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Směrnice č. 4: 
 

Přerušení a obnovení členství v TJ Kotva Braník z.s. 
 

1) Přerušení členství 
 

O přerušení členství v TJ Kotva Braník z.s. může písemnou formou požádat člen TJ Výbor TJ a to 
zejména z těchto důvodů: 
- závažné onemocnění nebo léčba takového onemocnění 
- péče o zdravotně postiženého (vážně nemocného) člena rodiny 
- mateřská dovolená  
- dlouhodobý pobyt v cizině 
 
O přerušení členství rozhoduje: 
 
- Výbor TJ na základě písemné žádosti člena 
 
Přerušení členství VTJ může umožnit vždy jen na dobu určitou a to na dobu minimálně jednoho 
kalendářního roku, maximálně na dobu tří let. 
 
Přerušením členství zanikají žadateli členské povinnosti, zejména: 
- placení příspěvků dle Stanov TJ v plné výši 
- odpracování brigádnických hodin dle Stanov TJ v plné výši 
 
Přerušením členství zanikají žadateli členská práva, zejména: 
- právo volit a být volen do všech orgánů v rámci TJ  
- podíl na všech výhodách plynoucích ze členství v TJ (např. čerpání dotací, účast na akcích jako 
člen, …) 
- využívání objektů TJ (např. skříňky, krakorce, sportoviště, …. ). Skříňky a krakorce může mít žadatel 
obsazeny i po dobu přerušení členství pouze na základě rozhodnutí Výboru TJ. V takovém případě 
žadatel zaplatí předem stanovený poplatek za skříňku či krakorec za celou dobu přerušení členství. 
 
Přerušením členství v TJ nezaniká, žadatel se pouze dočasně dobrovolně zbavuje povinností a práv 
člena.  
Jeho členské údaje zůstávají nadále v evidenci TJ, průkazku TJ /případně oddílu/ člen odevzdá. 
 
Členství lze přerušit opakovaně. 
 
V případě, že bude zjištěno porušení pravidel pro přerušení členství (zejména využívání areálu TJ, 
účast na akcích TJ a oddílů jako člen), budou členovi pro daný rok vyměřeny příspěvky. V případě, že 
je člen nezaplatí, bude ze strany VTJ navrženo vyloučení. 
 

 

2) Obnovení členství 
 

O svém přání obnovit členství v TJ Kotva Braník po předchozím období přerušeného členství – nikoliv 
řádně ukončeného – člen písemně informuje Výbor TJ.  
Řádné členství se všemi právy a povinnostmi dle Stanov TJ se obnovuje ke dni projednání výborem 
TJ.  
Za obnovení členství v TJ (po přerušeném členství) se nevybírá žádný poplatek, ani se nevyplňuje 
přihláška a členovi je navrácena legitimace člena TJ. 
 
 

 

 

 

 

 


