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 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)
je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdruţ ení), která vznikla v září
1992 z iniciativy prvního ministra ţ ivotního prostředí Československa Josefa
Vavrouška.

 Poslání a cíle STUŽ
Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udrţ itelnému vývoji
lidské společnosti, k přibliţ ování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie
vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat ţ ivot ve všech jeho formách a
chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím
generacím. Svou činnost zaměřujeme na zkoumání a vytváření předpokladů trvale
udrţ itelného způsobu ţ ivota na místní, regionální, národní i globální úrovni. Přechod
na trvalou udrţ itelnost chápeme jako jedinou alternativu k trendům prohlubujícím
ekologickou krizi, jeţ by v místním a posléze i globálním měřítku devastovala biosféru
i společnost. Zároveň nezastíráme, ţ e přechod společnosti na trvale udrţ itelný způsob
ţ ivota si v budoucích několika desetiletích vyţ ádá zásadní a mnohostranné
společenské změny. Jedním z našich cílů je proto i studium společenských aspektů a
rizik předpokládaných budoucích změn.

 Organizace STUŽ
Organizační struktura:
Nejvyšším orgánem STUŢ je valné shromáţ dění, které volí předsedu, předsednictvo, revizní
komisi a čestné předsednictvo. Předsednictvo pak ze svého středu volí tři místopředsedy.
Organizační záleţ itosti STUŢ řeší tajemník (tajemnice), podvojné účetnictví zpracovává
kvalifikovaná účetní.
STUŢ působí na celém území České republiky a je členěna do regionálních poboček, které
si volí své vlastní předsednictvo.
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 Aktivity STUŽ
A. Pravidelné diskusní semináře na Novotného lávce
Na schůzích předsednictva a v elektronické konferenci byla vybírána témata vţ dy na kaţ dé
pololetí roku a stanoveni garanti, Ti si pak po konzultaci s předsednictvem určovali a
oslovovali panelisty.
Program seminářů byl elektronicky rozesílán všem členům STUŢ a uveřejněn na www
stránkách STUŢ a na stránkách ecn. Tištěné programy byly vylepeny na pracovištích
jednotlivých členů předsednictva.
3. ledna: RIZIKOVÉ SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
(Hrozí dovozy komunálního odpadu ze zahraničí?)
Spalování komunálního odpadu ve spalovnách představuje významné riziko pro zdraví
obyvatel i ţ ivotní prostředí. Do ovzduší jsou emitovány nebezpečné látky, jako např. dioxiny.
Z tuny spáleného odpadu vznikne 300 kg nebezpečné strusky a popílku. Na Ministerstvu
ţ ivotního prostředí leţ í ţ ádosti na dovoz komunálního odpadu z Německa do českých
spaloven.
Panelisté:
MUDr. Eva Rychlíková - Zdravotní ústav Kolín, vedoucí pobočky Praha,
Ing. Ivo Kropáček, Hnutí Duha, RNDr. Jindřich Petrlík – Arnika, Ing. Eva Tylová, STUŢ
Mgr. Dan Vondrouš, tajemník ministra ţ ivotního prostředí
Moderátor: Ing. Ondřej Velek, STUŢ
7. února: BETONUJEŠ, BETONUJE, BETONUJEME - (Stavební zákon)
Návrhy nového stavebního a vyvlastňovací zákona doputovaly do Senátu. Zákon omezuje
pravomoci obcí, účast veřejnosti a rozšiřuje vyvlastňování ve veřejném zájmu. Cílem je
zastavět co se dá, nejen města, ale i volnou krajinu a přírodu. Velkým stavbám v tzv.veřejném
zájmu by jiţ nikdo a nic nemělo bránit....
Panelisté:
Mgr. Pavel Černohous, Ateliér pro ţi votní prostředí, Mgr. Luděk Šikola, EPS,
Mgr. Libor Dvořák – Ministerstvo ţi votního prostředí, Jitka Seitlová - Senátorka
Moderátorka Ing. Eva Tylová, STUŢ
7. března: VALNÉ SHROMÁŢDĚNÍ + SEMINÁŘ EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Garantkou byla Marcela Kříţová , STUŢ
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4. dubna: HODNOCENÍ

VLIVU NA PŘÍRODU A KRAJINU

Smyslem semináře bylo porovnat postupy a zhodnotit dosavadní zkušenosti ve sféře
hodnocení vlivu činnosti člověka na přírodu a krajinu.
Panelisté:
Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Katedra agroekologie, sekce pece o krajinu,
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Ing. Jiří Cibulka, odbor ekologie krajiny a lesa, Ministerstvo ţi votního prostředí,
Mgr. Stanislav Mudra, autorizovaná osoba pro hodnoceni lokalit v systému NATURA 2000
a pro biologické hodnocení
Garant semináře: RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Laboratoř ekologie krajiny Fakulty lesnické
a environmentalní ČZU v Praze, Kostelec nad Černými lesy
2. května: SETKÁNÍ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI A MÉDIÍ SE ZÁSTUPCI POLITICKÝCH STRAN
KANDIDUJÍCÍCH VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY,
Zúčastnili se zástupci těchto stran: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SNK-ED, SZ, US-DEU
Moderátor: Ing. Jiří Dlouhý, STUŢ
6. června:: EKOETIKA
Smyslem semináře bylo zamyšlení se nad vztahem člověka a ţ ivotního prostředí
Panelisté:
Mgr. Leona Leišová, molekulární bioloţka , PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D., filozofka,
RNDr. Pavel Trpák, zoolog a ekolog, RNDr. Jiří Bendl, CSc, environmentální geochemik,
RNDr. Jiří Nečas, STUŢ, matematik a kazatel, garant semináře
5. září: NÁVRH NOVÉ ODPADOVÉ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE
Návrhy Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku odpadů
a jejich recyklaci zveřejnila Evropská komise v prosinci 2005. Nyní se jimi zabývá Rada EU
sloţ ená z ministrů ţ ivotního prostředí členských států, která si ustanovila speciální expertní
pracovní skupinu J1. Návrhy nyní projednávají také poslanci Evropského parlamentu, kteří o
nich mají v tzv. prvním čtení hlasovat během podzimu.
* Co oba dokumenty obsahují? * Co znamená Evropskou komisí proklamovaný politický cíl
nastolení "recyklační společnosti"? * A jak jí chce dosáhnout? * Mění návrhy pravidla pro
dovoz odpadů? * Obsahují návrhy kontrolovatelné cíle a efektivní nástroje odpadové politiky?
* Bude EU směřovat k prevenci vzniku odpadů a jejich recyklaci? * Nebo bude poskytovat
další a další subvence pro stavbu skladek a spaloven odpadů? * Nakolik bude odpadová
politika koordinována v rámci EU? * Nestanou se chudší části Evropské unie "smetištěm" pro
bohatší regiony? *
I to jsou otázky, na které se pokusí diskusní seminář STUŢ hledat odpovědi.
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Panelisté:
Ing. Miroslav Punčochář, Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, zástupce odboru
odpadů Ministerstva ţ ivotního prostředí ČR, zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR
MUDr. Miroslav Šuta , STUŢ, Ing. Ivo Kropáček,Hnutí Duha
Moderátorka: Ing. Eva Tylová, STUŢ
3. října: ČESKÁ STOPA, GLOBÁLNÍ DOPADY ČESKÉ SPOTŘEBY
Kdo komu ve skutečnosti dluţí? C hudý jih versus bohatý sever; ekonomický kontra přírodní
kapitál
Na semináři byly představeny souvislosti poţ adavků kampaně Česko proti chudobě
s ochranou ţ ivotního prostředí. Jedním z poţ adavků kampaně je oddluţ ení nejchudších zemí.
Odhlédneme-li však od peněţ ních jednotek a podíváme se na fyzické ukazatele, zjistíme, ţ e
ve skutečnosti ţ ijí na dluh země vyspělé. Spotřebovávají totiţ v drtivé většině více zdrojů, neţ
mají k dispozici, a to často na úkor chudých rozvojových zemí. Jak si stojí Česká republika
a co můţ eme udělat pro to, aby ekologická stopa za našimi hranicemi byla co nejniţší?
Panelisté:
Zuzana Drhová, Zelený kruh, ViktorTřebický, Ecoconsult, s.r.oPetra Kušková, Zelený
kruh: Jiří Hlaváček, MŢP
Garantka a moderátorka: Zuzana Drhová
7. listopadu: REACH - NOVÁ CHEMICKÁ POLITIKA EU
Projednávání návrhu evropské směrnice o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek
(REACH) finišuje. Plénum Evropského parlamentu o něm bude v tzv. druhém čtení hlasovat
v polovině listopadu a předpokládá se, ţ e nová právní norma vstoupí v platnost počátkem
roku 2007.
Jak se liší postoj Evropského parlamentu a Rady EU k REACH? Co obsahuje česká pozice k
REACH? Co bude znamenat REACH pro průmyslu? Co přinese REACH pro ţ ivotní
prostředí a co přinese spotřebitelům? Jak bude REACH chránit zdraví? I to jsou otázky, na
které se pokusil diskusní seminář STUŢ a Zeleného kruhu hledat odpovědi.
Panelisté:
Ing. Blanka Ksandrová, ředitelka odboru chemického a spotřebního průmyslu MPO,
Zástupce odboru enviromentálních rizik Ministerstva ţ ivotního prostředí ČR, Ing. Ondřej
Velek -Koalice občanských spotřebitelských aktivit – KOSA, STUŢ, MUDr. Miroslav Šuta,
expert na toxické látky, STUŢ
Moderátorka: Ing. Eva Tylová, STUŢ
5. prosince: JAKOU CENU MÁ PŘÍRODA? - (Oceňování ekosystémů)
Jak chápat pojem „sluţ by přírody“? Jsme schopni docenit to, co nám příroda poskytuje a co
si od ni bezostyšně bereme? Jako jedna z mála zemí máme pojem „ekologická újma“
zakotven v národní legislativě. Dokáţ eme tento institut vyuţ ívat? Jak srovnávat ekonomické a
ekologické hodnoty přírodního prostředí? Lze porovnat ekologickou kvalitu biotopů a
ekosystémů s efektivností našich vkladů do přírody? Umíme nejen brát, ale i vracet přírodě
5

tolik, aby i příští generace měly prostor pro ţ ivot v ní?
V panelu vystoupili hosté Ivana Dejmala
Garantem semináře byl Miroslav Martiš
------------------------------------Semináře se konaly v kongresovém sále Klubu techniků. Počet účastníků se lišil, velkou roli
hrála „atraktivita“ panelistů.

B. Vydaná stanoviska

 Stanovisko č 107 ke konceptu Územního plánu velkého územního celku Ústeckého
kraje a k vyhodnocení jeho vlivů na ţ ivotní prostředí (SEA)
 Stanovisko STUŢ č. 108 - Vyjádření k Operačnímu programu podnikání a inovace
na období 2007 - 2013 a k vyhodnocení jeho vlivů na ŢP (SEA)
 Stanovisko č 109 k návrhům prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu
 Stanovisko č 110 k problematice vedení silničních dopravních koridorů na trase
Praha - České Budějovice v návrzích ÚPn VÚC Benešovsko a Praţ ský region
k záměru umístění a výstavby nového koridoru dálnice D 3 řešeným územím

C. Podněty STUŽ
1. Imisní limity pro jemné prachové znečištění
Dopis ministrovi ŢP Liborovi Ambrozkovi – ţ ádost o přehodnocení stanoviska MŢP a pozice
České republiky ve věci imisních limitů pro jemné prachové částice.
2. Prokopské a Dalejské údolí
Podnět na Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánu – zásadní nesouhlas s návrhem změn
územního plánu v okolí Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí
3. Podnět NNO k zasedání Rady ministrů EU pro ţ ivotní prostředí
STUŢ se připojila k dopisu, který poslalo 6 neziskových organizací ministrovi ŢP Liboru
Ambrozkovi před jednáním Rady EU. Dopis obsahoval podněty k direktivě ke kvalitě
ovzduší, emisním standardům EURO 5, strategie pro prevenci a řrecyklaci odpaadů a
geneticky modifikovaných organismů.
4. Spolupodepsání dopisu ministrům zemědělství, zdravotnictví a ţivot ního prostředí ve
věci osmi rizikových pesticidů
5. Dopis centrále obchodního řetězce LIDL.
STUŢ se připojila k dopisu evropských NGOs iniciovanému německými neziskovými
organizacemi firmě LIDL, která prodává potraviny (zejména ovoce a zeleninu) s nejvyšším
obsahem zbytkových pesticidů.
6. Dopis ministrovi ŢP Petrovi Kalašovi:
Ţádost o podporu progresivních změn v návrhu směrnice o registraci, evaluaci a autorizaci
chemických látek (REACH).
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7. Připomínky k Národnímu alokačnímu plánu České republiky 2008 aţ 2012 ze dne 30.
října 2006

D. Tiskové zprávy

text tiskových zpráv je dostupný na www.stuz.cz
 Tisková zpráva Společnosti pro trvale udrţi telný ţivot
Návrh nové odpadové legislativy EU je váţ nou hrozbou pro české ţ ivotní prostředí
Praha/Plzeň (26. ledna 2006) - Dnes v Bruselu projednávaný návrh Rámcové směrnice o
odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci povaţ uje
Společnost pro trvale udrţ itelný ţ ivot (STUŢ) za váţ nou hrozbu pro české i evropské ţ ivotní
prostředí (1). Oba dokumenty postrádají jak kontrolovatelné cíle, tak efektivní nástroje pro
prevenci vzniku a recyklaci odpadů. Navíc oslabují koordinaci odpadové politiky v rámci EU
a směřují i k oslabení principu zodpovědnosti výrobců za odpad. Přijetí návrhů v navrţ ené
podobě by nevedlo k proklamovanému politickému cíli - "recyklační společnosti", ale k vlně
výstavby gigantických spaloven odpadů a k nekontrolovatelné lavině dovozu odpadů do
České republiky a dalších nových členských zemí EU.
Společná tisková zpráva STUŢ, Hnutí DUHA, Arniky, CZ Biom, KOSA a Zeleného
kruhu
Česká republika vyjádřila obavu z návrhu nové odpadové politiky EU
Praha/Plzeň (6. února 2006) - Ekologické a spotřebitelské nevládní organizace vítají, ţ e
dnes v Bruselu prezentovaná oficiální pozice České republiky sdílí jejich váţ né výhrady
k návrhu Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku a
recyklaci odpadů


 Tisková zpráva STUŢ - Plzeň/Brusel, 17. února 2006
Nejnovější studie Evropské komise ukázala, ţe schválení návrhu nové chemické politiky
EU můţ e jen v přínosech pro ţ ivotní prostředí a zdraví představovat úspory aţ 95
miliard euro v nejbliţ ších 25 letech. Například jen přetíţ ené systémy zdravotnictví EU
by díky REACH mohly ušetřit v nejbliţ ších 10 letech asi 2,5 miliardy euro .
 Tisková zpráva Společnosti pro trvale udrţi telný ţivot
Ambrozek obhajuje zachování špinavého vzduchu pro Česko
Praha/Plzeň (14. března 2006) - Společnost pro trvale udrţ itelný ţ ivot (STUŢ) je velice
znepokojena tím, ţ e zástupce ministerstva ţ ivotního prostředí při dnešním jednání expertů v
Bruselu bude prosazovat nebezpečně vysokou míru znečištění ovzduší prachem. Ambrozkovo
ministerstvo tak místo zájmů ţ ivotního prostředí a zdraví lidí hájí zájmy znečišťovatelů.
Přitom dnes asi kaţ dý třetí člověk v Česku ţ ije v oblasti, kde znečištění vzduchu překračuje
přípustné hodnoty.
Společná tisková zpráva Společnosti pro trvale udrţi telný ţivot (CZ), European
Environmental Bureau (EU), Naturschutzbund (D), Přátelé Země Slovensko (SK),
Ústav ekonomiky ţivotní ho prostředí (PL)
Export odpadů do spaloven je nepřijatelný
Praha/Brusel/Bratislava/Varšava/Berlín, 24. března 2006 - Koalice evropských ekologických
organizací ţ ádá ministry ţ ivotního prostředí EU, aby pomohli zastavit export odpadů do
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nových členských států EU a aby odmítli překlasifikovat spalovny likvidující odpady na
zařízení pro "vyuţ ití" odpadů. Ekologické organizace na problém upozornily i oficiální
národní experty, kteří se příští týden (29.3.) setkají v Bruselu, aby připravili návrh rozhodnutí
Rady ministrů ţ ivotního prostředí o návrhu nové odpadové legislativy, které předloţ ila
Evropská komise.
Společná tisková zpráva Hnuti DUHA a Společnosti pro trvale udrţi telný ţ ivot regionální pobočky Plzeň
Spalovny odpadu ochraně klimatu nepomohou
Londýn/Praha/Plzeň - 3. května 2006 - Exhalace oxidu uhličitého z výroby energie ve
spalovnách komunálního odpadu jsou srovnatelné s elektrárnami na zemní plyn. Ukázala to
nezávislá studie, jeţ kalkuluje znečištění z různých technologií nakládání s odpady a kterou
dnes v Londýně prezentuje britská partnerská organizace Hnuti DUHA [1]. Nejlepším
řešením podle propočtu ve studii je vysoká míra recyklace a kompostování odpadu
kombinovaná s likvidací zbytku v technologii tzv. mechanicko-biologické úpravy a
bioplynovými stanicemi.
Spalovny komunálního odpadu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla způsobují exhalace
(průměrně 0,34 tuny na megawatthodinu) srovnatelné s elektrárnou na zemni plyn (0,38
t/MWh). Předpokládá se přitom, ţ e v příštích desetiletích ještě o něco stoupnou, protoţ e se
bude zvyšovat podíl plastu v komunálním odpadu.
Studie přitom kalkuluje pouze s oxidem uhličitým fosilního původu (například ropa ve formě
plastu). Nezapočítává tedy spalování odpadní biomasy ze zahrad, parků či kuchyňských
zbytků.


Tisková zpráva Společnosti pro trvale udrţi telný ţivot - regionální pobočky Plzeň Plzeň (25. července 2006)
Fotochemický smog ohroţ uje zejména zdraví dětí a nemocných. Na vině jsou hlavně
škodliviny z dopravy, jejichţ mnoţ ství můţ eme ovlivnit svým chováním
Trvající suché a slunečné počasí společně se znečišťováním ovzduší jsou příčnou vzniku
fotochemického smogu, který na mnoha místech České republiky i EU dosahuje koncentrací
ohroţ ujících přírodu i zdraví lidí. Fotochemický smog tvoří směs ozónu, oxidů dusíku a
dalších reaktivních sloţ ek a patří k nejzávaţ nějším problémům znečištění ovzduší v Evropě.
Koncentracím ozónu, které přesahují prahové hodnoty stanovené EU, je vystaveno asi 30 %
obyvatel evropských měst, přičemţ v důsledku znečištění ovzduší ozónem předčasně kaţ dý
rok umírá v Evropě na 20 tisíc lidí .


 Tisková zpráva STUŢ- regionální pobočky Plzeň, 27. září 2006
Evropský parlament hlasoval pro odloţe ní platností klíčových standardů pro ochranu
zdraví lidí před znečištěným ovzduším aţ na rok 2014. Tento odklad zahrnuje stávající
limity pro oxid dusíku a polétavý prach, které přímo ohroţ ují zdraví lidí a způsobují
předčasnou smrt stovek tisíc lidí ročně. K návrhům europoslanců na změny ve směrnici
pro kvalitu ovzduší se nyní vyjádří Evropská komise a Rada EU sloţ ená z ministrů
členských států EU. Poté se návrh směrnice do europarlamentu vrátí k tzv. druhému
čtení.
Hlasování europoslanců bohuţ el podkopává stávající právní úpravu a vytváří v právu nové
mezery. Odloţ ení platnosti klíčových standardů by patrně vedlo k ještě menší ochotě politiků
prosazovat opatření k vyčištění vzduchu, který musíme dýchat. I pro firmy zamořující ovzduší
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by takový odklad byl výhodnou výmluvou. Z hlediska ochrany zdraví jde nepochybně o
špatnou zprávu, vţ dyť nepřijatelně znečištěný vzduch ohroţ uje kaţ dé dva za tří obyvatel
České republiky a okrádá kaţ dého z nás v průměru o více neţ 10 měsíců ţ ivota.
 Tiskový zpráva STUŢ Plzeň - 25. října 2006 –
Ministerstvo ţ ivotního prostředí ČR ignoruje doporučení expertů a nadále obhajuje
zdraví nebezpečnou míru znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi (PM 2,5).
Svou pozici ministerstvo zopakovalo i na posledním jednání rady ministrů ŢP v
Lucemburku, ačkoli od ledna 2006 je opakovaně upozorňováno, ţ e jeho stanovisko
odporuje doporučení Světové zdravotní organizace (WHO) i špičkových evropských
odborníků, kteří zpracovávali podklady pro Evropskou komisi v rámci projektu CAFE Čistý vzduch pro Evropu.
 Skupina 18 nevládních organizací ze 14 zemí Evropy včetně STUŢ vyzvala obchodní
řetězec LIDL, aby podstatně omezil kontaminaci prodávaného ovoce a zeleniny pesticidy a
aby prodával produkty biozemědělství a FAIR TRADE. Hamburk/Plzeň - 1. listopadu 2006
"Vyzvali jsme firmu LIDL, aby i v České republice co nejdříve prodávala potraviny (zejména
ovoce a zeleninu) bez zbytků pesticidů a aby zavedla přinejmenším stejné standardy a opatření
pro omezení obsahu pesticidů, které uţ zavedla v Německu. LIDL by měl také v Česku zavést
prodej biopotravin a FAIR TRADE potravin. Společnost pro trvale udrţ itelný ţ ivot (STUŢ) se
proto připojila ke společnému dopisu, který firmě LIDL odeslala skupina 18 nevládních
organizací ze 14 zemích, kde řetězec LIDL provozuje své prodejny"

E. Řešené projekty
1. Ekoporadna - Občany ţ ivotní prostředí zajímá
Grant z prostředků Pardubického kraje, řešitelka Eva Tylová
V roce 2006 zahájila svoji činnost Ekologická poradna Společnosti pro trvale udrţ itelný ţ ivot.
Členové STUŢ radili občanům v nejrůznějších oblastech ţ ivotního prostředí, podávání
informací úřady a účasti veřejnosti ve správních řízeních. Na poradnu se obrátily desítky
občanů. Radu dostali po telefonu, mailem, při osobní schůzce či výjezdu do terénu.
Nejčastější dotazy se týkaly nadměrného hluku, nakládání s odpady, kácení dřevin a
moţ nostem bránit se proti velkým stavbám. Dotaz občané mohou poloţit i přes webovou stránku
www.stuz.cz, rubriku Ekologická poradna.

2. Ekologicky šetrná doprava ve městě a krajině
Grant z prostředků Pardubického kraje, řešitel Miroslav Petr, Východočeská pobočka
Základní stavební kameny projektu představovalo uspořádání čtyř besed, po dvou
v Pardubicích a po dvou v Chrudimi. Jedna beseda se vţ dy týkala tématu dopravy ve městě,
druhá se věnovala dopravě v krajině. Posluchače, účastníky besed tvořili především studenti
škol, ať jiţ středních či Univerzity Pardubice. Účast veřejnosti byla spíše symbolická, a to i
přes rozsáhlé avizování besed sdělovacím prostředkům, především lokálním rozhlasovým
stanicím, tisku, ale i zainteresovaným institucím a úřadům, Krajský úřad Pardubického kraje
nevyjímaje. Propagaci zajišťovaly rovněţ barevné letáčky. Internetová adresa www.stuz.cz
nabízela trvale tématickou stránku věnovanou výhradně tomuto projektu.
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Záměrem bylo nabízet alternativní pohled na rozvoj dopravy, na její udrţ itelný rozvoj
coby koncepční záleţ itost, a také seznamovat s progresivními příklady řešení dopravních
problémů v České republice i v zahraničí, coby záleţ itost praktickou. Samozřejmou a
integrující součást naší prezentace tvořila myšlenka podpory šetrných forem dopravy, tedy
hromadné silniční dopravy, ţ eleznice, pěší a cyklistické dopravy.

3. Zdravý ţ ivotní styl
Grant z prostředků Sítě ekologických poraden STEP, řešitelka Eva Tylová
Cílem projektu Zdravý ţ ivotní styl, který získala STUŢ od Pardubického kraje bylo
informovat veřejnost a studenty o některých tématech z oblasti zdravého ţ ivotního stylu.
V rámci projektu byly uspořádány čtyři přednášky na téma vyuţ ití odpadů, REACH, Zdravá
výţ iva. Přednášky byly uspořádány 4.12.2006 v biorestauraci Špalda v Pardubicích a 27.11.
2006 na Univerzitě Pardubice v Semtíně. Dále byl vydán leták o třídění a recyklaci odpadů a
byly připraveny texty letáku o REACH. Posluchače, účastníky besed tvořili studenti
Univerzity Pardubice na přednáškách na Univerzitě a veřejnost na přednáškách v restauraci
Špalda.
Tématem přednášek byl zdravý ţ ivotní styl. Eva Tylová se v přednáškách o odpadech
zaměřovala na podporu třídění a vyuţ ití odpadů, předváděla druhy vyuţ itelných odpadů,
jejich značení, výrobky, které se z odpadů vyrábějí. Miroslav Šuta v přednáškách vysvětloval
principy nové chemické politiky REACH a její schvalování Evropským parlamentem. O
zdravé výţ ivě a biopotravinách vyprávěl Jiří Malík, jeho přednáška byla doplněna
ochutnávkou.
4. Informační a vzdělávací program pro vyuţ ití biotechnologií v oblasti ţivot ního
prostředí a udrţ itelného rozvoje“ v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů
Evropského sociálního fondu, JPD 3, regionu NUTS 2 hl. město Praha , jehoţ se STUŢ
spoluúčastní spolu se společností Envisan Gem, VZ Ekomonitor a Wastech,
Mikrobiologickým, Řešitel Miroslav Šuta
5. Chemická politika REACH
Grant z prostředků Nadace Partnerství, řešitel Miroslav Šuta

F. Pobočky
Pobočky s právní subjektivitou:
Českolipská, Chomutovská, Jihočeská, Karlovarská, Východočeská.
Pobočka bez právní subjektivity:
Jizerskohorská.
 Činnost Východočeské regionální pobočky STUŽ v roce 2006
Předsedou Východočeské pobočky je Miroslav Petr
Ţe v činnosti neziskovky není pojem riziko podnikání zcela neznámý, netřeba blíţ e
vysvětlovat. V loňském roce se o tom svým vstupem na nezmapovanou církevní půdu
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přesvědčila východočeská pobočka na vlastní kůţ i. Totiţ odváţ ila se zaklepat na brány
královéhradeckých církevních hradů a pevností.
Zdánlivě neproblémový projekt nesl vznešený název Dny vděčnosti v hradeckých
křesťanských církvích. V podstatě šlo o organizaci besed se zajímavými lidmi činnými
v oblasti ŢP, besed na půdě jednotlivých církevních subjektů, a to s cílem obohatit podzimní
křesťanské programy, kam patří období protestantských díkůvzdání, pravoslavný den
vděčnosti, ale i katolický svátek sv. Františka.
Po jistých peripetiích zaštítila náš bohulibý záměr propojení církevních a světských sfér
bohatá městská pokladna a naše nabídka se rozrostla na třináct lektorů s řadou přednáškových
témat od kvality ovzduší aţ třeba po včelařství a návštěvu skanzenu. Ale tomuto úsilí asi
nebylo shůry přáno, těţ ké brány církevních hradů a pevností zůstávaly, aţ na jednu výjimku,
před námi spolehlivě uzavřeny. Nezbývalo neţ zvolit náhradní řešení, zaťukali jsme na lehká
vrátka základních škol a potěšili tak mladé posluchače.
Z komunitní oblasti stojí za zmínku naše pravidelná spolupráce v rámci jakési neformální
koalice hradeckých ekologických neziskovek s místním magistrátem. Její hlavní, taţ nou silou
jsou kolegové z bratrského Severu.
Tradičně přispíváme k pestřejšímu průběhu masového cyklistického podniku Kola v přírodě, a
sice jakýmsi ekologickým koutkem a také zajištěním populárních jízd na letním mušerském
povoze.
Mezi naše tradiční akce patří i spolupráce na Evropském týdnu mobility v Hradci Králové.
Organizujeme Ekofilm se zaměřením na snímky zabývající se negativními dopady
převládajícího ţ ivotního stylu v oblasti dopravy a na snímky popularizující šetrné formy
mobility. Nejen pohyblivými obrázky, ale i různými suvenýry jsme potěšili malé i větší diváky
z jedenácti školských zařízení, hlavně ZŠ, ale i SŠ, učilišť a zřízení pro postiţ ené děti.
Celkem 746 osob.
I další náš projekt se týkal dopravy. Nesl název Besedy k ekologicky šetrné dopravě
v Pardubickém kraji a u jeho zrodu stála paní ing. EvaTylová. Pardubický kraj poskytl STUŢi
grant a naše pobočka besedy v Chrudimi a v Pardubicích realizovala. Tam, a to stojí za
zmínku, jsme se odváţ ili přímo do jámy lvové – tedy na půdu dopravní fakulty zdejší
univerzity.
Spolupracovali s námi erudovaní odborníci z neziskové sféry jako dr. M. Patrik z Dětí Země a
z Dopravního klubu, s přednáškami Územní a stavební řízení ke stavbě dálnice, Domácí a
zahraniční příklady zklidňování dopravy ve městě, dále MUDr. M. Šuta: Vliv dopravy na
zdraví, D. Mourek z Nadace Partnerství zaujal tématem Cyklistika jako součást dopravního
systému ve městě, a také ing. J. Schmidt z Connexu Česká Ţelezniční, který přiblíţ il
posluchačům Moţ nosti a prostředky revitalizace osobní ţ elezniční dopravy v České republice.
Miroslav Petr
předseda vč. pob. STUŢ
 Činnost Českolipské regionální pobočky STUŽ v roce 2006
Předsedou Českolipské pobočky je PhDr.Miroslav Hudec
11

Počet členů pobočky se za uplynulý rok prakticky nezměnil, k 1.1.2007 je třináct
registrovaných. Je to nejspíše dáno přetrvávající nechutí řady lidí, včetně těch, kterým není
lhostejné, co se v jejich okolí děje, k jakékoliv organizovanosti. Proto má zdejší STUŢ daleko
více sympatizantů a příleţ itostných spolupracovníků, včetně některých (zejména mladších)
pracovníků oficiální ochrany přírody, kteří upozorňují její členy na jednotlivé prohřešky proti
ţ ivotnímu prostředí, popřípadě pomáhají při jejich dokumentaci, při pořizování různých
dokladů, při jednání s úřady v místě svého bydliště. STUŢ tak můţ e přes nevelký počet členů
významněji rozšiřovat svou činnost i mimo Českou Lípu, jak vyplyne z dalšího textu.
Ve Zpravodaji STUŢ 1/2006 jsme informovali o stavu celorepublikově asi nejznámější
ekologické kauzy, na níţ se českolipská pobočka podílí, totiţ o tom, ţ e Český báňský úřad
dal těţ aři, firmě GO Point opět určitou naději na těţ bu. Mezitím však došlo k dalšímu vývoji.
Ministerstvo ţ ivotního prostředí vydalo (ke dni 20.6.2006) dlouho očekávané (a dlouho
nejisté) rozhodnutí, jímţ se těţ aři nařizuje provést novou EIA. Na základě toho Obvodní
báňský úřad (OBÚ) v Liberci přerušil řízení o povolení těţ by a vyzval těţ aře, aby ţ ádost do
30.9.2006 doplnil o příslušný dokument. Překvapivě, z důvodů nám neznámých těţ ař tuto
povinnost v poţ adovaném termínu nesplnil, a tak OBÚ rozhodnutím ze dne 27.10.2006 řízení
zastavil. Věřme, ţ e má pravdu autor článku v regionálním tisku, který jej uvedl titulkem
„Těţ ba na Tlustci na dlouhou dobu končí“.
Částečného úspěchu pobočka dosáhla v boji proti necitlivému rozšiřování těţ by písku do
příměstské rekreační oblasti. Akciová společnost Provodínské písky (součást nadnárodní
společnosti Quarzwerke) poţ ádala odbor ţ ivotního prostředí MěÚ v České Lípě (OŢP) o
zásah do VKP odlesněním aţ 5 hektarů lesa v této oblasti za účelem získání nového těţ ebního
prostoru. STUŢ jako účastník řízení upozornila, ţ e těţ ař porušil minimálně dvě podmínky
z platného, několik let starého rozhodnutí územní pobočky MŢP, totiţ ţ e můţ e ţ ádat o
odlesnění vţ dy maximálně 3 hektarů a ţ e tak můţ e učinit nejdříve rok před dotěţ ením zásob
v původním těţ ebním prostoru. Českolipský OŢP, jak jsme tušili na základě řady předchozích
nepříjemných zkušeností, ve svém rozhodnutí tyto podmínky zcela opominul. Nezbylo neţ se
odvolat a krajský úřad rozhodnutí OŢP alespoň částečně změnil, povolil odlesnit pouze 3
hektary lesa.
STUŢ se také podařilo prosadit do rozhodnutí MěÚ Doksy, aby byly zachovány všechny
stromy, jejichţ kácení jsme se obávali v souvislosti se stavbou druhého zdejšího
supermarketu.
Ohradili jsme se proti záměru MěÚ Mimoň vykácet všechny javory kulovité formy kolem
tamního Mariánského sloupu jen proto, ţ e jeden z nich byl silně proschlý. Písemné vyjádření
jsme doloţ ili mimo jiné posudkem našeho dendrologa a také občanského sdruţ ení Drobné
památky severních Čech (s nímţ spolupracujeme i v jiných případech a jehoţ někteří členové
jsou i členy zdejší STUŢ), ţ e stromy kolem sloupu jsou i na historických fotografiích a zjevně
mu nijak neškodí. Doporučili jsme skácet a nahradit pouze ten jeden proschlý javor.
Z dalších větších kauz, které ale ještě nejsou uzavřené, jsme dávali vyjádření například
k rekonstrukci parků v Kamenickém Šenově a ke stavbě přeloţ ky silnice I/15 v Kravařích na
Českolipsku. V prvém případě nám šlo hlavně o to, aby nedocházelo ke zbytečnému kácení a
stávající zeleň byla v co největším moţ ném mnoţ ství zakomponována do projektu. Ve
druhém jsme připomínkovali územní řízení a poţ adovali, aby budoucí přeloţ ka byla doplněna
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o mimoúrovňová kříţ ení i tradičních místních pěších tras, tedy nejen oficiálně značených
turistických, o bezpečné podchody pro zvěř, o náhradu za remízky a refugia, která budou
zničena stavbou, o doplnění další doprovodné zeleně, která by plnila i funkci protihlukové a
hygienické bariéry, obecně o zakomponování (zapuštění) přeloţ ky do okolního terénu tak, aby
co nejméně narušovala krajinný ráz Českého středohoří. Právě zde se nám podařilo získat
účinnou pomoc místních, kteří nejsou členy STUŢ.
Pobočka se částečně angaţ ovala v akci místních občanských sdruţ ení proti stavbě
megaparkoviště u Panské skály v Kamenickém Šenově. Šenovskému sdruţ ení Sonow se
podařilo prosadit v této věci místní referendum, v němţ se drtivá většina účastníků (kolem
600) vyjádřila proti stavbě v tak velkém rozsahu. Bohuţ el, protoţ e účast voličů nedosáhla
zákonem poţ adovaných 50%, bylo referendum neplatné. Názor 600 občanů radnici nezajímal
a tak bylo parkoviště v září loňského roku otevřeno. Jak jsme se obávali, zeje prázdnotou
V roce 2006 se STUŢ stala spolu s místní pobočkou Hnutí Duha pořadatelem tradiční a velmi
populární českolipské cyklojízdy na Den bez aut. Konala se 21.září a počtem 100 – 150
účastníků (účastníci se přidávali nebo odpojovali i během jízdy) ještě předčil naše očekávání.
Cyklojízda tentokrát probíhala po trase budoucího městského sběrného okruhu, který bohuţ el
má vést i přes jeden z místních parků. Alespoň dle schváleného regulačního plánu centrální
zóny města, který se nám ani na jednání městského zastupitelstva prozatím nepodařilo změnit.
Typicky pro dusnou atmosféru v regionech místní média nepřinesla o této předem jim
oznámené a na Českolipsku bezkonkurenčně nejnavštívenější akci k tomuto svátku
sebemenší zprávu. Autor této zprávy tedy poslal velmi stručných pár řádek s fotografiemi do
„Týdne v Libereckém kraji“, o kterém, se hovoří jako o týdeníku občanů Liberecka a který
dostává kaţ dý zdarma do schránky. Jak se však dalo čekat, zveřejněno nebylo nic, a to ani po
osobní urgenci.
V říjnu se zástupce STUŢ zúčastnil natáčení pořadu ČT „Nedej se“ , na téma záloţ ního
vrchního vedení 110 kV přes nekrásnější lesní partie Luţ ických hor. Tato kauza, o níţ jsme
jiţ v minulosti informovali, zatím dopadla dobře, energetici pod tlakem obcí, občanských
sdruţ ení a nakonec i krajského úřadu záměr odvolali. Je to však spíše jedna vyhraná bitva neţ
konečné vítězství. Svou část trasy totiţ zatím v územním plánu ponechal sousední Ústecký
kraj a lze očekávat, ţ e SČE nebude chtít přistoupit na variantu kabelového vedení, šetrnější k
přírodě ale pro ni nákladnější, a ţ e ve vhodném okamţ iku se k prosazování tohoto záměru
vrátí.
Přese všechno však těţ iště činnosti zdejší STUŢ (alespoň co do vynaloţ eného času a práce) i
nadále spočívá v boji o mizející městskou zeleň. V roce 2006 jsme se účastnili více neţ
šedesáti správních řízení o jejím kácení, dalších asi deset přechází do letošního roku.
Odhadem to znamená, ţ e jen v České Lípě bylo ţ ádáno o pokácení zhruba dvou stovek
stromů. Městský úřad (rovněţ odhadem) vyhoví asi polovině ţ ádostí, výjimečně se nám
podaří některé z těchto kácení odvrátit úspěšným odvoláním ke krajskému úřadu. Například
v kuriózním případě, kdy OŢP povolil pokácení plodící jabloně na městském pozemku u
školy kvůli stíţ nosti majitelky sousední vilky, ţ e „děti na strom lezou a hlučí“! Motivace
ţ ádostí je někdy hodně subjektivní, o kácení často ţ ádají noví majitelé pozemků, kterým
chybí citový vztah k zeleni, kterou sami nesázeli, a také lidé psychicky labilní, přestrašení
například barvitými mediálními zprávami o polomech a škodách způsobených padlými
stromy. V těchto případech ţ adatelé nejsou schopni přijmout racionální argumentaci.
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Značný problém působí dosti obecná formulace § 8 Zákona 114/1192 Sb., ţ e povolení ke
kácení „lze vydat ze závaţ ných důvodů“. Pro řadu ţ adatelů je tím důvodem třeba i padání listí
nebo jehličí do okapu, nebo ţ e by do stromu případně mohl udeřit blesk (opakovaně u stromů
v místní zahrádkářské kolonii nacházející se mimo obytnou zónu). Hodně by pomohlo
upřesnění tohoto paragrafu, výklad, výčet příkladů, kdy nelze o závaţ ném důvodu hovořit.
Dalším nebezpečím pro zeleň je oficiální ministerský výklad, jímţ se společenství vlastníků
bytových jednotek označuje za fyzickou osobu, která tudíţ dle stejného paragrafu (odst.3)
citovaného zákona nepotřebuje povolení ke kácení stromů s obvodem kmene pod 80 cm.
Byly tak jiţ pokáceny stromy, jejichţ kácení podle původního výkladu nepovolil ani OŢP, ani
odvolací orgán a proti jejichţ odstranění se postavili i jednotliví vlastníci bytových jednotek.
Dokonce ti, jimţ rostly před oknem a jimţ by tedy měly vadit nejvíce. Byli však na schůzi
přehlasováni…To nebezpečí je ve zdejších podmínkách o to větší, ţ e většina bytů v České
Lípě je na velkých sídlištích s hojným mnoţ stvím cca před dvaceti, třiceti lety vysázené
zeleně a ţ e většina vlastníků privatizovaných bytů tvoří právě taková společenství, nikoliv
bytová druţ stva, která jsou osobou právnickou.
Ukazuje se, ţ e by bylo potřeba zvýšit účinnost Zákona č.114/1992 Sb. i navazujících
předpisů a určitě nejen v ochraně stromů. Snad by vedení STUŢ mohlo vyvinout nějakou
iniciativu v tomto směru vůči novému ministru ţ ivotního prostředí.
Miroslav Hudec
Předseda českolipské regionální pobočky STUŢ

G. Zpravodaj, www stránky




Vzhledem k nedostatku finančních zdrojů bylo v roce 2006 vydáno pouze jedno číslo
Zpravodaje STUŢ . Zpravodaj byl vytištěn v nákladu cca 350 ks a rozeslán poštou všem
členům STUŢ a organizacím, které o ně poţ ádaly. Zbytek byl rozdán příznivcům STUŢ.
Webové stránky, které obhospodařuje Jiří Dlouhý, byly pravidelně aktualizovány. Kromě
jiných informací zde byla doplňována stanoviska STUŢ, Zpravodaj 1/2006 a aktuálně
zveřejňovány pozvánky na semináře STUŢ a ostatní akce. Taktéţ jsou zde zveřejňována
tisková prohlášení a články.

H. Ostatní aktivity
Ve výroční zprávě STUŢ za rok 2006 je třeba zmínit i mnohé další aktivity skupin jejích
členů nebo jednotlivců. Jedná se například o soustavnou a dlouhodobou angaţ ovanost členů
STUŢ Stoklasy, Stáhlíka, Lafarové, Marka, Říhy, Čapka za záchranu a obnovu zámku Jezeří,
arboreta pod ním a obcí Černice, Horní Jiřetín, Litvínov-Janov a Hamr před postupující
těţ bou Velkolomu Čs. armády, který se teď přenáší i na ochranu územních ekologických
limitů těţ by pro Velkolom Bílina a města a obce Mariánské Radčice, Louka u Litvínova, Lom
u Mostu, Braňany, Duchcov, Osek a Ledvice. Jmenovaní se účastnili a zúčastňují na jednání
zastupitelstev dotčených obcí, schůzích občanů, na studentských besedách na vysokých
školách, píší do novin apod.
Po jiných liniích se v tom angaţ ují Miroslav Šuta, Jiří Roth a moţ ná další. Ivan Plicka, Ivan
Dejmal a Martin Říha také autorsky přispěli do knihy "Proměny Sudetské krajiny", která
právě vyšla. Karel Čapek se teď intenzivně věnuje kromě severozápadního segmentu
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Praţ ského silničního okruhu a ochrany Šáreckého údolí, Suchdola a Lysolají i aktivitám
kolem výstavby paralelní vzletové a přistávací dráhy na letišti Ruzyně ve vztahu k ţ ivotnímu
prostředí občanů Nebušic, Přední Kopaniny, Dědiny ad., Ing. Fencl se zaměřil mj. na ochranu
říční nivy, krajinného rázu a okolí zámku Zbraslav na soutoku Vltavy a Berounky, na boj o
ochranu Prokopského a Dalejského údolí před „ohlodáváním“ novou bytovou zástavbou, na
ochranu Praţ ské památkové rezervace a ochranu krajinného rázu Prahy před výškovými
budovami. Martin Říha, Jiří Plamínek a Jiří Kulich se spolupodíleli na právě dokončené práci
Sdruţ ení krkonošských obcí a Správy KRNAP "Vize Krkonoš 2050" a Martin Říha přispěl
kapitolou o územních plánech na reprezentační publikaci o Národním parku Krkonoše, která
by měla letos vyjít. Principy udrţ itelnosti se snaţ íme uplatňovat „mimo záři reflektorů“ jak ve
vlastní práci tam, kde jsme zaměstnáni, tak jako oponenti studentských diplomních prací,
členové zkušebních komisí nebo lektoři při přednáškách na vysokých školách. Funguje
vzájemná výměna informací, navštěvování akcí a pěstování dobrých vztahů mezi STUŢ
a Ekologickou sekcí České křesťanské akademie (včetně toho, ze termíny akcí ES CKA jsou
plánovány především na druhé úterky v měsíci, aby s akcemi STUŢ nekolidovaly
a vyhovovaly termínově těm, kdo si úterní odpoledne na návštěvy besed rezervují. Koncem
roku 2006 byla zaloţ ena komise pro otázky ţ ivotního prostředí při Synodní radě
českobratrské církve evangelické. Mezi jejími 8 členy jsou 4 členové STUŢ (Čejková, Hála,
Petr, Nečas). Eva Tylová a Mirek Šuta odvádějí obrovský kus práce při řešení regionálních
problémů rozvoje Plzeňského a Severočeského regionu, na úsecích odpadového hospodářství,
při řešení problémů s odstraňováním starých ekologických zátěţ í, v ochraně ovzduší
a lidského zdraví, rozvoje zón pro podnikání kontra ochrany ţ ivotního prostředí, přírody
a krajiny nejen na půdě STUŢ, ale i v mezinárodním kontextu a velmi aktivní publicistikou
(Nedej se, noviny, časopisy), Eva Tylová v obraně Posázaví před vedením trasy dálnice D3
a jinde v ČR. Pavel Šremer se vzdal funkce předsedy STUŢ, kdyţ byl povolán do funkce
ředitele odboru strategické koncepce ŢP na MŢP a člen STUŢ a předseda Strany zelených
Martin Bursík se stal ministrem ţ ivotního prostředí.
Nelze ani vyjmenovat všechny aktivity, kterými se můţ e STUŢ pochlubit nikoliv jen vlastním
„zastřešením“, ale širším vlivem na výkon veřejné správy, na své členy a jejich
prostřednictvím i na veřejnost.

********************

Čestné předsednictvo
Doc. MUDr. Martin Bojar
Blanka Bohdanová
MUDr. Jan Cimický, Csc
Táňa Fišerová
Doc. Fedor Gál, DrSc

Doc. RNDr. Čestmír Jech, CSc., i.m.
Jiřina Juláková
Jan Kačer
Prof. Dr. Erazim Kohák
Prof. Hana Librová
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Prof. RNDr. Emil Hadač, DrSc.,i.m. Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc.
Hazel Henderson
Jana Štroblová
Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc., i.m.
RNDr. Mikuláš Huba
Jaroslav Hutka
Prof. Dr. Zdeněk Veselovský, DrSc.

********************
Předsednictvo
předseda:

Revizní komise
Pavel Šremer

Jaroslav Mejzr
Miroslav Punčochář
Jan Zeman

místopředsedové: Jiří Dlouhý
Eva Tylová
Miroslav Martiš
členové:

Tajemnice:
Účetní:

Ivan Dejmal
Marcela Kříţ ová
Jiří Kulich
Jiří Nečas
Jiří Roth
Ivan Rynda
Ondřej Velek

Eva Vavroušková
Dana Kopanicová

Poznámka:
V březnu roku 2007 končilo dvouleté funkční období výše uvedeným členům předsednictva,
předsedovi i členům revizní komise.
Nově zvolení členové pro období 2007 – 2008:
předseda: Jiří Dlouhý
místopředsedové: Jiří Roth, Eva Rychlíková, Eva Tylové
členové: Ivan Dejmal, Marcela Kříţ ová, Jiří Kulich, Jiří Nečas, Pavel Šremer
revizní komise: Jaroslav Mejzr, Pavel Punčochář
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Výsledky hospodaření roku 2006
Příjmy

(hodnoty jsou uvedeny v Kč)

Prostředky přijaté v roce 2006 celkem, z toho:

321.445,87

Příspěvek - Pardubice
Grant Nadace Partnerství
Dotace EU
Příspěvky - ostatní drobné dotace
Příspěvky od členů
Přijaté dary - Tomáš Hakr
Ostatní výnosy(kurzové zisky a bankovní úroky)

58.000,00
115.000,00
78.213,50
21.144,50
32.172,50
3.000,00
13.915,37

Výdaje
Prostředky vydané v roce 2006 celkem,
z toho:

409.174,18

Kancelářské potřeby
Drobné provozní vydání a drobný majetek
Spotřeba el. Energie, vody a plynu (Krátká)
Opravy v provozovně
Náklady na REPRE
Ostatní sluţ by spojené s realizací projektu
Nájemné / Krátká
Nájemné / Novotného lávky
Kopírování
Telefonní poplatky
Poštovné
Bankovní poplatky
Poskytnuté příspěvky /EU, Zelený kruh + ostatní

2.496,00
4.075,50
12.395,08
0
431,00
119.110,60
62.004,00
30.940,00
14.528,00
21.151,50
12.531,00
3.071,00
7.418,42
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Kurzové ztráty
Mzdové náklady

30.509,58
88.512,50

Poznámka :
Prostředky od Nadace Partnerství budou dočerpány v roce 2007
Náklady projektu Informační a vzdělávací program pro vyuţ ití biotechnologií jsou
poskytovatelem grantu vyrovnávány vţ dy po obdrţ ení monitorovací zprávy a soupisky
nákladů, tj. cca kaţ dé tři měsíce
Konečné zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2006 činí 424.263,16,- Kč
Konečný zůstatek na pokladně k 31. 12. 2006 činí 88,50 Kč
Konečný stav neuhrazených závazků a pohledávek k 31. 12. 2006 :
závazky
23.446,pohledávky
3.570,Vypracovala: Dana Kopanicová, účetní

 Poděkování
 Děkujeme Nadaci Partnerství, Pardubickému kraji, Síti ekologických poraden
STEP a Evropskému sociálnímu fondu, díky jejichţ grantům byla umoţ něna naše
činnost.
 Děkujeme také všem členům STUŢ a jejím příznivcům, kteří zaplatili vyšší
členské přípěvky, případně poskytli finanční dar a tím přispěli k tomu, ţ e jsme
mohli provozovat i ty činnosti, na které jsme neměli prostředky z grantů.
 Náš dík také patří všem návštěvníkům tradičních úterních panelových besed
v Klubu techniků na Novotného lávce, kterým tyto akce ani po neuvěřitelných
patnácti letech nezevšedněly a vţ dy kaţ dý měsíc se s chutí pouštěli s panelisty do
vášnivých diskusí.
 Rádi bychom na tomto místě také poděkovali všem panelistům, kteří věnovali
mnoho času přípravě svého vystoupení na besedách a bez jejichţ účasti by tyto
akce ztrácely na zajímavosti.
 Děkujeme všem našim členům a příznivcům, kteří navštěvovali také ostatní akce
STUŢ a tím nám dávali najevo, ţ e tu nejsme zbyteční.
 Jsme vděčni za důvěru, kterou nám i v tomto roce poskytovala spousta našich
přátel a příznivců, stejně tak za podporu, přízeň a pomoc.
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Společnost pro trvale udržitelný život
Krátká 26, 100 00 Praha 10
e-mail: eva.vavrouskova@ecn.cz
http://www.stuz.cz
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