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Lehká Martina (UNP-SPO)   18.07.2022 15:13:00 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ LEŠENÍ 
Předávající firma: 

Zastoupena: 
 

Telefon: 

Typ/druh lešení: 
 

Umístění (provoz + objekt):  

Výměra lešení (počet buněk): 
 

Nosnost pracovních podlah: 

Dovolený počet současně zatížených podlah: Celková výška konstrukce: 

Zhotovitel lešení prohlašuje, že provedl montáž lešení v souladu s ustanoveními  

ČSN 73 8101 Lešení, Společná ustanovení, ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení,  
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce, ČSN 73 8107 Trubková lešení, ČSN 73 8108 Podpěrná lešení, 

ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení – a dalších návazných ČSN v platném znění  a  

že lešení je schopné bezpečného provozu 

Přejímající firma:  
Zastoupena: 
 

Telefon: 

Předání lešení: Zástupce objednatele potvrzuje, že lešení bude používat k účelu, pro které bylo postaveno. 
Dále prohlašuje, že na konstrukci lešení nebude provádět žádné úpravy a že při změněném účelu užívání 
lešení, které mohou při výstavbě nastat, a který by mohl snížit stabilitu, funkční nebo pracovní 
bezpečnost, nechá lešení z uvedených hledisek posoudit zhotovitelem, nebude provádět demontáž lešení 
a to ani prostřednictvím jiné firmy a před demontáží lešení zajistí úklid na lešení. 
Datum předání: Datum kontroly BP: Datum převzetí 

zadavatelem: 
Datum převzetí uživatelem: 
 

Jméno/ podpis: Jméno/ podpis: Jméno/podpis Jméno/ podpis: 

Jména a čísla lešenářského průkazu OZO: 

Upozornění !!! 
Pokud tento PROTOKOL (kopie) nebude umístěn na lešení, považuje se toto 

lešení za neschopné bezpečného provozu a nesmí se užívat! 

Prohlídky a údržba lešení:  Zhotovitel se zavazuje, že:  
bez vyzvání provede každý měsíc odbornou prohlídku konstrukce lešení,  
u lešení pojízdných a lešení zavěšených, jakož i lešení vystavených účinkům mechanického kmitání, provede 
odbornou prohlídku bez vyzvání objednatele 1x za 14 dní, 
pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (např. nepříznivé 
klimatické podmínky), následně provede odbornou prohlídku. 
 

Kontrola provedena dne: 
....................................... 
…………………………………….. 
…………………………………….. 

Stav konstrukce: 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Kontrolu provedl: 
...................................... 
……………………………………. 
……………………………………. 

Podpis: 
.................................... 
………………………………….. 
………………………………….. 

Upozornění na riziková místa: 

 


