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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 změny ve společenském
vědomí. 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. Valné shromáždění
Valné shromáţ dění STUŢ se konalo v úterý 3. března 2009 v Domě vědecko-technických
společností v Praze 1, Novotného lávka.
Valné shromáţ dění schválilo zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, revizní zprávu za rok
2008 a návrh rozpočtu na rok 2009
Bylo odsouhlaseno sníţ ení počtu členů předsednictva na 6 a členů revizní komise na 2. Bylo
přijato stanovisko STUŢ ke kácení stromů v alejích kolem silnic.
Byly odsouhlaseny změny stanov STUŢ ve znění připraveném předsednictvem STUŢ.
Na vědomí byly vzaty zprávy Východočeské a Chomutovské pobočky, nově vzniklé pobočky
Kulivá Hora a Jizerskohorské regionální skupiny a také písemně doručená zpráva Českolipské
pobočky.
Zvoleno bylo předsednictvo v tomto sloţ ení:
předseda Jiří Dlouhý, členové Pavel Šremer, Eva Rychlíková, Jiří Nečas, Jiří Fencl, Jiří Roth,
Eva Horová. Náhradníci Marcela Kříţ ová, Jiří Bendl, Zdeněk Joukl.
Revizní komise byla zvolena ve sloţ ení Jaroslav Mejzr, Miroslav Punčochář
 Volba místopředsedů
Volba místopředsedů proběhla na schůzi předsednictva dne 7. dubna. Předsednictvo se usneslo,
ţ e budou pro toto volební období zvoleni dva místopředsedové
Zvoleni byli Eva Rychlíková, Jiří Fencl.

B. Řešené projekty
 Předávání informací z oblasti trvale udržitelného rozvoje všemi dostupnými prostředky
jako jeden z nástrojů pozitivního ovlivňování odborné i laické veřejnosti.
Projekt byl spolufinancován Ministerstvem ţ ivotního prostředí, všechny jeho části byly v daném
termínu splněny a byl řádně vyúčtován.
Příprava a realizace tématických seminářů pro laickou a odbornou veřejnost a
související osvětové služby
Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná Hlavním městem Praha
Termín provedení zakázky je 27. 11. 2009 aţ 30. 6. 2010.
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C. Pravidelné diskusní semináře na Novotného lávce


Bylo uspořádáno devět seminářů

6. ledna – Udrţ itelný rozvoj území a Politika územního rozvoje anebo Přispěje připravovaná
politika územního rozvoje k udrţ itelnému rozvoji území a v čem?
3. února. – Hormonální disruptory
7. dubna – Média a ţ ivotní prostředí
5. května – Aktualizace strategie udrţ itelného rozvoje ČR (diskuse nad cíli a implementací)
2. června – Územní plán Prahy a zeleň ve městech – (ve spolupráci s Komisí pro ŢP AV ČR)
1. září – Kde peníze jsou sluţ ebníkem, nikoliv pánem (Principy lokální ekonomiky)
6. října - Vítězství a prohry environmentálního hnutí za 20 let od sametové revoluce
3. listopadu – Indikátory ţ ivotního prostředí, indikátory zdraví a měřitelnost strategií
1. prosince – Klima v Kodani: O co se hraje? (ve spolupráci s Klimatickou koalicí, Informačním
centrem OSN v Praze a CEE Bankwatch Network
D. Diskusní podvečery v Literární kavárně v Řetězové ulici
Bylo uspořádáno pět diskusních podvečerů, všechny v Literární kavárně v Řetězové
ulici.
24. března - jarní STUŽODENNOST – setkání členů a příznivců STUŢ pod záminkou jarní
rovnodennosti spojené s diskusí- na téma Klimatická změna – důvod k rozpakům či morální apel
(Jiří Nečas)
21. dubna - (v předvečer Dne Země) téma Zelená úsporám (Karel Jech)
23. června- letní STUŽOVRAT – setkání členů a příznivců STUŢ pod záminkou letního
slunovratu spojené s přednáškou na téma Latinská Amerika a zakládání geoparku (Martina
Pásková)
22. září - podzimní STUŽODENNOST - neformální setkání a diskuse na téma kam má
směřovat STUŢ
15. prosince - zimní STUŽOVRAT Program: putování po Novém Zélandě (Josef Břečka)


E. Zpravodaj STUŽ
 Byla vydána dvě čísla Zpravodaje STUŽ.
Zpravodaj 1/2009 měl 53 stran, Zpravodaj 2/2009 měl 57 stran. Oba v nákladu 250 ks,
recyklovaný papír, obálka od akad. malíře Karla Čapka. Oba Zpravodaje jsou umístěny také na
webu www.stuz,cz
F. Webové stránky STUŽ
 Webové stránky, průběţ ně aktualizované, jsou často navštěvovány a čteny.
Návštěvnost stránek v roce 2009:
I.
2927

II.
2559

III.
3600

IV.
3159

V.
2898

VI.
2656

VII.
2131

4

VIII.
2139

IX.
2134

X.
2832

XI.
2993

XII
2263

G. Stanoviska STUŽ
V roce 2009 vydala Společnost pro trvale udrţ itelný ţ ivot tato stanoviska:
 Stanovisko Společnosti pro trvale udrţ itelný ţ ivot č. 113
k plánům na kácení stromů podél silnic
 Stanovisko Společnosti pro trvale udrţ itelný ţ ivot č. 114
ke snahám o oslabení zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny

H. Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových
Jubilejní 15. Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových se konal ve dnech 11: - 13. září opět
v penzionu Jurica v Bobrovci. Memoriálu se zúčastnili členové a příznivci slovenské i české
Společnosti pro trvale udrţ itelný ţ ivot.
I. Regionální pobočky / skupiny
Stručná výroční zpráva Východočeské regionální pobočky STUŽ
Východočeská regionální pobočky STUŢ proţ ila bohatý a pestrý rok 2009.
Přímo v Hradci Králové stále přetrvává problém se začleněním PP Na Plachtě do systému
evropské ochrany přírody Natura 2000, k němuţ přijalo stanovisko předsednictvo STUŢ jiţ
v roce 2008. Kauza, nyní jde i o rozšíření stávající přírodní památky, spojila místní ekologická
sdruţ ení. Proti nim stojí zatvrzelé vedení hradecké radnice.
Naše pobočka však usiluje i o záchranu jiných částí hradecké městské přírody, konkrétněji o
ochranu hnízdišť pro slavíky a o zachování ohroţ ených cenných stromořadí. Iniciujeme jednání
s odpovědnými pracovníky a vydáváme tiskové zprávy. Tématy se tak zabývají i místní noviny
(MFD, Hradecký deník).
Naše aktivita zároveň potvrzuje, ţ e mezi ekologickým sdruţ ením a niţ šími články městské
samosprávy lze konstruktivně diskutovat, a to za situace, kdy to v dialogu mezi těmito stranami
notně skřípe a vzájemná nedůvěra se prohlubuje.
Neúspěchem skončilo naše víceleté úsilí zabránit záměru hradecké radnice vybudovat nové
parkoviště u Lesního hřbitova v městských lesích. Parkoviště pro cca 100 parkovacích míst
aranţ ovaných do lůna lesního komplexu. Okolo této oponentury panovala jiná, ne zrovna
přátelská atmosféra.
V červnu jsme zorganizovali veřejnou besedu s pracovníkem SFŢP a zaslouţ ilým stuţ ákem ing.
Karlem Jechem na téma bohatě dotovaného projektu Zelená úsporám. Účast veřejnosti však byla
nízká.
Náš nejdelší loňský projekt, trvající od září aţ letos do konce února, představovaly přednášky pro
ZŢ a SŠ v Královéhradeckém kraji. Název projektu, Ekologické výukové programy s Veolii
Voda, odkazuje i na jeho sponzora.
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Smyslem prezentací našich lektorů je obohacovat školní výuku o nové informace z oblastí
týkajících se přírody a ţ ivotního prostředí. A také seznamovat dorost a studenty s alternativními
pohledy na ekologickou problematiku.
Výsledná statistika hovoří o vystoupení ve 14-ti školách regionu, např. ve Dvoře Králové n L.,
v Kostelci n. O., v Kunčicích n.L, v Malých Svatoňovicích, v Náchodě, v Novém Městě n.M., v
Solnici, ve Vrchlabí, a samozřejmě i v Hradci Králové. Celkem se uskutečnilo bezmála 34 hodin
přednášek na 14 různých témat pro 1487 posluchačů.
Naše přednášky se setkávají s příznivým ohlasem. Zájem je větší, neţ je naše nabídka.
Další naší tradiční akcí je promítání ekologických filmů k Evropskému týdnu mobility.
Loni šlo jiţ o 6. ročník. Pozvání vyuţ ilo 980 diváků z hradeckých škol a zařízení pro postiţ ené
děti. V tomto projektu tradičně spolupracujeme kromě magistrátu města HK také
s Ministerstvem ŢP a BESIPem.
Z dalších aktivit:
 trvající angaţ ovanost za zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu v HK;
 -spoluorganizace sportovně-zábavného podniku „Kola v přírodě“;
 „Cyklovýšlap do hradecké přírody“, akce pro veřejnost, jejíţ náplní bylo prohloubení
znalostí o zdejší chráněné fauně a flóře;
 zastoupení na Memoriálu J. a P. Vavrouškových ve slovenských Roháčích. Akce
organizovaná milými kolegy z bratrské slovenské STUŢe, která si zaslouţ í naši pozornost
a účast.
Za pestrou nabídku témat besídek, za Zpravodaje, za e-mailový servis, jakoţ i za další podporu
děkuje za Východočeskou regionální pobočky STUŢ
Miroslav Petr
předseda pobočky
Zpráva o činnosti českolipské pobočky STUŽ v roce 2009
Částečně jsme činnost pobočky zmínili uţ ve Zpravodaji STUŢ 1/2009, v příspěvku
„Masarykovská drobná práce v boji o zeleň“. Popsali jsme v něm na konkrétním případu, ţ e i
oficiální správní orgány, které leckdy (uţ zase!) nejsou mírně řečeno nadšeny, kdyţ do
záleţ itostí ochrany ţ ivotního prostředí mluví občané, se z nezbytí s tímto faktem smiřují a
nezřídka i jejich stanoviska a poţ adavky zahrnují do podmínek realizace záměrů, s nimiţ
přicházejí podnikatelské subjekty.
Jindy podobně reagují i samotné firmy. V loňské výroční zprávě pobočky jsme zmiňovali záměr
zdejších Provodínských písků a.s. zvýšit těţ bu sklářské a slévárenské suroviny nad 1 milión tun
ročně a s tím spojené dosti závaţ né zásahy i do krajinného rázu části Máchova kraje. Snad
jedním z nejváţ nějších mělo být přemostění ţ elezniční trati v Srní, aby po něm a po nově
postavené cestě firma mohla převáţ et vytěţ enou surovinu do několik kilometrů vzdálené
úpravny v Provodíně. Jde o oblast tzv. Jestřebské rovinky, typicky ploché krajiny s chudými
borovými lesy a vystupujícími pískovcovými bloky, v níţ by most působil jako pěst na oko.
Ostatně jeden takový byl jiţ před lety postaven u zdejšího nádraţ í (firma jej ovšem nemůţ e
vyuţ ít, protoţ e by překračovala řadu hygienických limitů v zastavěné části obce), takţ e existuje
naprosto reálná představa, o jak velký zásah by šlo. Opakovaně jsme na to upozorňovali a
navrhovali alternativní řešení, např. vyuţ ití ţ elezniční vlečky pily, která těsně sousedí s těţ ebním
prostorem.
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Nejnověji jsme se dozvěděli, ţ e firma od záměru stavět most velmi pravděpodobně
ustoupí, protoţ e získala souhlas Českých drah ke zřízení klasického přejezdu. Jistě v tom
mohly sehrát svou roli i ekonomické důvody, stejně tak ale obavy z dalších námitek STUŢ,
přinejmenším z prodlouţ ení celého povolovacího procesu a v důsledku toho moţ ných
ekonomických ztrát. V minulosti se totiţ jiţ podařilo dosáhnout alespoň dílčího ovlivnění
záměrů firmy (např. omezení povoleného maximálního rozsahu odlesňované plochy při
otevírání nového těţ ebního loţ iska), typicky ovšem aţ na základě odvolání ke krajskému úřadu.
Pobočka se poměrně rozsáhle vyjadřovala ke konceptu nového územního plánu České Lípy,
přičemţ napadla zejména jeho dopravní část, neuvěřitelně zastaralou a doslova odbytou
zpracovatelem, kterému zjevně činila problémy i orientace ve městě (projevovalo se to například
komolením názvů městských čtvrtí). Pro příklad lze uvést, ţ e nakreslila vedení části městského
rychlostního okruhu po samé hranici městského parku a přes přilehlé sportovní hřiště a dále
čtvrtí, v níţ se nachází několik škol a školských zařízení. Šlo o nepatrně pozměněnou trasu, jíţ se
tehdejší vedení města snaţ ilo prosadit začátkem osmdesátých let minulého století (před 30 lety!)
a s níţ dokonce i tehdy narazilo, takţ e se jí nakonec muselo vzdát. Navrhované dopravní řešení
by ještě zvýšilo fragmentaci města, například by vytvořilo bariéru na dosud celkem
bezproblémovém přístupu od vlakového nádraţ í, a dokonce by zlikvidovalo téměř polovinu trasy
jedné z cyklostezek, vybudované v České Lípě před několika roky. Tato část konceptu vzbudila i
kritiku občanů na veřejném projednávání, na místní poměry dokonce aţ nezvykle silnou.
Připomínky STUŢ zveřejnil také zdejší tisk. Vedení města se ke kritice vlastně nevyjádřilo,
úředníci koncept hájili, kritika byla dokonce anonymně napadena v diskusi na internetovém
serveru regionálních novin. Vše vypadalo, ţ e koncept bude přes veškerou kritiku schválen
s obvyklým chlácholením, ţ e přece nejde o jeho konečnou podobu, ţ e vše bude vyřešeno v další
fázi zpracování územního plánu (dokonce ani EIA posuzující koncept neshledala větší
nedostatky!). Nyní jsme se však dozvěděli (zatím neoficiálně), ţ e krajský úřad vyslovil ke
konceptu podobné připomínky jako STUŢ a ţ e nedostatky v něm pokládá za natolik závaţ né, ţ e
bude poţ adovat jeho přepracování.
Pobočka STUŢ rovněţ iniciovala intervenci ve věci připravovaného regionálního jízdního řádu
Českých drah Libereckého kraje na rok 2010, protoţ e existovalo podezření, ţ e by mohl být na
jedné z tratí zastaven provoz, jak se bohuţ el běţ ně děje v sousedním Ústeckém kraji, kde je
omezování ţ elezniční dopravy součástí oficiální dopravní politiky pod heslem „autobusy jsou
levnější“! Naštěstí se podezření neprokázalo, nebo vedení kraje v důsledku poslanecké
intervence od svého záměru upustilo.
Jeden z členů pobočky se účastnil také letní šumavské akce Hnutí Duha, podílel se na
provozování infostánku u pramenů Vltavy. S Hnutím Duha, zejména s místní skupinou v České
Lípě, pobočka spolupracuje dlouhodobě, některé akce v minulosti obě občanská sdruţ ení
pořádala společně, například cyklojízdy ke Dnům bez aut či ke Dni Země.
Přes uvedené záleţ itosti je ovšem stále těţ ištěm angaţ má pobočky boj za zachování a pokud
moţ no i rozšiřování zeleně ve městě, případně v blízkém regionu – dle toho, co aktivní členové
pobočky časově stihnou. Do poloviny listopadu letošního roku se pobočka účastnila 36 řízení o
povolení pokácet zeleň, převáţ ně stromovou, které jsou jiţ uzavřená. Dalších 17 v současnosti
běţ í a je předpoklad, ţ e budou dokončena do konce roku. Z dlouholeté zkušenosti lze odhadnout,
ţ e kolem deseti dalších ještě můţ e být do konce kalendářního roku zahájeno, takţ e celková
bilance pobočky v této oblasti můţ e být zhruba šedesát řízení.
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Počet stromů povolených k pokácení ovšem je cca desetinásobný. V jediném případě bylo
ţ ádáno o skácení cca 300 stromů, v dalším třeba o padesát, nejčastěji pak o 2-5 stromů v jedné
ţ ádosti (v jednom řízení).
Jde o dosti namáhavou a časově náročnou činnost, zejména proto, ţ e je třeba na místě shlédnout
a ohodnotit dřeviny, o jejichţ kácení je ţ ádáno, někdy je nutná i opakovaná návštěva, zejména u
nepřístupných soukromých pozemků, pokud se nepodaří ţ adatele zastihnout hned napoprvé.
Navíc někteří ţ adatelé bydlí či mají pozemky s posuzovanými stromy v přidruţ ených obcích,
vzdálených i několik kilometrů.
Úspěšnost pobočky v této činnosti je střídavá, bohuţ el, často dost záleţ í na osobě ţ adatele.
Pokud ţ adatel patří k místní elitě, je zřetelně vyšší pravděpodobnost, ţ e mu bude kácení
povoleno, byť máme leckdy značné pochyby o odůvodněnosti takového povolení. Rovněţ hodně
záleţ í na druhu stromu. Z katastru města pravděpodobně postupem času zcela vymizí topoly, a to
i kdysi oblíbená štíhlá forma „Italica“, protoţ e zdejší odbor ţ ivotního prostředí razí zásadu, ţ e do
města nepatří, a povolení ke kácení dává, i kdyţ jde o stromy zdravé a perspektivní třeba na
dalších deset let.
Na druhém místě ohroţ ených je pak bříza. Ve městě se o ní běţ ně rozhoduje dle zásady lidové
dendrologie, inspirované nejspíše lesnickým podáním, ţ e jde o strom „plevelný, o „nálet“.
Přitom se zcela opomíjí, ţ e mimolesní zeleň a ţ ádosti o její kácení se posuzují na základě zákona
114/1992 Sb., který tyto pojmy vůbec nezná. Proto můţ eme pokládat za zcela nevídané a za
doslova bezprecedentní jedno rozhodnutí zdejšího odboru ţ ivotního prostředí, čelícího tlaku
pobočky, snaţ ící se zabránit pokácení krásné zdravé břízy, posledního zbývajícího stromu na
pozemku, značně navíc zatíţ eném blízkou frekventovanou dopravou. Nařídil totiţ na pozemku
náhradní výsadbu – břízy!
Pobočka zůstává stabilní, co se týče personálního obsazení, má 10 členů, tedy stejně jako v roce
2008.
Miroslav Hudec, předseda pobočky
předseda pobočky

J. Ostatní
Členové STUŽ v Praze i v regionálních pobočkách a skupinách prosazovali neformálně
principy trvalé udržitelnosti života v rámci svých zaměstnání a dalších mimopracovních
aktivit, přednášek, výuky na školách apod.
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********************
Čestné předsednictvo
Doc. MUDr. Martin Bojar
MUDr. Jan Cimický, Csc
Táňa Fišerová
Prof. Dr. Erazim Kohák
Otakar Leiský,
Prof. Hana Librová
Prof. RNDR. Bedřich Moldan
Jana Štroblová
RNDr. Mikuláš Huba
Jaroslav Hutka
Dvorana slávy
Ing. Ivan Dejmal - (17. 10. 1946- 6. 2. 2008), zakládající člen, dlouholetý člen předsednictva
Prof. RNDr. Emil Hadač - (10. 5. 1914-26. 4. 2003), člen čestného předsednictva STUŢ
v letech 1992-2003
Doc. RNDr. Čestmír Jech, CSc. – ( 22. 11. 1925–9. 9. 2002), člen čestného předsednictva STUŢ
v letech 1992-2002
Ing. Igor Míchal, CSc. – (15. 7. 1932–4. 8. 2002), zakládající člen a místopředseda STUŢ
v letech 1992–1995, předseda STUŢ v letech 1995–1999
Ing. Eliška Nováková, DrSc. – (2. 6. 1921-27. 11. 2000, zakládající členka a členka
předsednictva STUŢ
Prof. MUDr. Vladimír Srb – (23. 2. 1931-15. 12. 2005), zakladatel Východočeské regionální
pobočky STUŢ a její první předseda.
Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc. – (1926-12. 1. 2007), zakládající člen STUŢ, člen předsednictva
v letech 1992-2005, člen čestného předsednictva v letech 2005-2007
Prof. RNDr. Milan Straškraba, DrSc. – (25. 7. 1931-26. 7. 2000), zakládající člen STUŢ
Mgr. Emílie Strejčková – (22. 1. 1939-8. 3. 2009), zakládající členka STUŢ
Doc. Ing. Josef Vavroušek - (15. 9. 1944-18. 3. 1995), zakládající člen STUŢ a její první
předseda v letech 1992-1995
Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. – (26. 8. 1928–24. 11. 2006), člen čestného
předsednictva STUŢ v letech 1992-2006

********************
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********************
Předsednictvo
předseda:
Jiří Dlouhý
místopředsedové:
členové:

revizní komise:
Tajemnice:
Účetní:

Revizní komise
Jaroslav Mejzr
Miroslav Punčochář

Jiří Fencl
Eva Rychlíková
Eva Horová
Jiří Nečas
Jiří Roth
Pavel Šremer
Jaroslav Mejzr
Miroslav Punčochář
Eva Vavroušková
Dana Kopanicová

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

Pobočky s právní subjektivitou:
Chomutovská
předseda Jiří Roth
Východočeská
předseda Miroslav Petr
Českolipská
předseda Miroslav Hudec
Karlovarská
předseda Pavel Ţlebek
(po tragickém úmrtí Pavla Žlebka 17. 3. 2010 byla předsedkyní zvolena
Jana Jandová
Regionální skupiny bez právní subjektivity
Jizerskohorská
předseda Zdeněk Joukl
Kulivá Hora
vedení skupiny Pavel Karpíšek a Hana Řezníčková

********************
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Výsledky hospodaření roku 2009
(hodnoty jsou uvedeny v Kč)

Příjmy
Prostředky přijaté v roce 2009 celkem, z toho:

420.758,00

Dotace - MŢP
Dotace MHMP – přechází z roku 2008
Dotace – MŹP – přechází z roku 2008
Dotace EU
Vlastní zdroje
Příspěvky od členů
Přijaté dary

151.000,00
101.000,00
50.000,00
65.810,00
16.838,00
27.110,00
9.000,00

Výdaje
Prostředky vydané v roce 2005 celkem,
z toho:

416.861,-

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

1.317,00
8.420,00
2.484,00
0,00
7.398,00
170.578,00
35.700,00
20.444,00
14.325,00
9.977,00
5.264,00
1.000,00
139.954,00

Přijaté prostředky – výdaje (zisk)

3.897,00

Konečné zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2009 činí 470.922,64 Kč
Konečný zůstatek na pokladně k 31. 12. 2009 je 138,- Kč
Konečný stav neuhrazených závazků a pohledávek k 31. 12. 2009 :
závazky
0
pohledávky
0
11

Revizní zpráva o hospodaření STUŽ za rok 2008 ze dne 20. 2. 201
Revizní komise provedla revizi hospodaření STUŢ a konstatuje:
V roce 2009 bylo účetnictví zpracováváno dle platných legislativních předpisů a interních
směrnic.
Účetní doklady jsou vedeny řádně, mají veškeré potřebné náleţ itosti a jsou přehledně uspořádány
dle agend :
 Pokladna
 Banka
 Faktury vydané
 Faktury přijaté
 Evidence dotací
 Evidence darů
 Interní doklady
 Mzdová evidence
Výše uvedené agendy spolehlivě sledují problematiku STUŢ ve vztahu k platným zákonům,
pokynům MF a předpisům, které se týkají účtování politických stran, občanských sdruţ ení a
nevýdělečných organizací.
Korunový účet STUŢ č. 3944349 / 0800 je veden u České spořitelny v Praze 2,
Stav účtu k 31.12.2009 činil 470.922,64 Kč
Stav pokladny skutečný souhlasí se stavem v pokladní knize. Hotovost pokladny ke
dni 31. 12. 2009 byla 138,-Kč.
Revizní komise prověřila evidenci placení členských příspěvků za rok 2009, příjmy z příspěvků
v hotovosti i převodem na účet byly řádně zaúčtovány.
Přiznání k dani z příjmů právnických osob bylo k termínu konání revize jiţ zpracováno a bude
podáno v řádném termínu do 31. 3. 2010.
Z výsledků hospodaření za rok 2009 (viz příloha) vyplývá, ţ e STUŢ má zisk
Revizní komise hospodaření STUŢ za rok 2009 osvědčuje

Ing. Jaroslav Mejzr
předseda revizní komise

V Praze dne 24. 2. 2010
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Poděkování
 Děkujeme Ministerstvu ţ ivotního prostředí, Magistrátu hl. m. Prahy 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 osmnácti 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
poštovní adresa: Krkonošská 1, 120 00 Praha 2
e-mail: eva.vavrouskova@ecn.cz
http://www.stuz.cz
IČO 47608277
Číslo účtu 3944349/0800
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