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PROTOKOL 
o předání systému podlahového vytápění FV THERM před aplikací betonové mazaniny 

nebo anhydritového potěru 
 

1 Technicko identifikační údaje 

Investor:      Odpovědná osoba:      

Stavba /objekt:     Pokládka potěru dne:     

Realizační firma:    Druh / typ potěru:     

Projektové podklady:            

2 Aktuální stav podlahového vytápění zahrnuje 

a) položení otopných smyček do systémové desky (fólie) dle projektu, požadavku investora 
 □  Ano   □  Ne 

b) instalaci rozdělovače otopných okruhů s připojením otopných smyček  

 □  Ano   □  Ne 

c) použití obvodového dilatačního pásu, jehož PE fólie překrývá dotykové okraje systémové desky 
nebo jiné podlahové tepelné izolace  □  Ano   □  Ne 

d) případná realizace prostorových dilatačních spár v těchto místnostech, prostorách: 

            

            

             

e) provedení tlakové zkoušky vodou (vzduchem) dle přiloženého protokolu    
  □  Ano   □  Ne 

f) vizuální kontrolou podlahového vytápění nebyla zjištěna závada či poškození, které by bránilo 
aplikaci otopné desky v požadované tloušťce betonové mazaniny nebo anhydritového potěru  
  □  Ano   □  Ne 

3 Zjištěné závady a nedostatky 

            

            

             

4 Návrh na odstranění závad včetně termínu 
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5 Potvrzení 

Investor (odpovědná osoba) přebírá podlahový otopný systém zabudovaný ve stavbě dle 
tohoto protokolu a potvrzuje tímto, že realizační firma nenese zodpovědnost za jeho 
případné mechanické poškození či jinou závadu způsobenou třetí osobou v průběhu dalších 
navazujících stavebních a jiných činností.  
 
 
 
V:       Dne:      

  

 

             

předávající - dodavatel systému  přebírající - investor (pověřená osoba) 

 
 
 


