
 

 

 
PŘIHLÁŠKA – číslo ……….  
Sympatizant Strany soukromníků České republiky  

Jméno       Příjmení     Titul  
Datum narození     Bydliště, okres  
Druh podnikání, povolání    Kraj  
Telefonní kontakt     e-mail  

 
Motto: Strana soukromníků České republiky byla založena 21. 11. 2008 v Praze – Horních 
Počernicích jako stavovská politická strana živnostenského typu.  

• Strana soukromníků České republiky navazuje na tradice parlamentní a vládní 
Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské (1918-1938), jejíž činnost 
byla násilně přerušena německou okupací a které nebyla povolena obnova činnosti po válce 
usnesením Národní fronty (ČSSD, KSČ, ČSL, Národní socialisté) ze dne 4. 4. 1945.  

• Navazuje také na činnost Strany podnikatelů, živnostníků a rolníků ČESKÉ REPUBLIKY (1992-
1996), kterou v parlamentních volbách 1992 volilo do ČNR 203.642 voličů (3,14 %) a v 
komunálních volbách 1994 získala pozice starostů v 9 městech a obcích a měla 172 
zastupitelů.  

• Strana soukromníků České republiky má hlavní politický cíl stát se důraznou politickou 
sebeobranou OSVČ, živnostníků, majitelů malých a středních firem, jejich rodinných 
příslušníků a jejich zaměstnanců v obcích, městech, krajích, parlamentu, senátu a vládě 
ČESKÉ REPUBLIKY.  

 
Práva organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky:  

• být pravidelně informován o činnosti strany, jejich usneseních, záměrech a zúčastnit se 
diskuze nad tématy s hlasem poradním;  

• možnost ucházet se o místo na kandidátce v obecních, krajských, senátních a parlamentních 
volbách; v místech, kde Strana soukromníků České republiky nemá zatím členy, může 
sympatizant iniciovat v komunálních volbách vznik kandidátky pod hlavičkou Strany 
soukromníků České republiky, stát se lídrem kandidátky a po schválení orgány kraje zúčastnit 
se s podporou Strany soukromníků České republiky komunálních voleb;  

• možnost získání kontaktů na členy a sympatizanty Strany soukromníků České republiky a 
následnou spoluprací s nimi zvýšit svůj obchodní a výrobní potenciál.  

 
Povinnosti organizovaného sympatizanta:  

• hájit politický směr Strany soukromníků České republiky;  

• dobře reprezentovat Stranu soukromníků České republiky při objasňování politických 
záměrů. 

•   
Zasláním daru ve výši 100 Kč na účet číslo 115-39 02 72 02 97/0100 stvrzuje organizovaný 
sympatizant svůj status na jeden rok. 
 
Datum:      Datum:  
Podpis žadatele     Vyjádření krajského orgánu  
 

Datum registrace přihlášky: ……………………… 


