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e-mail: knihovna@knihovnahk.cz, webová adresa: www.knihovnahk.cz  

 

ČTENÁŘSKÁ PŘIHLÁŠKA (OSOBY STARŠÍ 15 LET)
  

 

Knihovna města Hradce Králové, sídlo: Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové, IČO: 00125491 

(dále jen „Knihovna“) a 

čtenář:  

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Adresa trvalého pobytu:
1
  

 

Číslo čtenářského 
průkazu

2
: 

 

 

uzavřeli tuto SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
3
:  

 

Článek 1: Předmět smlouvy 

1.1. Knihovna se zavazuje čtenáři poskytovat po dobu registrace, tj. 12 měsíců, veřejné knihovnické 

a informační služby v rozsahu a za podmínek vymezených Knihovním řádem Knihovny a touto 

smlouvou a čtenář se zavazuje uhradit registrační poplatek stanovený v Knihovním řádu.  

 

Článek 2: Prohlášení čtenáře 

2.1. Čtenář podpisem smlouvy prohlašuje, že: 

 

a. se před podpisem smlouvy seznámil s aktuálním zněním Knihovního řádu Knihovny 

a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu Knihovní řád ukládá vč. postihů za nedodržení 

Knihovního řádu; 

b. byl před podpisem smlouvy informován o tom, že Knihovní řád je dostupný zdarma 

k nahlédnutí kdykoliv v sídle Knihovny, na internetových stránkách www.knihovnahk.cz, či 

může být čtenáři na jeho vyžádání zaslán např. e-mailem pro tento účel sdělený Knihovně; 

c. byl před podpisem smlouvy seznámen s „Informacemi o zpracování osobních údajů“ 

(„Informace“), tyto si pročetl a je si vědom jeho práv z těchto Informací vyplývajících ve vztahu 

k jeho osobním údajům, které Knihovna zpracovává; 

                                                           
1 Adresa trvalého pobytu bude ověřena zaměstnancem knihovny při registraci dle platného dokladu totožnosti; u cizinců bude 

doplněna adresa přechodného pobytu v ČR.  
2 Vyplní zaměstnanec knihovny. 
3 Ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

http://www.knihovnahk.cz/
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d. byl před podpisem smlouvy informován o tom, že Informace v plném rozsahu jsou dostupné 

zdarma k nahlédnutí kdykoliv v sídle Knihovny, na internetových stránkách 

www.knihovnahk.cz, či mohou být čtenáři na jeho vyžádání zaslány např. e-mailem pro tento 

účel sdělený Knihovně nebo mu bude kdykoliv na vyžádání učiněna jejich kopie; 

e. byl před podpisem smlouvy informován o tom, že poskytnutí údajů uvedených v článku 3. 

této smlouvy je dobrovolné a jejich neposkytnutí nemá za následek neposkytnutí/omezení 

služeb ze strany Knihovny; 

f. byl před podpisem smlouvy informován o tom, že má možnost požádat o anonymizaci 

historie svých výpůjček starších než 6 měsíců od ukončení výpůjčky, 

g. že je osobou svéprávnou k uzavření této smlouvy.    

 

Článek 3: Údaje DOBROVOLNĚ sdělené čtenářem 

3.1. Čtenář žádá a Knihovna souhlasí s tím, že korespondence související s plněním smlouvy bude 

čtenáři zasílána na korespondenční adresu (odlišné od adresy trvalého bydliště):  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2. Čtenář žádá, aby jej Knihovna kontaktovala (zaslání upozornění na uplynutí výpůjční doby, 

upomínky na uplynutí výpůjční doby, upozornění na rezervovaný dokument apod.) těmito způsoby 

– tyto údaje nejsou povinné a slouží jen efektivnější komunikaci obou stran: 

 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.3. Čtenář má zájem o poskytnutí finančního zvýhodnění poplatků za služby Knihovny a pro tento 

účel před podpisem smlouvy prokázal příslušným dokladem, že je: 

 

……………………….…………………………………………. (student / držitel průkazu ZTP / ZTP-P) 

 

Článek 4: Ostatní ujednání 

4.1. Čtenář je povinen oznámit Knihovně bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu osobního údaje 

uvedeného v této smlouvě. Knihovna je oprávněna vyžadovat pro ověření aktuálnosti osobních 

údajů při osobní návštěvě čtenáře předložení jeho dokladu totožnosti. Pro realizaci změny 

osobních údajů není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačuje jednostranné písemné 

oznámení.  

4.2. Tato smlouva je uzavírána na dobu 12 měsíců (platnost registrace). Čtenář ji může kdykoliv 

vypovědět písemnou výpovědí doručenou Knihovně nebo osobně vyplněním příslušného 

formuláře v knihovně. Ostatní způsoby ukončení smlouvy jsou uvedeny v čl. 5 bodu 6. KŘ. Strany 

se dohodly, že pokud čtenář do uplynutí sjednané 12 měsíční platnosti registrace uhradí 

registrační poplatek na období dalších 12 měsíců, prodlužuje se automaticky platnost této 

smlouvy na období dalších 12 měsíců; tento postup může být aplikován i opakovaně.  

4.3. Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné a určité vůle obou stran.  

4.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.  

 

V Hradci Králové dne:   

 

Podpis čtenáře: …………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení, podpis zaměstnance Knihovny:  ……………......................................................... 

http://www.knihovnahk.cz/

