
  

 
 

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ VE STRANĚ SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
číslo: 

 
Jméno          Příjmení    Titul 
Datum narození       Bydliště 
Místo narození     Okres  
Povolání     Kraj 
Telefonní kontakt    E-mail   
 
Podpisem této přihlášky k členství prohlašuji, že:  

 jsem se seznámil se stanovami Strany soukromníků České republiky;  
 nejsem členem jiné politické strany nebo hnutí;  
 nebyl jsem členem ani spolupracovníkem StB;  
 jsem si vědom, že členství ve Straně soukromníků České republiky mi vznikne, až kladným 

vyjádřením místně příslušného krajského orgánu SsČR a zaplacením členského příspěvku. 
Členský příspěvek se platí výhradně na bankovní účet č. 3908376001/5500, pod variabilním 
symbolem DATUM NAROZENÍ;  

 souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, které jsem shora uvedl;  
 souhlasím se zasíláním informací o dění ve Straně soukromníků České republiky.   

 
Poučení (výňatek ze stanov): Členem SsČR se může stát občan ČR po dosažení věku 18 let. Členství v jiných 
politických stranách či hnutích je překážkou pro vznik členství v SsČR. Členství v SsČR vzniká splněním všech 
těchto podmínek: podáním řádně vyplněné a podepsané typizované přihlášky k členství v SsČR, vyslovení 
souhlasu příslušného krajského orgánu s členstvím v SsČR a řádným a včasným zaplacením členského 
příspěvku. Členství v SsČR zaniká vystoupením nebo zrušením členství nebo úmrtím člena, nebo nezaplacením 
členského příspěvku ani v náhradním termínu. O zrušení členství rozhoduje předsednictvo SsČR na návrh 
krajské rady, ke které člen místně přísluší. Proti rozhodnutí o zrušení členství má člen právo podat písemnou 
formou odvolání, doručené předsednictvu do 15 dnů od písemného obdržení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje 
kontrolní a revizní komise SsČR. Rozhodnutí kontrolní a revizní komise SsČR o zrušení členství je konečné. Jeho 
stanovisko může změnit svým usnesením pouze Celostátní republikový sněm. Členský příspěvek hradí člen SsČR 
vždy najednou za kalendářní rok. Členský příspěvek činí 50 Kč za každý i započatý kalendářní měsíc členství, 
nejvýše však 600 Kč ročně. Členský příspěvek je u nových členů splatný vždy do 30 dnů, ode dne převzetí 
přihlášky místně příslušnou krajskou radou, a to ve výši odpovídající součinu členského příspěvku za každý i 
započatý kalendářní měsíc členství a počtu měsíců, které ke dni podání přihlášky zbývají do konce kalendářního 
roku, ve kterém byla přijata přihláška člena. U stávajících členů je členský příspěvek splatný do 31. 3. každého 
roku dopředu ve výši 600 Kč. Okamžikem nezaplacení členského příspěvku automaticky dochází k pozastavení 
členství, které se projeví pozastavením výkonu všech funkcí a ztrátou hlasovacího práva. Nedojde-li k zaplacení 
členského příspěvku ani v náhradím termínu, členství v SsČR automaticky zaniká. Po zániku členství je možné o 
členství v SsČR požádat nejdříve za šest měsíců po zániku členství. Dojde-li k zániku členství, nemá člen nárok na 
vrácení členského příspěvku.   
 
Datum:              Datum:   
Podpis žadatele o členství Vyjádření krajského orgánu SsČR  

(jméno, příjmení, podpis)    
 
 
Datum registrace přihlášky: 


