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Žádost o připojení elektrického zařízení 
Application for connection of electrical appliances  

 
v souladu se Smlouvou o ubytování ze dne……….. (dále jen „Smlouva“) a s Pokynem pro použití vnesených 
elektrických spotřebičů do kolejí Masarykovy univerzity podle přílohy č. 5 k Ubytovacímu řádu vysokoškolských 
kolejí Masarykovy univerzity (dále jen „Ubytovací řád“). 
 
In accordance with the Accommodation Agreement from (date) ………. Further as Accommodation contract only 
and with the Instructions for the use of electrical applliances in accordance with Annex no. 5 to the 
Accommodation Rules of the Masaryk University Dormitories (further Rules only). 
 

Jméno, příjmení 
Name, surname 

 

UČO 
 

 

Kolej Vinařská, blok, číslo pokoje 
Dormitory Vinařská, block, room number 

 

 
 
 
Ubytovaný žádá v souladu se Smlouvou (článek VII. Ostatní ujednání), aby ubytovatel umožnil ubytovanému 
připojit k síti elektrického energie níže označená elektrická zařízení, která je oprávněn užívat (na připojení 

elektrického zařízení k síti elektrické energie právní nárok není). 
 
 
The accommodated person is applying for having electricity connection for electrical appliances specified 
below which belong to his/her property (there is not a legal right to have an access to electricity for personal 
electrical appliances). 

 
 

           Elektrická zařízení informační a audiovizuální techniky: 

notebook/laptop ano/yes 

mobilní telefon/cell phone ano/yes 

malá tiskárna/ small printer ano/yes 

jiné/other  

  

 

           Ostatní elektrická zařízení: 

stolní lampa/desk lamp ano/yes 

varná konvice, max. 1 kus na pokoji/electric kettle, 
only one piece per room 

ano/yes 

toustovač, topinkovač/toaster, sandwich maker ano/yes 

ruční mixér/blender ano/yes 

žehlička/iron ano/yes 

elektrický zubní kartáček/electric toothbrush ano/yes 

fén na vlasy, žehlička na vlasy/hair dryer, hair 
straightener 

ano/yes 
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Ubytovaný svým podpisem potvrzuje, že jsou mu dostatečně známy pokyny ubytovatele vydané pro řádné 

užívání elektrických zařízení včetně elektrických spotřebičů v souladu se Smlouvou a ostatními předpisy včetně 

Ubytovacího řádu. 

 

The accommodated person declares that he/she is aware of the regulations concerning the use of electrical 

appliances in accordance with the Accommodation contract and other regulations inc. The regulations of the 

house of accommodation. 

 

Ubytovaný prohlašuje, že údaje v žádosti jsou pravdivé a úplné a je si vědom právních důsledků pro případ 

nepravdivého či neúplného prohlášení. 

 

The accommodated person declares that the infomation given in the application are true and complete and is 

aware of the legal consequences in case of false or incomplete statement. 

 

 

V Brně dne / Brno 

 

 

Ubytovaný/Accommodated person 
Jméno, příjmení/ Name, surname 

 

Ubytovatel/Accommodation provider 
Jméno, příjmení 

 

 

 

 

 

 

 


