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P L N Á M O C / POWER OF ATTORNEY
(vyplňte hůlkovým písmem / in capitals)
Já, níže podepsaný (-á) / I, the undersigned
Jméno a příjmení / Name and surname:
Trvalé bydliště (ulice, číslo popisné, město, PSČ) / Place of residence:

Datum narození / Date of birth:

tímto uděluji plnou moc / hereby grant the power of attorney
Jméno a příjmení zmocněného / Name and surname of the Attorney:
Trvalé bydliště (ulice, číslo popisné, město, PSČ) / Place of residence:

Datum narození / Date of birth:

k UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ v zastoupení a ke všem úkonům souvisejících
s tímto ukončením ubytování / to DISCONTINUE ACCOMMODATION on behalf
of and for all acts related to the termination of the accommodation.
(k podpisu Uznání závazku a dohody o úhradě pohledávky, k odevzdání vystěhovacího lístku
podepsaného pokojskou, k odevzdání zapůjčeného ložního prádla do Půjčovny prádla,
k odevzdání Kolejního průkazu, klíčů od pokoje a vystěhovacího lístku do Ubytovací
kanceláře, popř. k dalším úkonům, které jsou v přímé souvislosti s ukončením ubytování).
Tato plná moc pozbývá platnosti provedením všech těchto úkonů. Zmocněný přijetí
zplnomocnění potvrdí svým podpisem / (to sign the Admittion of liability and agreement to
pay debts, to submit a moving out card signed by the housekeeper to return the lend
beddings to the Laundry, to submit the dormitory card, the keys from the room and the
moving out card to the Accomodation Office, or other acts that are in direct connection with
the termination of accommodation). This power of attorney shall expire by performing all
such acts. The attorney confirms this power of attorney by its signature.

V / In

dne / on

podpis zmocnitele
signature of the principal

podpis zmocněného
signature of the attorney

