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Předávací protokol vozidla  

Příloha ke smlouvě o koupi osobního vozidla ze dne: …………… 

I. Smluvní strany 
Jméno a příjmení: ………………………………………….., 
Trvalé bydliště: ………………………………………………, 
Rodné číslo: …………………………………………………, 
Číslo OP: …………………………………………………….. 
dále jen „Přebírající“, na straně jedné 

a 

Jméno a příjmení: ………………………………………….., 
Trvalé bydliště: ………………………………………………, 
Rodné číslo: …………………………………………………, 
Číslo OP: …………………………………………….………. 
dále jen „Předávající“, na straně druhé. 
  

II. Předmět předání 
Dnešního dne, přebral Přebírající od Předávajícího 
následující osobní automobil: 
  

tovární 
značka: .................................................................. 
   

typ/
model: ..................................................................... 
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rok 
výroby: ....................................................................
.................. 

barva: ……………….  
číslo karoserie 

(VIN): ..................................................................... 
typ 

motoru: ...................................................................
.................. 

SPZ: .............................................................................
.................... 

  
Technickou dokumentaci k uvedenému osobnímu 
automobilu: 

č í s l o t e c h n i c k é h o p r ů k a z u : 
……………………………………………………………… 

číslo osvědčení o registraci vozidla 
………………………………………………………. 

emise platné do:       
………………………………………………………………. 

STK platná do:             
………………………………………………………………. 

evidenční kontrola:        
………………………………………………………………. 

návod k obsluze:       
………………………………………………………………. 
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Vybavení uvedeného vozidla: 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
  
Stav tohoto vozidla, poškození, počet najetých kilometrů: 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
  
  
III. Závěrečná ustanovení 
Strany po přečtení tohoto předávacího protokolu 
prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, a že došlo k 
předání výše zmíněných věcí, na důkaz čehož níže 
připojují své podpisy.
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V	………………………………..	

dne	…………………………….	

……………………………  
Přebírající  

V	………………………………..	

dne	…………………………….	

……………………………  
Předávající  
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