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Foto 

průkazové 35x45 mm 

nebo elektronické  
(rozlišení 300 dpi) 
zaslat na e-mail 

kancelar@syndikat-novinaru.cz 

Průkaz č........................ 

Zápisné + členský poplatek zaplacen (čekatelská lhůta od):……………… 

Přihláška odevzdána dne …………….. osobně – poštou – elektronicky 

Syndikát novinářů České republiky, z. s. (SN ČR) 
Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, 110 00 

Tel.: +420 224 142 456, E-mail: kancelar@syndikat-novinaru.cz, www.syndikat-novinaru.cz 

P Ř I H L Á Š K A 

za člena SN ČR 

Jméno, příp. druhé jméno, příjmení ……………….………………………………………………………………... 

Datum narození …………………………… Státní příslušnost ……………………………………. 

Trvalý pobyt (ulice, číslo popisné/orientační dle OP, obec, PSČ, stát, není-li to ČR) 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Korespondenční adresa, je-li odlišná 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon ………………………………………… E-mail ………………………………………………………………. 

Novinářské profesi se věnuji od roku …………….. 

Nyní jako (vhodné zakroužkujte): HPP, volný novinář/ka, student/ka, důchodce/kyně. 

Vyjádření územního sdružení nebo klubu 

Datum …………………………. Podpis …………………………….. 

Rozhodnutí členské komise 

Datum …………………………. Podpis ……………………..……… 

Vyplňuje SN ČR 

Vyplňuje SN ČR 
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VYPLŇTE ČÁST, KTERÁ SE VÁS TÝKÁ 

1. Jsem zaměstnanec/zaměstnankyně

Název média/vydavatele .….……………………..................................................................................................................... 

Pracovní zařazení ……………………………………………………………. Jsem zde od (MMRR). ………………….. 

Typ média (vhodné zakroužkujte): online médium, tištěný deník, měsíčník, rozhlas, televize, jiné periodikum (upřesněte). 

Potvrzení redakce (jméno, příjmení, tel./e-mailový kontakt a podpis šéfredaktora, nebo vedoucího redakce) 

2. Jsem volný novinář/novinářka

Profesi novináře věnuji větší část své pracovní doby. Spolupracuji s médii/vydavateli: 

Název ……………………….………………………..… zařazení ….…………………….…………….. od (MMRR) ……………. 

Název ……………………….………………………..… zařazení ….…………………….…………….. od (MMRR) ……………. 

Typ média (vhodné zakroužkujte): online médium, tištěný deník, měsíčník, rozhlas, televize, jiné periodikum (upřesněte). 

Potvrzení redakce (jméno, příjmení, kontakt a podpis šéfredaktora, nebo vedoucího redakce) 

3. Jsem studentem/studentkou

Název školy .…………………………………………….……..……………………… Studijní obor  .…………………………….. 

Při studiu spolupracuji s redakcí .…………………………………………………………………………………………………….. 

Název média/vydavatele…………………………….…………………………………… Jsem zde od (MMRR) ...……………… 

Pozor, po završení nebo ukončení studia jste povinen/povinna oznámit tuto skutečnost kanceláři SN ČR do 30 dnů 
a zároveň doložit, zda nadále plníte podmínky členství v SN ČR! 

Potvrzení školy (datum, podpis a razítko) 

4. Jsem novinářem/novinářkou-důchodcem/důchodkyní od roku ………………. 

V době aktivní činnosti jsem pracoval/a v redakci (název) …………………………………………………………………….…. 

jako (pracovní zařazení) …………………………………… 

N E P O V I N N É : Dobrovolná volba regionu nebo klubu 

Ze seznamu regionálních spolků nebo klubů si můžete zvolit, zda chcete být do některého zařazen/a (není podmínkou; 
vstoupit nebo přestoupit můžete i kdykoli později). Pokud žádnou možnost neoznačíte, budete po schválení členství 
registrováni v SN ČR bez dalšího zařazení. Máte také možnost kdykoli v průběhu vašeho členství současně spolupracovat 
vedle vybrané organizační složky SN ČR i s dalšími. 

Mám zájem být zaregistrován/a v některém z územních sdružení nebo klubu (zakroužkujte číslo spolku/klubu) 

       Regionální spolky        Kluby 

1. Kruh východočeských novinářů 1. Klub kultury

2. Syndikát jihočeských novinářů 2. Klub leteckých novinářů 

3. Syndikát novinářů jižní Moravy 3. Klub novinářů–fotoreportérů

4. Syndikát novinářů Moravskoslezského a Olomouckého kraje 4. Klub novinářů Pražského jara

5. Syndikát novinářů Prahy a Středočeského kraje 5. Klub novinářů–seniorů

6. Syndikát novinářů Vysočina 6. Klub reportérů a reportérek

7. Syndikát novinářů Zlínského kraje 7. Klub vědeckých novinářů

8. Syndikát severočeských novinářů 8. Otevřený klub

9. Syndikát západočeských novinářů 
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Svým podpisem na přihlášce za člena Syndikátu novinářů České republiky stvrzuji, že jsem se seznámil/a 

se Stanovami SN ČR, souhlasím s nimi a zavazuji se k jejich dodržování. Zároveň prohlašuji, že veškeré 

osobní i jiné údaje mnou uváděné v této přihlášce, jakož i údaje o mé novinářské činnosti, jsou pravdivé 

a že jakoukoli změnu všech uvedených údajů bezodkladně oznámím kanceláři SN ČR. 

K přihlášce přikládám ukázky své novinářské činnosti (u elektronických publikací vytiskněte/zašlete, nestačí 

odkaz, u audio a video tvorby pošlete krátkou rešerši a odkaz na pořad). 

SN ČR je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů povinen získat váš souhlas 

se zpracováním osobních údajů včetně fotografie.  

Rovněž je povinen získat váš souhlas s využitím vaší poštovní a elektronické adresy a telefonického spojení 

k šíření sdělení v podobě členských informačních materiálů, pozvánek na odborné semináře a konference a na 

kulturní a sportovní akce. 

Podpisem přihlášky udělujete souhlas na dobu dvou let od žádosti o členství a pět let po jeho zániku. 

Dále vás žádáme o souhlas, že kancelář SN ČR může v odůvodněných případech poskytnout vaši poštovní 

adresu, telefon nebo e-mailovou adresu jiným členům SN ČR, případně dalším osobám v oblasti mediálního trhu 

(např. z důvodu nabídky práce, reakce na publikovanou činnost apod.).  

Zvýrazněte jednu z možností (např. podtržením): 

1. Nesouhlasím s předáním kontaktních údajů členům SN ČR a dalším osobám z mediálního trhu.

2. Souhlasím s předáním kontaktních údajů, a to (nehodící se škrtněte): všech, e-mailové adresy,

telefonního čísla, poštovní adresy.

Pokud nezvýrazníte žádnou alternativu, bude to považováno na váš nesouhlas s předáním osobních údajů. 

Datum……………………………….. 

Podpis uchazeče o členství v SN ČR……………………………………………………………………… 
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