
Dodatek směrnice MSKS – svazové příspěvky pro ZS přijaté v průběhu 

roku 

1. Splatnost svazových příspěvků 
1.1 Splatnost svazových příspěvků ZS přijatých později než 14. 2. daného kalendářního roku je 14 

dní. 

2. Postup při prodlení ZS s úhradou svazových příspěvků 
2.1 ZS není oprávněn žádat o posečkání s úhradou svazových příspěvků.  

3. Sankce při pozdní úhradě svazového příspěvku 
3.1 Prodlení ZS s úhradou svazových příspěvků přesahující 2 kalendářní měsíce se považuje za 

závažné porušení členských povinností ZS uložení Stanovami MSKS – článek 7, odstavec 4, 

písmeno c) a je důvodem pro vyloučení ZS dle článku 18, odstavec 9, písmeno i). 

3.2 Vyloučení ZS nastane ke dni následujícím po uplynutí 2 měsíců po splatnosti dle čl. 1.1.  

3.3 Vyloučení je konstatováno na nejbližším zasedání předsednictva (nehlasuje se o něm, nastává 

uplynutím doby), a oznámeno písemně ZS a na webu MSKS, včetně uvedení data, ke kterému 

k vyloučení došlo. 

3.4 Vyloučení ZS pro neplacení členského příspěvku není překážkou pro další činnost ZS, pokud jde o 

schůze výboru, členské schůze apod., není překážkou platnosti jejich usnesení. ZS je i nadále 

oprávněno vystupovat v právních vztazích. 

3.5 ZS může znovu požádat o členství nejdříve po 6 měsících a podmínkou žádosti je úhrada všech 

pohledávek. 

4. Úroky z prodlení 
4.1 Při prodlení s úhradou svazových příspěvků je MSKS oprávněn vyúčtovat a vymáhat zákonný 

úrok z prodlení stanovený Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z 

prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 

4.2 Nárok MSKS na zákonný úrok z prodlení nezaniká při pozastavení činnosti ZS / ZO z MSKS nebo 

při vyloučení ze svazu, a to bez ohledu na důvod pozastavení činnosti či vyloučení. 

5. Náklady spojené s vymáháním pohledávky 
5.1 Předsednictvo MSKS je oprávněno požadovat také náklady spojené s vymáháním pohledávky, 

zejména poštovné za výzvy k úhradě, paušální náklady dle Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 

kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, kdy ZS se 

pro účely stanovení nákladů vymáhání považují za podnikatele, náklady na právní zastoupení. 

5.2 Nárok MSKS na náklady spojené s vymáháním pohledávky při vyloučení ZS z MSKS nezaniká. 

6. Platnost a účinnost směrnice 
Tato směrnice je platná dnem schválení předsednictvem MSKS, a účinná uplynutím jednoho měsíce 

od schválení.  

 

 

Příklad – vyloučení jako sankce za pozdní úhradu: 

1. ZS je přijat předsednictvem MSKS ke dni 10.3. 

2. Splatnost členských příspěvků ZS je 14 dní (24.3.) 



3. ZS neuhradí svazové příspěvky ani do 2 měsíců (24.5.) 

4. ZS je vyloučen ke dni 25.5. 

 

 


