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Sledované období: Protokol číslo: K faktuře číslo:
Objednatel:Objednatel:Objednatel: Zhotovitel:Zhotovitel:Zhotovitel:

Název a místo stavby:
Předmět díla:

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE:ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE:ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE:ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE:ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE:
Číslo smlouvy / objednávkyČíslo smlouvy / objednávky cena díla bez DPH poznámkypoznámky

Neprovedené práce - odpočty:Neprovedené práce - odpočty:

Celkem:Celkem:

Průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla:Průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla:Průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla:Průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla:Průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla:

Předmět díla číslo faktury 
zhotovitele

fakturováno za 
období

fakturováno bez 
DPH poznámky

Celkem - od zahájení do konce předchozího obdobíCelkem - od zahájení do konce předchozího obdobíCelkem - od zahájení do konce předchozího období

Celkem - ve sledovaném měsíci / KONEČNÁ FAKTURACelkem - ve sledovaném měsíci / KONEČNÁ FAKTURACelkem - ve sledovaném měsíci / KONEČNÁ FAKTURA
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A / DOSUD NEUPLATNĚNÝCHA / DOSUD NEUPLATNĚNÝCHA / DOSUD NEUPLATNĚNÝCHA / DOSUD NEUPLATNĚNÝCH
Předmět pohledávky: č. fa objednatele vyčíslení bez DPH poznámky
Zařízení staveniště - energie, voda, ...

Odvoz a likvidace odpadu

Úklid staveniště, pracoviště, manipulačních ploch, ...

Náklady na poskytnutí lešení, zdvihacích zařízení, jeřábu

Výpomocné práce - sekací, výkopové, zednické, geodetické

Zapůjčení strojní nebo drobné mechanizace, nářadí, vybavení

Odebrané nebo znehodnocené stavební materiály, výrobky

Pokuty za porušení povinnosti - BOZP, PO

Odstranění a náhrady škod 

Penále a pokuty z prodlení

Celkem - pohledávky dosud neuplatněné:

B / JIŽ UPLATNĚNÝCHB / JIŽ UPLATNĚNÝCHB / JIŽ UPLATNĚNÝCH
Soupis faktur vystavených objednatelem již v průběhu provádění díla v celkové výši poznámky

Prohlášení : Pro účely určení zdanitelného plnění se den podpisu protokolu považuje za den předání a převzetí dílčího plnění.
Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu. Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího 
protokolu ke konečné faktuře" je "Soupis provedených prací" a “Závěrečný předávací protokol” odsouhlasený oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje souhlas se započtením výše uvedených pohledávek objednatele oproti konečné faktuře zhotovitele.

Následující kolonky musí být řádně vyplněné, jinak je protokol neplatný.

Za objednatele převzal:Za objednatele převzal:Za objednatele převzal:Za objednatele převzal:
Jméno Funkce Datum Podpis

Za zhotovitele předal:Za zhotovitele předal:Za zhotovitele předal:Za zhotovitele předal:
Jméno Funkce Datum Podpis
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