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S T A N O V Y 

STRANY SOUKROMNÍKŮ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

 

motto: 

Hlavním cílem naší strany je aktivní politickou činností hájit zájmy soukromníků, jejich 

rodinných příslušníků a jejich zaměstnanců a prosazovat postupné zlepšování podmínek 

pro jejich rozvoj. 

Strana navazuje na násilně přerušenou činnost parlamentní a vládní  

Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské (1918 –1938)  

s tradicí předků a na činnost  

Strany podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR z let 1992 – 1996. 
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 
 
1) Název politické strany je Strana soukromníků České republiky. Použitá zkratka je Soukromníci. 

2) Soukromníci mají sídlo v Holicích, náměstí T. G. Masaryka č. p 24, PSČ 534 01. 

3) Strana soukromníků České republiky je politickou stranou ve smyslu ústavní Listiny lidských práv  

      a svobod a podle zákona č. 424/1991 Sb. O sdružování v politických stranách a politických hnutích. 

   
 
 

Článek II. 

Programové cíle 

 

 

1) Přispět k vytváření silného středního stavu na území Čech, Moravy a Slezska.  

2) Minimalizovat škodlivé zásahy státu do soukromého podnikání a všeobecně do běžného života občanů.  

3) Zrovnoprávnit postavení soukromníků jako základních tvůrců ekonomického systému v rámci  

České republiky.  

4) Vytvořit a udržovat harmonický, koncepční a kontinuálně se čistící právní řád založený na zásadách  

logiky, předvídatelnosti, stability, všeobecné poznatelnosti, vymahatelnosti s nemožností retroaktivních změn 

respektující další zásady programových cílů.  

5) Prosadit snížení hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny a do krajských zastupitelstev z 5 na 2%. 

6) Vytvořit stabilní sociální prostředí pro děti a seniory.   

7) Zajistit funkční model zdravotní péče.  

8) Vytvořit systém hodnot postavený na nezastupitelnosti jednotlivce ve společnosti, jeho přínosu pro 

společnost včetně jeho znalostí a schopností,  

9) Zvýšit obecnou vzdělanost a zajistit aplikaci zvýšené obecné znalostní úrovně i na úrovni státu.  

10)  Postavit hospodářství státu na diverzifikovaném přístupu ke zdrojům státního rozpočtu s primárním důrazem 

na podporu zdrojů plynoucích ze znalostí, duševního vlastnictví, výzkumu ve vědách a ostatních znalostech. 

11) Výše uvedené cíle prosazovat spolu s přesnou analýzou aktuálního stavu ve všech oblastech státní správy. 

12 ) Na základě článku II., bodů 1 – 12 a další činnosti strany, spoluvytvářet stát založený na   

       respektování individuální existence člověka a jeho osobních práv a svobod,  

       nedotknutelnosti jeho života, zdraví, majetku, času a rovnosti před zákonem s absolutní  

       aplikací presumpce neviny nejen v trestních věcech. 

 

 

 

 

 

 

 

Článek III. 
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Členství ve Straně soukromníků české republiky 

 

 

Členem Strany soukromníků České republiky se může stát občan ČR po dosažení věku 18 let, který se 

ztotožňuje s programovými cíli strany. 

1) Členství v jiných politických stranách či hnutích je překážkou pro vznik členství ve Straně soukromníků České 

republiky.  

2) Členství vzniká splněním všech těchto podmínek:  

a) osobním podáním řádně, pravdivě vyplněné a podepsané přihlášky k členství ve Straně soukromníků 

České republiky a prokázáním totožnosti. 

b) vyslovením souhlasu Krajské rady Soukromníků s členstvím ve Straně soukromníků České republiky; 

v době, kdy není-li zřízena Krajská rada, nebo Krajská rada zanikla, vyjadřuje souhlas s členstvím 

předseda Soukromníků na návrh některé z Krajských rad Strany soukromníků České republiky.  

c) řádným a včasným zaplacením členského příspěvku 

3) Projednání souhlasu Krajskou radou Soukromníků musí být provedeno nejpozději do 1 měsíce od podání 

přihlášky. 

4) V případě záporného stanoviska Krajské rady Soukromníků k přijetí žadatele o vstup do strany, má právo 

žadatel požádat o přezkoumání Revizní komisí Strany soukromníků České republiky, která o přijetí, či nepřijetí 

rozhodne. Revizní komise rozhoduje do 30-ti  dnů od převzetí zamítnuté žádosti k přezkoumání. 

6)  Pokud nepřijatý uchazeč zaplatil členský příspěvek, bude mu tento vrácen. 

7)  Členství v Straně soukromníků České republiky zaniká:   

        a) vystoupením 

        b) zrušením členství 

        c) úmrtím člena 

        d) zrušením členství pro nezaplacení členského příspěvku ani v náhradním termínu  

 

 

Článek IV. 

Práva a povinnosti člena strany 

 

   
1) Člen strany, který má splněny povinnosti určené stanovami a uhrazeny členské příspěvky, má právo 

zúčastnit se tvorby programu strany a jeho uskutečňování.  

      Zejména má právo:  

     a) hlasovat, volit a být volen do orgánů strany  

     b) být informován o usneseních orgánů strany  

     c) obracet se na orgány strany s náměty, žádostmi a připomínkami a požadovat po těchto orgánech jejich 

vysvětlení, případně i vysvětlení jejich postupu při rozhodnutích 

     d) účastnit se těch jednání strany, která se týkají jeho činnosti jako člena strany 

 

2)  Člen svou činností a vystupováním prosazuje politický program strany, zejména je povinen: 
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     a) dodržovat stanovy strany a další směrnice strany 

     b) spolupodílet se podle svých možností na plnění programu strany 

     c) platit řádně a včas členské příspěvky 

     d) oznamovat místní organizaci, u níž je evidován, veškeré změny ve skutečnostech a údajích  

         uvedených v přihlášce ke členství 

 

                                                                   Článek V. 

                                                             Zrušení členství 

 

1) Členství může být zrušeno za chování, které stanovy výslovně zmiňují, nebo je v rozporu s těmito 

 stanovami.       

 
2) O zrušení členství rozhoduje Rozšířené předsednictvo Strany soukromníků České republiky na návrh Krajské 

rady, ke které člen přísluší. Ve výjimečných případech, kdy člen výrazně poškozuje dobré jméno strany a/ nebo 

jde-li o člena Krajské rady Strany soukromníků České republiky nebo člena republikového orgánu, rozhoduje 

o zrušení členství Rozšířené předsednictvo Strany soukromníků České republiky samostatně bez návrhu 

nižšího orgánu. 

3) Proti rozhodnutí o zrušení členství má člen právo podat písemnou formou odvolání, doručené předsednictvu 

Strany soukromníků České republiky do 15 dnů od písemného obdržení rozhodnutí o zrušení členství. O 

odvolání rozhoduje Kontrolní a revizní komise Strany soukromníků České republiky 

4) Rozhodnutí Kontrolní a revizní komise Strany soukromníků České republiky je konečné. 

 

Článek VI. 

Status organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

1) Strana soukromníků České republiky má status organizovaného sympatizanta strany. 

Organizovaným sympatizantem Strany soukromníků České republiky se může stát občan ČR po dosažení 

věku 18 let, který se ztotožňuje s programovými cíli strany a vzniká podepsáním přihlášky sympatizanta 

Strany soukromníků České republiky a zaplacením příspěvku sympatizanta. 

 

Článek VII. 

Práva a povinnosti organizovaného sympatizanta 

1) Organizovaný sympatizant Strany soukromníků České republiky má tato práva: 

a) být pravidelně informován o činnosti Soukromníků, jejich usneseních, záměrech a zúčastnit se  

    diskuse nad tématy s hlasem poradním 

b) možnost ucházet se o místo na kandidátce Soukromníků v obecních, krajských, senátních a 

    parlamentních volbách 
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c) v místech, kde Soukromníci nemají zatím členy, může sympatizant iniciovat v komunálních  

    volbách vznik kandidátky pod hlavičkou Soukromníků, stát se lídrem kandidátky a po schválení 

    orgány kraje zúčastnit se s podporou Soukromníků komunálních voleb 

d) možnost získání kontaktů na členy a sympatizanty Soukromníků a následnou spoluprací s nimi 

     zvýšit svůj obchodní a výrobní potenciál 

2)  Organizovaný sympatizant má tyto povinnosti: 

 a) hájit politický směr Strany soukromníků České republiky 

 b) dobře reprezentovat Stranu soukromníků České republiky při objasňování jejích politických cílů 

 c) zaplatit roční příspěvek 

 

 

 

Článek VIII. 

Organizační struktura Strany soukromníků České republiky 

 

1)  Organizační struktura strany je třístupňová, a to na místní, krajské a republikové úrovni. 

 Jednotlivé stupně jsou: 

2) Klub: 

a) Klub Strany soukromníků České republiky (místní) sdružuje členy strany v obci případně na větším 

územním celku. Počet a strukturu místních klubů v daném kraji bere na vědomí Krajská rada Strany 

soukromníků České republiky. Klub se schází podle svého uvážení nejméně však jednou za rok na 

místním sněmu. Do pravomocí klubu patří zejména aplikování principů a programových cílů strany na 

úrovni obce nebo většího územního celku, ve kterém klub Strany soukromníků České republiky 

působí. 

b) Klub nemůže mít menší počet členů než 3. 

c) Nejvyšším orgánem klubu je místní sněm. 

d) Místní sněm musí být svolán minimálně 14 dní před konáním krajského sněmu. Oznámení o konání 

místního sněmu musí být provedeno 14 dnů před termínem konání a to dopředu dohodnutou formou, 

na které se shodnou členové místního klubu. Místní klub oznamuje termín konání místního sněmu 

Krajské radě Strany soukromníků České republiky. 

e) Klub ze všech svých členů volí na místním sněmu předsedu klubu prostou většinou hlasů přítomných 

členů. Stejným způsobem volí i delegáty do krajského sněmu, revizora a rozhodce. Delegáti se volí 

v klubech na početním principu tak, že na každé tři platící členy stanoví klub jednoho delegáta. Pokud 

strana nemá v obci klub, určí delegáta Krajská rada. 
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f) V prvním roce členství ve Straně soukromníků České republiky může být člen volen na úrovni místního 

klubu, ve druhém roce členství může být zvolen do orgánů kraje i do celorepublikového předsednictva 

strany až po roční působení v krajské funkci. 

 

g)  Výkonným orgánem klubu je předseda a je volen na čtyři roky místním sněmem.  

h) Klub ze svého středu volí rozhodčí orgán - jednoho rozhodce, jehož náplň práce je obdobná  

jako náplň rozhodčího orgánu sněmu.  

i) Klub ze svého středu volí revizní orgán - jednoho revizora, jehož náplň práce je obdobná  

jako náplň rozhodčího orgánu sněmu.  

j) Kumulace funkcí je možná jen do úrovně dvou funkcí.  

 

 

3)     Krajský sněm Strany soukromníků České republiky 

a) Nejvyšším orgánem kraje je Krajský sněm, který je shromážděním delegátů vzešlých z  

klubů a volených orgánů z minulého sněmu, pokud jim trvá volební období, v rámci kraje. Do 

pravomocí krajského sněmu kromě dalšího přísluší prostřednictvím svých orgánů aplikovat principy a 

programové cíle strany na úrovni kraje.  

 
b) Krajská rada je výkonným orgánem kraje, je volena z delegátů na krajském sněmu.  

c) Krajská rada je pětičlenná a je volena prostou většinou hlasů přítomných delegátů.  

d) Předseda Krajské rady Strany soukromníků České republiky je nejvyšším představitelem strany v 

rámci kraje, je volen jako první a to přímou volbou prostou většinou hlasů delegátů krajského sněmu 

a zvolením se stává automaticky členem Krajské rady.  

e) Dále jsou voleni zbývající čtyři členové Krajské rady Strany soukromníků České republiky prostou 

většinou hlasů přítomných delegátů na krajském sněmu. Krajská rada Strany soukromníků České 

republiky může ze svého středu volit prostou většinou hlasů všech členů rady místopředsedy Krajské 

rady Strany soukromníků České republiky  

f) Krajský sněm volí z delegátů dva rozhodce - skrutátory jako rozhodčí orgán, jehož náplň  

práce je obdobná jako náplň rozhodčího orgánu sněmu,  

g) Krajský sněm volí z delegátů dva revizory zodpovědné zároveň za mandáty na Krajském sněmu jako 

revisní orgán. Jejich náplň práce je obdobná jako náplň revizního orgánu sněmu. 

h) Krajský sněm volí maximálně 3 zástupce kraje do Rozšířeného předsednictva Strany soukromníků 

České republiky. O vítězi rozhodne prostá většina hlasů. Každý delegát má pouze jeden hlas. 
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Nominaci zástupců kraje do Rozšířeného předsednictva Strany soukromníků České republiky 

potvrzuje výhradně Republikový sněm Strany soukromníků České republiky 

i) Volební období všech krajských funkcí je čtyřleté, Kumulace funkcí je možná do úrovně  

dvou funkcí.  

j) Pro potřeby volby delegáta do krajských a republikových orgánů Strany soukromníků České republiky 

se považuje za krajskou příslušnost registrace člena Strany soukromníků České republiky v daném 

kraji. 

k) Usnášení schopnost Krajského sněmu se řídí pravidly pro Republikový sněm Strany soukromníků 

České republiky. 

l) Krajský sněm Strany soukromníků České republiky se koná minimálně 1x ročně. Svolává se 

písemným pozváním v období 30 dnů před konáním celostátního sněmu Strany soukromníků České 

republiky 

 

4) Republikový sněm  

Nejvyšším orgánem strany je celostátní republikový sněm. Celostátnímu republikovému sněmu  

kromě dalšího náleží zejména rozhodnutí o změně programových cílů, změně a schvalování  

stanov, přijetí organizačního řádu, volby orgánů a další činnosti, které si sněm pro sebe vymíní.  

Prostřednictvím svých volených orgánů na úrovni státu aplikuje principy a programové cíle  

strany.  

a) Je tvořen delegáty z řad krajských sněmů a členy volených orgánů z minulého sněmu, jejichž volební 

období trvá.  

b) Republikový sněm se schází nejméně jednou do roka na základě výzvy předsednictva. Termín musí být 

předsednictvem Strany soukromníků České republiky navržen, projednán a schválen na Rozšířeném 

předsednictvu Strany soukromníků České republiky a oznámen jeden měsíc předem na webových 

stránkách Strany soukromníků České republiky. 

c)  Delegátem sněmu s hlasovacím právem může být pouze člen strany, který má splněny povinnosti  

 určené stanovami Strany soukromníků České republiky. 

   d) Usnesení přijímá sněm nadpoloviční většinou přítomných delegátů. V případě, že je na  

                 sněmu přítomno méně než 50 % pozvaných delegátů, sněm se zahájí o 1 hodinu později,   

                 než bylo příslušným orgánem strany rozhodnuto. Nedostaví-li se na sněm ani poté  

                 nejméně 50 % pozvaných delegátů, je sněm usnášeníschopný s počtem přítomných  

                 delegátů. 

 



Stanovy Strany soukromníků České republiky  

 
             e) Sněm volí ze svých delegátů pro řádný chod tyto orgány:  
                       

                       4.1.1 předsedajícího sněmu 

                       4.1.2 minimálně dva skrutátory  

                       4.1.3 minimálně dva ověřovatele  

                       4.1.4 minimálně dva zapisovatele  

                       4.1.5 předsedu strany, zvolením se stává automaticky členem Rozšířeného  

                                předsednictva i Předsednictva strany 

                       4.1.6 prvního místopředsedu, zvolením se stává automaticky členem Rozšířeného  

                                předsednictva i Předsednictva strany 

    
 4.1.7 Rozšířené předsednictvo Strany soukromníků České republiky je politický a odborný orgán 

strany a je zpravidla čtyřicetičtyřčlenné, které prostřednictvím pověřených členů mj. řídí 

činnost odborných komisí. Členy Rozšířeného předsednictva Strany soukromníků České 

republiky se stávají na krajských sněmech řádně zvolení zástupci dotyčného kraje. Každý kraj 

může mít v Rozšířeném předsednictvu Strany soukromníků České republiky maximálně 3 

zástupce. Výjimkou jsou pouze kraje, ze kterých je volebním sněmem zvolen předseda 

a 1. místopředseda Strany soukromníků České republiky. Tyto kraje mají právo mít   

                                v Rozšířeném předsednictvu Strany soukromníků České republiky maximálně 4 zástupce. 

      Usnesení přijímá Rozšířené předsednictvo nadpoloviční většinou svých přítomných členů. V 

případě, že je na Rozšířeném předsednictvu přítomno méně než 50 % pozvaných členů, Rozšířené 

předsednictvo se zahájí o 1/2 hodinu později, než bylo stanoveno na pozvánce. Nedostaví-li se na 

Rozšířené předsednictvo ani poté nejméně 50 % pozvaných členů, je Rozšířené předsednictvo 

usnášeníschopné s počtem přítomných členů. 

 

                      4.1.8 Rozšířené předsednictvo Strany soukromníků České republiky ze svých členů volí: 

                               Sedm členů Předsednictva Strany soukromníků České republiky a z nich 3 řadové                    

                               místopředsedy.  Předsednictvo Strany soukromníků České republiky je výkonná  

                               republiková exekutiva. Výkonná republiková exekutiva je maximálně devíti členná.  

 

                      4.1.9  výše uvedené funkce se mohou kumulovat v bodě 4.1.1 až 4.1.4  

                  4.1.10  předsedu Kontrolní a revizní komise a její dva další členy. Činnost Kontrolní a  

                             revizní komise řídí její předseda. Kontrolní a revizní komise rozhoduje o odvolání  

                             proti zrušení členství. Předseda Kontrolní a revizní komise Strany soukromníků České  

                             republiky spolu s předsedou Strany soukromníků České republiky a prvním místopředsedou   

                             Strany soukromníků České republiky na důkaz jejich souhlasu společně podepisují  

                             Výroční finanční zprávu o hospodaření Strany soukromníků České republiky Předseda  

                             Kontrolní a revizní komise je oprávněn nahlížet do účetnictví Strany soukromníků České  

                             republiky a požadovat vysvětlení nebo doložení jednotlivých účetních nebo finančních  

                             operací. Kontrolní a revizní komise také rozhoduje o všech jiných sporech uvnitř Strany  
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                        soukromníků České republiky. Rozhodnutí kontrolní a revizní komise je vždy konečné. 

 

                   g) Do rozhodování sněmu přísluší zejména změny a přijetí stanov, změna a přijetí  

                       programových cílů, volení orgánů, případně rozhodování o mandátech a další  

                       činnosti, které si sněm vymíní. 

 

 h) Do náplně Rozšířeného předsednictva Strany soukromníků České republiky přísluší zejména  

  vypracovávání a návrhy dokumentů konkretizující programové cíle pro potřeby sněmu nebo 

  Předsednictva, volba Předsednictva a obsazení odborných komisí z řad odborníků i mimo 

  rámec členů strany. 

 

                     i) Dojde-li k zániku členství u člena republikového orgánu nebo dojde-li k rezignaci člena   

                        na funkci v republikovém orgánu, volí Rozšířené předsednictvo Strany soukromníků České  

                        republiky na návrh předsedy Strany soukromníků České republiky nebo 1. místopředsedy Strany  

                        soukromníků České republiky z řad členů Rozšířeného předsednictva Strany soukromníků České   

                        republiky nového člena republikového orgánu. 

 
        j) Volební období všech republikových orgánů je čtyřleté, pokud sněm neuplatní výjimku  

     uvedenou v odst. 6 a 7 článku. 

 
       
 
5) Parlamentní klub  

a) Členy Parlamentního klubu tvoří zvolení zástupci Strany soukromníky České republiky do Poslanecké 

sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu, a to bez ohledu na jejich členství ve straně. 

b) V čele Parlamentního klubu stojí předseda, který je jmenován Předsednictvem Strany soukromníků ČR. 

V případě, že Parlamentní klub má 5 a více členů, volí předsedu Parlamentního klubu jeho členové ze 

svého středu, kterého následně potvrdí ve funkci Předsednictvo strany.  

c) Funkční období člena Parlamentního klubu je shodné s funkčním obdobím v daném zastupitelském 

sboru. Funkční období předsedy Parlamentního klubu je dvouleté.  

d) Předseda Parlamentního klubu je stálým hostem a má právo zúčastnit se zasedání Předsednictva 

strany, podílí se na klíčových politických jednáních a rozhodováních strany, zabezpečuje komunikaci a 

spolupráci s představiteli dalších politických stran v Parlamentu ČR, příp. Evropském parlamentu, 

spolupracuje na tvorbě plánu politických aktivit strany, jejího rozpočtu a jeho následné kontrole, podílí se 

na komunikaci s představiteli místní a krajské samosprávy za Stranu soukromníků České republiky a 

prosazování jejich zájmů 

 

 

6) Statutární orgány a podepisování 

             

a) Statutárním orgánem strany je Předsednictvo Strany soukromníků České republiky.  

b) Právní subjektivitu má strana jako celek.  
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c) Za příslušný orgán strany politicky jedná v rámci náplně činnosti příslušný předseda klubu nebo 

krajské rady vždy s uvedením jména a funkce včetně uvedení orgánu, za který jedná. Pro 

všechny hospodářské závazky je nutná kontrasignace statutárním orgánem Strany soukromníků 

České republiky.  

d) Podepisování a jednání za stranu se děje tak, že k názvu strany připojí svoje jméno a podpis 

samostatně předseda, s vyjádřením funkce nebo samostatně první místopředseda s vyjádřením 

své funkce. Výjimkou z předchozího jsou finanční operace ve výši nad 100.000,- Kč. U těchto je 

nutný podpis předsedy a l. místopředsedy strany nebo předsedy či I. místopředsedy Strany 

soukromníků České republiky a dvou místopředsedů. 

e) Předseda a první místopředseda se mohou nechat zastoupit na základě písemné plné moci.   

   

f)    Ke konkretizování pravomocí jednotlivých organizačních stupňů strany může republikový sněm, 

          příp. ve své úrovni také krajský sněm, přijmout organizační řád. 

g)   Výkonné orgány jednotlivých organizačních stupňů jsou oprávněny v rámci své působnosti      

                svolat v případě potřeby mimořádný sněm na své úrovni. 

 

 

Článek IX. 

Právní postavení a majetek Strany soukromníků České republiky 

 

1) Samostatnou právní subjektivitu má Strana soukromníků České republiky, strana jako celek 

reprezentovaná předsednictvem.  

2) Majetek strany tvoří hmotné a finanční prostředky získané: z členských příspěvků 

- z darů a odkazů  

- z členských příspěvků 

- z ostatních zákonných příjmů a výnosů 

3) Majetek strany je spravován podle obecně závazných předpisů. 

4) Za hospodaření s majetkem a finančními prostředky odpovídá pověřený – jmenovaný člen 

     předsednictva, pokud není jmenován, tak předseda strany.  

5) Hospodaření Strany soukromníků České republiky prověřuje Kontrolní a revizní komise Strany 

            soukromníků České republiky.  

6) Členský příspěvek platí každý člen Strany soukromníků České republiky na centrální bankovní účet 

Strany soukromníků České republiky. V případě pochybností o úhradě členského příspěvku je 

členský příspěvek uhrazen, pokud je připsán na centrální bankovní účet Strany soukromníků České 

republiky. Členské příspěvky se používají především na úhradu nákladů s provozem strany a její 

prezentaci.  
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7) Členský příspěvek hradí člen Strany soukromníků České republiky vždy najednou za kalendářní 

rok. Výše členského příspěvku je stanovena usnesením republikového sněmu a to tak, že je 

stanoven členský příspěvek za každý i započatý kalendářní měsíc členství a z toho plynoucí 

nejvyšší částka za rok. V případě potřeby může republikový sněm výši členského příspěvku změnit. 

Členský příspěvek je u nových členů splatný vždy do třiceti dnů, ode dne převzetí přihlášky, 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 

přihláška podána. U stávajících členů je členský příspěvek splatný vždy do 31. 03. 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, který stanoví předseda 

Strany soukromníků České republiky, členství v Straně soukromníků České republiky automaticky 

zaniká. Po zániku členství je možné o členství ve Straně soukromníků České republiky požádat 

nejdříve za šest měsíců po zániku členství. Dojde-li k zániku členství, nemá člen nárok na vrácení 

členského příspěvku.  

8) Roční příspěvek sympatizanta Strany soukromníků České republiky činí 100 Kč. U stávajících 

sympatizantů je příspěvek splatný vždy do 31. 03. každého roku. Okamžikem nezaplacení 

příspěvku automaticky dochází k zániku statutu organizovaného sympatizanta. 

9) Dary, příspěvky a veškeré příjmy na všech stupních jsou přijímány centrálně a prostředky jsou 

redistribuovány na účty jednotlivých stupňů po dohodě konkrétní složky strany a pověřeného 

zástupce předsednictva o jejím rozdělení.  

10) Na všech stupních strany se používá jednotný účetní systém a účtuje se v něm jako o provozovně. 

Veškeré příjmy však vede strana centrálně v souladu s bodem 8. 

 

 

Článek X. 

Zánik strany 

 
 

1) O sloučení, nebo rozpuštění strany může rozhodnout výhradně republikový sněm.  

Rozhodnutí musí být schváleno alespoň dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů na 

republikovém sněmu. Okolnost, že se bude rozhodovat o zániku strany, musí být sdělena všem 

organizačním jednotkám spolu s oznámením o termínu a místě konání sněmu, nejpozději 30 dnů 

před konáním sněmu. Při zániku strany sloučením přechází majetek na nástupnickou organizaci 

strany.  
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Článek XI. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1) Stanovy a jejich změny schvaluje Republikový sněm strany a pro jejich schválení je nutný souhlas 

nadpoloviční většiny přítomných delegátů sněmu strany. Předseda Strany soukromníků České 

republiky zajistí neprodleně registraci novelizovaných stanov na Ministerstvu vnitra České republiky. 

 

Holice 9. 6. 2018  

 

 
                             Petr Bajer 
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