
                                                                                                                                                                                                          otočte  
 

Datum odevzdání SV ČR: 
 

 
PŘIHLÁŠKA za 

člena – vinařského spolku, sdružení 
Svazu vinařů České republiky, z. s. (dále jen SV ČR) – rok 2023 
 
I. Identifikační a kontaktní údaje:  
 

Název spolku, sdružení:    
            
Ulice, číslo:        
 
Město:             PSČ :   
 
IČO :                                                   DIČ (máte-li přiděleno):   
 
Statutární zástupce – jméno, funkce:   
              
 Kontaktní osoba –      jméno, funkce:   
             
Telefon :                                     Mobilní telefon:  
 
 
E-mail :                    
                                               

(tento mail bude použit pro komunikaci SV ČR s Vámi a také jako login na chráněný přístup na webových 
stránkách svazu, nevyplnění mailu znamená nezájem o tyto informace) 

 
WWW: 
 
 
Právní forma :               zapsaný spolek 
 
 
Forma členství ve SV ČR: (v souladu s částí III, článku 1. Stanov SV ČR)          Řádný člen 
 
 
II. Statistické údaje 
 
 
Počet členů fyzických osob k 31. 12. 2022  
 
Počet členů právnických osob k 31. 12. 2022 
 
Celková plocha obhospodařovaných vinic členy k 31. 12. 2022 
 
Celková produkce vína členů k 31. 12.  2022 
 
Dle Stanov se hlásím ke členství za oblast / podoblast. (v souladu s částí III, článku 1. Stanov SV ČR) 
 

Vyplní SV ČR 



 

 

 
  
 

Podpisem této přihlášky souhlasím se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje) do 
databáze sdružení SV ČR se sídlem Žižkovská 1230, Velké Bílovice, jakožto správce, a s jejich následným 
zpracováním pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o 
pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím 
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně na dobu 5 
let, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 
a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv na 
adrese správce bezplatně odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům (požádá-li účastník o informaci o 
zpracování svých osobních údajů, je mu SV ČR povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat), právo na 
opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných údajů či jejich likvidaci apod. V případě pochybností o 
dodržování práv správcem se účastník může na správce obrátit a požádat o vysvětlení a dále požadovat, aby 
správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Právo účastníka obrátit se s podnětem na Úřad pro 
ochranu osobních údajů tímto zůstává nedotčeno. 
Podpisem této evidenční karty také konstatuji, že jsem seznámen se stanovami SV ČR a jednacím řádem SV ČR a 
všemi právy a povinnostmi člena.  
Současně se tímto zavazuji uhradit členský příspěvek stanovený dle jednacího řádu, který je splatný do 30 dnů 
od doručení výzvy prezidenta k zaplacení členského příspěvku. 
Podpisem evidenční karty člena SV ČR souhlasím s ověřením údajů rozhodných pro výši odvodu do Vinařského 
fondu dle § 35 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vyplnil: 
 
Jméno: ……………………………………………………….       Funkce: …………………………………………………………………. 
 
 
Datum: …………………………….. v ……………………………………………………………… 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                         ……………………………………………… 
                                                                                                                                            Podpis odpovědné osoby  

                                                                                                                                                                             (razítko) 

 
 
 
 
Vyplní SV ČR: 

 
 

 
Poznámky: 
 
Adresa: Svaz vinařů České republiky, z. s., Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, svcr@svcr.cz

 

 
 
Výše členského příspěvku                    .……………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:svcr@svcr.cz


otočte  
 

 

Příloha: Seznam členů spolku, sdružení 
 
Příloha: (vyplňte prosím, nebo přiložte svůj seznam) 
Evidenční karty vinařského spolku, sdružení: 
 
 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………. 

8. …………………………………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………………………………. 

11. …………………………………………………………………………………. 

12. …………………………………………………………………………………. 

13. …………………………………………………………………………………. 

14. …………………………………………………………………………………. 

15. …………………………………………………………………………………. 

16. …………………………………………………………………………………. 

17. …………………………………………………………………………………. 

18. …………………………………………………………………………………. 

19. …………………………………………………………………………………. 

20. …………………………………………………………………………………. 

21. …………………………………………………………………………………. 

22. …………………………………………………………………………………. 

23. …………………………………………………………………………………. 

24. …………………………………………………………………………………. 



 

 

25. …………………………………………………………………………………. 

26. …………………………………………………………………………………. 

27. …………………………………………………………………………………. 

28. …………………………………………………………………………………. 

29. …………………………………………………………………………………. 

30. …………………………………………………………………………………. 

31. …………………………………………………………………………………. 

32. …………………………………………………………………………………. 

33. …………………………………………………………………………………. 

34. …………………………………………………………………………………. 

35. …………………………………………………………………………………. 

36. …………………………………………………………………………………. 

37. …………………………………………………………………………………. 

38. …………………………………………………………………………………. 

39. …………………………………………………………………………………. 

40. …………………………………………………………………………………. 

41. …………………………………………………………………………………. 

42. …………………………………………………………………………………. 

43. …………………………………………………………………………………. 

44. …………………………………………………………………………………. 

45. …………………………………………………………………………………. 

46. …………………………………………………………………………………. 

 
 


