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Změna bankovního účtu UVU ČR a zápis do Národního registru (členství) na léta 2019 a následující  

Určeno všem, kdo převzali v letech 1990-2018 alespoň v jednom roce identifikační kartu profesionálního výtvarného 
umělce / designéra činného na území ČR, oznámili svou e-mailovou adresu a trvale udržují, obnovují nebo zamýšlejí 
obnovit vztah k Unii výtvarných umělců České republiky. 

 
Sdělujeme, že od 5. prosince 2018 máme jediný účet zřízen u banky Fio, a.s.; číslo našeho účtu je shodné s minulým 

(11034011), mění se ale kód banky za lomítkem, nyní 2010; celé číslo našeho účtu tedy je 11034011/2010. 

Pro členy, kteří platí příspěvek na společná vydání UVU ČR prostřednictvím svých spolků, se nic nemění, změnu řeší 
vedení spolku. (1) 

Prosíme členy, kteří příspěvky platí individuálně, aby si číslo účtu poznamenali nebo opravili na vnitřní straně 
identifikační karty a příspěvky na léta 2019 až 2021 zasílali již na tento nový účet.  
Seznam členů s příspěvkem na rok 2019 již uhrazeným je ke kontrole uveden na 
http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik.pdf. Případnou nesrovnalost nám, prosím sdělte co nejdříve. 

Členové zapsaní individuálně si mohou členský příspěvek vypočítat podle tabulky na 
http://www.uvucr.cz/rejstrik/vypocet_cl_prisp.jpg. 
 

Další informace o rejstříku a členství naleznete na http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik_titul.htm  

* 

Děkujeme za zájem o společné záležitosti profese, přejeme hezké Vánoce a úspěšný rok 2019. 
Václav Kubát a Oskar Brůža   

 

- - - - 
(1) Spolky, které odvádí příspěvek za své členy hromadně: 

UVU SVUT Ostrava (04) 
SVU Vysočiny Jihlava (20) 
SVUT JV Moravy Uherské Hradiště (23) 
SVU Arkáda Nový Jičín (24) 
Asociace hračka Praha (42) 
Klub výtvarných umělců Horácka Žďár n.S:(44) 
Sdružení keramiků Brno (45) 
Mixtum compositum Brno (61) 
Výtvarný spolek Nová věc Ostrava (64) 
In signum Ostrava (65) 
Klub přátel Pabla Picassa Praha (66)

Zdroj: vlastní zpráva. Text a redakční úprava: Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm Informační středisko UVU ČR, Dům umění, 
Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. (SMS) 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, uvucr@seznam.cz, www.uvucr.cz, 
www.art-visual.cz  Rozesláno všem, kdo převzali v letech 1990-2018 alespoň v jednom roce identifikační kartu 
profesionálního výtvarného umělce / designéra činného na území ČR a kteří oznámili svou e-mailovou adresu. 
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