
Knihovna města Plzně, příspěvková organizace,  IČO: 003 68 806,  
se sídlem B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 582 (dále jen 
KMP) 
 

 
Přihláška pro právnické osoby 

    
Evidenční číslo čtenáře: 

                                                                                                                                                                                          
Název organizace:                                                       
 
IČ:                                           
 
Sídlo (adresa) právnické osoby: 
                                                                     
Osoba oprávněná jednat jménem organizace (statutární orgán): 
 
Příjmení:                                                       Jméno:                                                               
 
Funkce: 

 
spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování knihovnických služeb: 

 
1. KMP se zavazuje právnické osobě (dále čtenář) poskytovat knihovnické služby, jejichž podmínky a podrobnosti 

jsou stanoveny v knihovním řádu KMP. 
2. Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem, a to včetně pravidel pro náhradu škody, ustanoveními 

o smluvních pokutách za porušení povinností a způsobu upomínání a jeho náklady (Čl. 17 – 19 a příl. 2 - 4) a zavazuje 
se dodržovat takto zajištěné povinnosti, které mu knihovní řád ukládá. 

3. Knihovní řád v aktuálním znění zpřístupňuje KMP k nahlédnutí v každé knihovně KMP a dále na internetových 
stránkách www.knihovna.plzen.eu. 

4. KMP bude oznamovat čtenáři změny knihovního řádu KMP s dostatečným předstihem před jejich účinností 
v každé knihovně snadno viditelným upozorněním na změnu, na internetových stránkách KMP a jiným vhodným 
způsobem. 

 
Právnická osoba souhlasí s tím, že její práva a povinnosti jakožto registrovaného čtenáře vykonává jejím jménem 
a na její účet fyzická osoba, které na pokyn právnické osoby KMP vydala čtenářský průkaz (pověřený pracovník) 
a žádá, aby běžnou korespondenci KMP odesílala na jeho adresu. 
 
Údaje o pracovníku instituce pověřeném ke styku s KMP (pověřený pracovník): 
Příjmení:                                                      Jméno: 
 
Datum narození: 
 
Kontaktní adresa: 
 
Čtenář (právnická osoba) souhlasí, aby jej knihovna v případě potřeby kontaktovala i těmito způsoby: 
Telefon(y):                                                         E-mail(y): 
 
Čtenář (právnická osoba) s uzavřením této smlouvy vyslovuje souhlas, potvrzuje správnost výše uvedených údajů 
a zavazuje se oznámit všechny jejich změny.  Prohlašuje, že souhlasí s evidencí údajů v databázi KMP (dle 
zákona o ochraně osobních údajů). Tento souhlas platí do zániku členství právnické osoby v KMP.  
 
 
Datum:                                Podpis a razítko statutárního orgánu právnické osoby: 
 
 
Datum:                                Podpis pověřeného pracovníka: 
 
 
Datum:                                Podpis pověřeného zaměstnance KMP: 


