
Příloha č.1 zápisu KK č. 1/2019 
Kontrola evidence členské základny MSKS r.2018

Přítomni: Ing. M. Kašný, MVDr. L. Široký.

1) V souladu se stanovami MSKS z.s., zejména Článek 13, bod 11, písm. e) dne 25.5.2019 byla 
provedena kontrola evidence členské základny MSKS v roce 2018 resp. dle Článku 8, bod 1. k 1.lednu 
2019. Tajemnice MSKS K. Boleslavová nebyla osobně kontrole přítomna, prostřednictvím Dr.Širokého 
se omluvila a předložila v kanceláři tajemnice ke kontrole volně přístupnu šanonovou složkou
s evidencí jednotlivých členů MSKS a seznamem ZO dle ev.č., názvu, kraje, IČ , příjmení a jméno 
předsedy, jeho adresa, PSČ, telefon a email. Uvedený seznam obsahuje celkem 184 základních 
organizací.

Kontrolou dokladu bylo zjištěno:

a) Evidence ve složce roku 2018-9 je vedena pečlivě, přehledně. K evidenčním kartám a seznamu 
členů je připojena také kopie o zaplacení poplatku vypočteného evidenční kartou.

b) Správnost výpočtu poplatku, přesto, že se zde v minulém roce vyskytly chyby, nebyla pro 
nepřítomnost p. Boleslavové provedena. 

c) Kontrola počtu nově vystavený průkazek členů resp. nově evidovaných členů za rok 2018 nebyl pro 
nepřítomnost p. Boleslavové proveden.

Usnesení KK:  Dodatečně namátkově tyto kontroly provést, informace o stavu doplnit do 
následujícího  zápisu z KK

2. V souladu se stanovami MSKS z.s., Článek 7, bod 2. písm. c) a Článek 8, bod 1, 2, bylo ke dni 
28.2.2019 evidováno tajemnicí svazu K.Boleslavovou 10 základních organizací (dále jen ZO), které 
neposlali evidenční kartu a zároveň řádně nezaplatili stanovený svazový či klubový členský příspěvek. 

a) Dle písemné informace p. Boleslavové bylo těchto 10 ZO s upomínkou obesláno dne 13.5.. Po 
urgenci pak evidenci + poplatek zaslali ZO č.10701 Holešov, a ZO č.10712 Hřivnův Újezd.

b) Z celkového počtu 184 ZO je nadále evidováno 8 ZO, které přes urgenci p. Boleslavové nemají 
zaplacené svazové členské příspěvky, nezaslaly evidenci o členech nebo nezrušily své členství v MSKS. 
Jmenovitě jsou to:

ZO č.10508 Velká nad Veličkou

ZO č.11004 Bystřice pod Perštejnem

ZO č.20410 Životice

ZO č.20416 Mošnov

ZO č.20905 ART-Loučná nad Desnou

ZO č.1364821 Feneček, a.s. Blansko



ZO č.26515598 centrum Hafík, z.s. Třeboň

ZO č.6512992 Teritorio Training, z.s. Hulín

Usnesení KK:  výše uvedeným ZO, které dle stanov  MSKS z.s., Článek 7 bod 2., písm. d)  nezaplatily
svazové členské příspěvky a to ani přes upozornění, navrhujeme dle Článku 10. Bod 1., písm b) 

pozastavit členství, event. Článku 11. Bod 4) zrušení ZO, zároveň na druhé pololetí 2019 nedelegovat 
na akce žádné rozhodčí, neposkytovat žádné jiné služby MSKS

3.Pro nepřítomnost tajemnice p.Boleslavové nelze provést kontrolu resp. nebylo předloženo:

a) evidence zamezení párování osob při členství ve více ZO

Usnesení KK:  Dodatečně provést kontrolu celkového jmenného seznamu členů a jak je evidencí 
zabráněno zamezení párování osob při členství ve více ZO

b) celkový součet počtu členů MSKS, a to i dle jednotlivých krajů

Usnesení KK:  Dodatečně provést kontrolu o celkového počtu členů MSKS z.s. a rozdělení evidence 
počtů členů dle jednotlivých krajů. 

KK navrhuje P ročně vyhodnocovat ZO s největším počtem členů a vyhodnocovat ZO, které 
v uvedeném roce přijaly nejvyšší počet nových členů

c) GDPR. Není provedeno zabezpečení GDPR v evidenci členů, seznamy jsou volně přístupné 
s veškerými osobními daty.

Usnesení KK:  KK už P na tento požadavek EK upozorňovala viz.  Zápis č.1/2019 KK Komise MSKS, ve 
Zbraslavi dne 12/5/2019, Ad.8. Dotazy). P musí zajistit GDPR v dokladech a kanceláři tajemníka svazu

Ve Zbraslavi 25.5.2019

Zapsal:

……………………………………..  

Zápis ověřil: MVDr. Lubomír Široký




