
          Příloha č. 1 
 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KNIHOVNÍCH SLUŽEB  
(STUDENT) 

 

 

Policejní akademie České republiky v Praze 
Lhotecká 559/7 
143 01 Praha 12 - Kamýk 
Zastoupená Mgr. Alenou Kábelovou, pověřenou vedoucí knihovny PA ČR 
IČ: 48135445 
(dále jen jako „Knihovna PA ČR“ nebo jako „poskytovatel“) 

 

a  

Příjmení: _________________________________________________________________________ 

Jméno: __________________________ Titul:____________________________________________ 

Datum narození: __________________________________________________________________  

Kontaktní adresa: _________________________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________________________________ 

Univerzitní e-mail:__________________________________________________________________ 

(dále jen jako „uživatel“) 

uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o poskytování knihovních služeb 

 
 

Čl.1 
Prohlášení a souhlasy uživatele 

 
1) Prohlašuji, že shora uvedené údaje, které jsem poskytl, jsou pravdivé, poskytl jsem je 

dobrovolně, souhlasím s jejich zpracováním Policejní akademií České republiky v Praze, 
se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, IČ 48135445, ID datové schránky u5maa9p 
(dále jen „PA ČR“) jako správcem osobních údajů, pro účely poskytování knihovních 
služeb Knihovnou PA ČR a beru na vědomí jejich zpracování v papírové podobě a dále 
elektronicky včetně automatizovaného knihovního systému provozovaného Knihovnou PA 
ČR. 
 

2) Prohlašuji, že jsem byl seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů zpracování 
osobních údajů uživatelů služeb Knihovny Policejní akademie České republiky v Praze. 

 
3) Souhlasím s automatizovaným způsobem absenčního půjčování na základě čipové karty 

studenta PA ČR opatřené fotografií. 
 

4) Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Knihovním řádem Knihovny PA ČR, souhlasím 
s podmínkami v něm uvedenými a zavazuji se k jeho respektování a dodržování. Jsem si 
zejména vědom svých povinností spojených s využíváním knihovních služeb Knihovny PA 
ČR a souhlasím s nimi. 

 
 



5) V případě mého prodlení s vrácením vypůjčené publikace přesahující 1 rok souhlasím 
s tím, aby Knihovna PA ČR pořídila k mé tíži a na můj náklad novou publikaci stejného 
druhu případně publikaci novější a nelze-li, pak kopii takové publikace ve vázané vazbě. 
Zavazuji se náklady takto vzniklé Knihovně PA ČR neprodleně uhradit.  
 

 
Čl. 2  

Další ujednání 
 

1) Zaregistrování výpůjčky i vrácení dokumentu v automatizovaném knihovním systému není 

doprovázeno žádným písemným potvrzením ze strany Poskytovatele. Podpis na 

jednotlivé výpůjční stvrzence každého dokumentu je nahrazen podpisem na této smlouvě.  

2) Uživatel se zavazuje v případě jakékoli změny v údajích uživatele uvedených v záhlaví 

tyto neprodleně nahlásit poskytovateli. 

 

 

V Praze dne ____________________  

 

Podpis uživatele:________________________ Podpis poskytovatele: _________________________ 

  



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KNIHOVNÍCH SLUŽEB  
(EXTERNÍ UŽIVATEL) 

 

 

Policejní akademie České republiky v Praze 
Lhotecká 559/7 
143 01 Praha 12 - Kamýk 
Zastoupená Mgr. Alenou Kábelovou, pověřenou vedoucí knihovny PA ČR 
IČ: 48135445 
 (dále jen jako „Knihovna PA ČR“ nebo jako „poskytovatel“) 

 

a  

Příjmení: _________________________________________________________________________ 

Jméno: __________________________ Titul:____________________________________________ 

Datum narození: __________________________________________________________________  

Kontaktní adresa: _________________________________________________________________ 

Číslo občanského průkazu nebo pasu, datum a místo vydání, platnost:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Telefon:__________________________________________________________________________ 

Kontaktní email: __________________________________________________________________ 

(dále jen jako „uživatel“) 

uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o poskytování knihovních služeb 

 
 

Čl.1 
Prohlášení a souhlasy uživatele 

 
1) Prohlašuji, že shora uvedené údaje, které jsem poskytl, jsou pravdivé, poskytl jsem je 

dobrovolně, souhlasím s jejich zpracováním Policejní akademií České republiky v Praze, 
se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, IČ 48135445, ID datové schránky u5maa9p 
(dále jen „PA ČR“) jako správcem osobních údajů, pro účely poskytování knihovních 
služeb Knihovnou PA ČR a beru na vědomí jejich zpracování v papírové podobě a dále 
elektronicky včetně automatizovaného knihovního systému provozovaného Knihovnou PA 
ČR. 
 

2) Prohlašuji, že jsem byl seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů zpracování 
osobních údajů uživatelů služeb Knihovny Policejní akademie České republiky v Praze. 

 
3) Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Knihovním řádem Knihovny PA ČR souhlasím 

s podmínkami v něm uvedenými a zavazuji se k jeho respektování a dodržování. Jsem si 
zejména vědom svých povinností spojených s využíváním knihovních služeb Knihovny PA 
ČR a souhlasím s nimi. 

 



4) V případě mého prodlení s vrácením vypůjčené publikace přesahující 1 rok souhlasím 
s tím, aby Knihovna PA ČR pořídila k mé tíži a na můj náklad novou publikaci stejného 
druhu případně publikaci novější a nelze-li, pak kopii takové publikace ve vázané vazbě. 
Zavazuji se náklady takto vzniklé Knihovně PA ČR neprodleně uhradit.  
 

 
Čl. 2  

Další ujednání 
 

1) Zaregistrování výpůjčky i vrácení dokumentu v automatizovaném knihovním systému není 

doprovázeno žádným písemným potvrzením ze strany Poskytovatele. Podpis na 

jednotlivé výpůjční stvrzence každého dokumentu je nahrazen podpisem na této smlouvě.  

2) Uživatel se zavazuje v případě jakékoli změny v údajích uživatele uvedených v záhlaví 

tyto neprodleně nahlásit poskytovateli. 

 

V Praze dne ____________________  

 

Podpis uživatele:________________________ Podpis poskytovatele: _________________________ 

  



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KNIHOVNÍCH SLUŽEB  
(ZAMĚSTNANEC) 

 

 

Policejní akademie České republiky v Praze 
Lhotecká 559/7 
143 01 Praha 12 - Kamýk 
Zastoupená Mgr. Alenou Kábelovou, pověřenou vedoucí knihovny PA ČR 
IČ: 48135445 
bankovní spojení: ........................................... 
(dále jen jako „Knihovna PA ČR“ nebo jako „poskytovatel“) 

 

a  

Příjmení: _________________________________________________________________________ 

Jméno: __________________________ Titul:____________________________________________ 

Datum narození: __________________________________________________________________  

Kontaktní adresa: _________________________________________________________________ 

Pracoviště zaměstnance:___________________________________________________________ 

Osobní číslo zaměstnance uvedené na kartě zaměstnance:______________________________ 

Kontaktní email: __________________________________________________________________ 

(dále jen jako „uživatel“) 

uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o poskytování knihovních služeb 

 
 

Čl.1 
Prohlášení a souhlasy uživatele 

 
1) Prohlašuji, že shora uvedené údaje, které jsem poskytl, jsou pravdivé, poskytl jsem je 

dobrovolně, souhlasím s jejich zpracováním Policejní akademií České republiky v Praze, 
se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, IČ 48135445, ID datové schránky u5maa9p 
(dále jen „PA ČR“) jako správcem osobních údajů, pro účely poskytování knihovních 
služeb Knihovnou PA ČR a beru na vědomí jejich zpracování v papírové podobě a dále 
elektronicky včetně automatizovaného knihovního systému provozovaného Knihovnou PA 
ČR. 
 

2) Prohlašuji, že jsem byl seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů zpracování 
osobních údajů uživatelů služeb Knihovny Policejní akademie České republiky v Praze. 

 
3) Souhlasím s automatizovaným způsobem absenčního půjčování na základě čipové karty 

zaměstnance PA ČR. 
 

4) Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Knihovním řádem Knihovny PA ČR souhlasím 
s podmínkami v něm uvedenými a zavazuji se k jeho respektování a dodržování. Jsem si 
zejména vědom svých povinností spojených s využíváním knihovních služeb Knihovny PA 
ČR a souhlasím s nimi. 

 



5) V případě mého prodlení s vrácením vypůjčené publikace přesahující 1 rok souhlasím 
s tím, aby Knihovna PA ČR pořídila k mé tíži a na můj náklad novou publikaci stejného 
druhu případně publikaci novější a nelze-li, pak kopii takové publikace ve vázané vazbě. 
Zavazuji se náklady takto vzniklé Knihovně PA ČR neprodleně uhradit.  
 

 
Čl. 2  

Další ujednání 
 

1) Zaregistrování výpůjčky i vrácení dokumentu v automatizovaném knihovním systému není 

doprovázeno žádným písemným potvrzením ze strany Poskytovatele. Podpis na 

jednotlivé výpůjční stvrzence každého dokumentu je nahrazen podpisem na této smlouvě.  

 

V Praze dne ____________________  

 

Podpis uživatele:________________________ Podpis poskytovatele: _________________________ 

 

 

 


