů pro umístění technologie předávací stanice 
v majetku dodavatele: (zajišťuje na své náklady odběratel) 

 Orientační rozměry technologie - výška 1,85 m, šířka 2,5 m, hloubka 0,8 m (bude přesněji 
specifikováno dle velikosti předávací stanice) 

 Samostatná místnost (popř. vyhrazený prostor) v odpovídající velikosti s objektivně existující 
možností zamezení volného vstupu nepovolaným osobám 

 Minimální šířka vstupních dveří 800 mm, otevírání dveří ve směru úniku tzn. ven z místnosti 
předávací stanice (soulad s nařízením vlády č. 101/2005 Sb.) 

 Odpadní kanálek v podlaze 

 Bezprašná podlaha vyspádovaná k odpadnímu kanálku 

 Osvětlení a odvětrání místnosti 

 Omítky v místnosti provedené v konečné úpravě 

 Prostupy v základech dle projektové dokumentace (u novostaveb) 

 Samostatný venkovní vstup bez nutnosti vstupu do objektu (u novostaveb povinně) 

 Samostatný přívod elektrické energie se samostatným (podružným) měřením (hodnoty kabelů 
a jističů specifikuje dodavatel) včetně revize elektro 

 Přívod studené vody pro přípravu teplé vody (pokud je požadována) 

 Povinnost odběratele umožnit instalovat kabel J-Y(ST)Y2x2x0,8 pro venkovní čidlo umístěné 
na severní stěně objektu (vedení kabelu uvnitř a vně objektu a instalace čidla na fasádu) 

 Vnitřní rozvody topení a teplé vody vyústěné v místnosti stanice včetně případného rozdělovače 
 

 

Datum předání prostorů: …………………………………………………. 

 

 

Datum uvedení předávací stanice do provozu: ………………………… 

 

 

 

 



 

Odběratel se zavazuje, že na své náklady a nebezpečí zajistí po dobu od předání prostor 
dodavateli do uvedení předávací stanice do provozu, aby do prostor pro umístění předávací 
stanice nevstupovaly třetí osoby. V případě, že vznikne na majetku dodavatele škoda, je odběratel 
povinen tuto škodu uhradit na základě písemné výzvy dodavatele.  

 

Poznámky: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Závěr: 

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

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

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

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

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

 

 

 

Za odběratele předal (jméno a podpis): …………………………………………………………………
  

 

Za dodavatele převzal (jméno a podpis): ………………………………………………………………
  

 

 


