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Brno 7. února 2019

Unie VSÚ, z. s.

Vážená paní
Mgr. Ludmila Vodáková 
Ředitelka Justiční akademie 
Justiční akademie 
Masarykovo nám. 183 
767 01 Kroměříž

Vážená paní ředitelko,

dovolte nám touto cestou Vám oznámit, že dne 26.10. 2018 byla založena Unie 
VSÚ, z. s., (dále jen „Unie"). Unie byla založena za účelem zvyšování úrovně a 
podpory postavení vyšších soudních úředníků v rámci systému justice.

Unie* je ode dne: 14. 11. 2018 zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl L, číslo 25468.

Statutárním orgánem Unie je Rada. Za předsedu Unie byla zvolena JUDr. Ing. 
Hana Směřičková, DiS., 1. místopředsedou byla zvolena Věra Čamková a 
2. místopředsedou byla zvolena Bc. Ladislava Procházková.

Přílohou Vám přikládáme přihlášku kUníi, a tímto si Vás dovolujeme 
požádat o vyvěšení oznámení o vzniku Unie a předmětné přihlášky pro stávající 
studenty Justiční akademie a budoucí vyšší soudní úředníky na úřední desce Justiční 
akademie.

Kontaktní e-mail uvádíme; univevsu@gmail .com. 

Budeme se těšit na budoucí spolupráci.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Unie VSÚ, z. s.
JUDr. Ing. Hana Směřičková, DiS. 

Věra Čamková 
Bc. Ladislava Procházková <3^ ^ z

Příloha - přihláška.

Příkop 843/4
602 00 Brno - Zábrdovice 
IČO: 076 08136

E-mail: unievsu@gmail.com 

B anlco vní sp o j ení: 2401554935/2010, Fi o b anka, a.s.

mailto:unievsu%40gmail.com


Přihláška ke členství v Unii VSÚ, z. s., (dále jen „Unie“)

Jméno, příjmení, titul: ________________________________________________________

Datum narození; ________________________________________________________

T ivalé bydlíš tě: ________________________________________________________

Kontaktní adresa: ________________________________________________________

Telefon (nepovinné): ________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________

Zaměstnán(a) u soudu: ______________________________________________ _________

Oddělení ________ ________________________________________________

Pro účelv osvobození od členského příspěvku prohlašuji, že jsem:

o ve starobním / invalidním důchodu 
o na mateřské / rodičovské dovolené.

V souladu se Stanovami Unie (zejména článek V. Stanov) se tímto přihlašuji za řádného člena 
Unie.

jsem -obeznámený) se .změním Stanov Unie -a .ztotožňuji ,se ,s nimi.

Jsem si vědomý), že mé členství v Unii vzniká doručením písemné přihlášky a připsáním 
členského příspěvku na účet Unie (článek XI. Stanov).

Souhlasím, aby údaje vedené v této přihlášce byly shromažďovány a využívány pouze pro účely 
vedení interní členské evidence Unie.

Členský příspěvek:.
fy pro rok 2019 se hradí roční členský příspěvek ve výši 1 200 Kč.

Uhrazení příspěvku
♦J* členský příspěvek se hradí bezhotovostním převodem a to na účet Unie, č.ú.: 

2401554935/2010, vedený u Fio banka, a.s.;
❖ do „zprávy pro příjemce“ uveďte prosím Vaše Jméno, Příjmení a text: „platba CP 

na rok..

Poskytnutí svých osobních údajů zahrnutých do této přihlášky dáváte souhlas se zpracováním 
osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR).

V______________ dne____________________ ________________________
podpis

Řádně podepsanou a vyplněnou Přihlášku zašlete na adresu: Unie VSÚ, z.s., se sídlem Brno, Příkop- 
843/4, 602 00 Brno.

* nehodící škrtněte


