Výroční zpráva za rok 2010
SPOLEČNOST PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT (STUŽ)
je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdruţení), která vznikla v září
1992 z iniciativy prvního ministra ţivotního prostředí Československa Josefa Vavrouška.

Poslání a cíle STUŽ
Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udrţitelnému vývoji
lidské společnosti, k přibliţování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie
vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat ţivot 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 udrţitelného
způsobu ţivota na místní, regionální, národní i globální úrovni. Přechod na trvalou
udrţitelnost chápeme jako jedinou alternativu k trendům prohlubujícím ekologickou
krizi, jeţ by v místním a posléze i globálním měřítku devastovala biosféru i společnost.
Zároveň nezastíráme, ţe přechod společnosti na trvale udrţitelný způsob ţivota si v
budoucích několika desetiletích vyţádá 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 shromáţdění, které volí předsedu, předsednictvo,
revizní komisi a čestné předsednictvo. Předsednictvo pak ze svého středu volí tři
místopředsedy. Organizační záleţitosti 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 shromáţdění členů STUŢ se koná kaţdým rokem vţdy v březnu. Vzhledem
k tomu, ţe volební období předsedy a předsednictva je dvouleté, letošní shromáţdění bylo
volební. Konalo se v úterý 1. března na Novotného lávce.
Usnesení valného shromáždění:
Valné shromáţdění Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot
1. schválilo program, navrţený předsednictvem STUŢ;
2. schválilo mandátovou komisi ve sloţení Marcela Kříţová, Jiří Roth, volební komisi ve
sloţení Jana Dlouhá, Eva Horová, Eva Rychlíková a návrhovou komisi ve sloţení:
Martin Říha, Jiří Nečas;
3. schválilo, ţe počet členů předsednictva bude 6 a počet členů revizní komise 2;
4. schválilo zprávu o činnosti STUŢ za rok 2010 a plán činnosti STUŢ na rok 2011,
doplněný o dva náměty uvedené v zápisu;
5. schválilo Zprávu o hospodaření za rok 2010 s tím, ţe ukládá předsednictvu vysvětlit po
návratu Ing. Vavrouškové z dovolené poloţku "ostatní sluţby spojené s realizací
projektu", které svou výší přispívají k zápornému hospodářskému výsledku;
6. schválilo rozpočet na rok 2011;
7. vzalo na vědomí zprávu revizní komise o účetnictví za rok 2010;
8. Uloţilo předsednictvu STUŢ zlepšit mediální prezentaci výsledků práce STUŢ pro
veřejnost a do sdělovacích prostředků;
9. Vyslechlo zprávy o činnosti poboček Východočeské a Českolipské a Jizerskohorské
regionální skupiny;
10. Vzalo na vědomí změnu Chomutovské pobočky na regionální skupinu;
11. Na příští funkční období zvolilo jako předsedu STUŢ Ing. Jiřího Dlouhého, jako členy
předsednictva prom. biol. Pavla Šremera , Ing. arch. Martina Říhu, Mgr. Evu Horovou,
RNDr. Jiřího Nečase, MUDr. Evu Rychlíkovou a Ing. Jiřího Fencla, jako náhradníky
předsednictva (v uvedeném pořadí) PaedDr. Jiřího Rotha, Marcelu Kříţovou a Ing.
Zdeňka Joukla, jako členy revizní komise pak Ing. Jaroslava Mejzra a Ing. Miroslava
Punčocháře, Dr.Sc.;
12. Pověřilo Předsednictvo úkolem pomoci českolipské pomoci při hledání a vyuţívání
nejen nástrojů ochrany přírody a krajiny, nýbrţ i ochrany památek při ochraně zeleně
jako součásti jak parků a zámeckých či klášterních zahrad, tak i krajiny krajinného rázu;
13. Pověřilo předsednictvo dořešit vyklizení prostor v Krátké ul. v Praze 10 a v té
souvislosti nahlásit změnu sídla STUŢ, a zajistit změnu adresy na Krkonošská 1, Praha
2;
14. Připomenout vládě, ať jiţ samostatně nebo v Zeleném kruhu, její programové
prohlášení, v němţ je uvedeno, ţe se zasadí o zachování územních ekologických limitů
těţby v SHP.
Ing. arch. Martin Říha
RNDr. Jiří Nečas
Praha 2. 3. 2011
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B. Řešené projekty
Předávání informací z oblasti trvale udržitelného rozvoje s cílem pozitivně
ovlivňovat odbornou i laickou veřejnost – víceletý projekt
Projekt byl spolufinancován Ministerstvem ţivotního prostředí.
Na realizaci projektu se podíleli řešitelka projektu Ing. Eva Vavroušková a všichni členové
předsednictva.
Všechny plánované aktivity byly splněny, projekt byl řádně a včas vyúčtován.
Jednotlivé aktivity projektu jsou součástí této výroční zprávy
C. Pravidelné diskusní semináře na Novotného lávce
V roce 2010 bylo uspořádáno deset seminářů:
5. ledna
Příhraniční spolupráce ve zvláště chráněných územích – moderátorem byl Jiří Kulich
2. února Politika, zdraví a ţivotní prostředí – Moderovala Eva Rychlíková
2. března Při příleţitosti valného shromáţdění přednáška prof. Erazima Koháka „O smyslu
národní totoţnosti“
6. dubna Úskalí veřejné správy – korupce? – Moderovali Eva Horová a Jiří Fencl
4. května Co slibují politici našemu ţivotnímu prostředí do příštího volebního období?
moderátor Jiří Dlouhý
2. června Péče o ţivotní prostředí do roku 2020 aneb jak pokročila příprava Státní politiky
ţivotního prostředí – Moderátor Pavel Šremer
7. září
Chemické látky a ţivotní prostředí – Moderátorka Eva Rychlíková
5. října
Sport, rekreace a ochrana přírody – Moderátor Jiří Dlouhý
2. listopadu Je půda ještě vzácným statkem? - Moderátor Jiří Fencl
7. prosince Voda v krajině – Moderátorka Eva Tylová
Před kaţdým seminářem se od 14,30 konala schůze předsednictva. V průběhu prázdnin
byly zorganizovány dvě schůzky, zúčastnili se jí pouze ti členové, kteří právě nebyli na
dovolené.
D. Diskusní podvečery
Stejně jako v předcházejících létech i v roce 2010 organizovala STUŢ neformální přátelská
posezení pro své členy a příznivce.
16. března – Neformální setkání členů a příznivců při příleţitosti odchodu do důchodu Martina
Říhy a jarní rovnodennosti (STUŢODENNOST) v restaurantu Hrom do police
18. května - Setkání Stuţáků na téma „Co si slibujeme od voleb“ se konalo v domě u manţelů
Horových.
22. června - Letní STUŽOVRAT - Literární kavárna v Řetězové - Téma: „Územní plán“
15. prosince – Předvánoční diskusní podvečer byl nazván Betlémská krajina, téma bylo
„Evropská úmluva o krajině“
E. Doprovodná akce konference FORUM 2000
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Při příleţitosti konference FÓRUM 2000 se naskytla příleţitost uspořádat doprovodnou
akci této konference, kterou jsme vyuţili a zorganizovali jsme dne 12. října v budově
Akademie věd ČR seminář na téma „Hledání řešení pro zastavení nekontrolovatelného
šíření zástavby do volné krajiny aneb Jak nenavařit urbánní kaši“.
F. Konference Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010
STUŢ uspořádala ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci, Katedrou biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
Českou a slovenskou asociací Římského klubu, Spoločnosťou pre trvalo udrţateľný ţivot
v Slovenskej republike, Geografickým ústavem SAV, Katedrou rozvojových studií a
Katedrou ekologie a ţivotního prostředí mezinárodní konferenci „Udržitelný rozvoj –
stav a perspektivy v roce 2010“. Konference se konala ve dnech 5. – 8. září v Olomouci
G. Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových
STUŢ ČR a SR uspořádaly ve dnech 10. – 12. září jiţ 16. ročník Memoriálu Josefa a
Petry Vavrouškových. Konal se ve dnech 10: - 12. září opět v penzionu Jurica
v Bobrovci.
Počasí bylo, jako ostatně v posledních letech – aţ na nepatrné výjimky – opět deštivé.
H. Stanoviska Společnosti pro trvale udržitelný život
Stanovisko předsednictva Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot č. 115, ke
zpochybňování podpory ekologické výchovy z fondů EU v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Stanovisko Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot č. 116 k Politice ochrany klimatu
České republiky a k vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
(SEA)
Vyjádření STUŢ k záměru „Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje“ dle přílohy č. 3 (v
rozsahu přílohy č. 4) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí
Jde o rekultivaci kamenolomu Požáry, kam se má zavážet zemina např. z výkopů pro
tunel Blanka. Je nebezpečí, že objem zeminy daleko převýší kapacitu lomu a místo by se
tak stalo depozitářem této hlušiny. Stanovisko bylo zasláno Magistrátu hl. m. Prahy a
umístěno na webové stránky STUŽ
Doplnění návrhu zavedení Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR do praxe
STUŽ analyzovala Návrh zavedení Strategického rámce, navrhla jeho doplnění a své
návrhy zaslala Radě vlády pro udržitelný rozvoj
Společná výzva CENELC a STUŽ k Evropské úmluvě o krajině adresovaná
premiérovi a ministrům
Jde o společnou výzvu k dokumentu „Podklad pro společné prohlášení zástupců rezortů
formulované v rámci Národního semináře/ mezirezortního pracovního jednání
k implementaci Evropské úmluvy o krajině a péče o krajinu v České republice
uspořádaného dne 6.října 2010 v Praze.
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I. Zpravodaj STUŽ
V roce 2010 byla vydána dvě čísla Zpravodaje STUŽ., obě v nákladu 250 ks s obálkou od
akademického malíře Karla Čapka. Ţe jsou vytištěny na recyklovaném papíru je
samozřejmost.. Rozeslána byla všem členům STUŢ a rozdána zájemcům zejména na
pravidelných seminářích.
Oba Zpravodaje jsou umístěny také na webu www.stuz,cz
J. Webové stránky STUŽ
Webové stránky www.stuz.cz , průběţně aktualizované, jsou často navštěvovány a
čteny.
Statistika návštěvnosti v roce 2010::
I.
2393

II.
2457

III.
2513

IV.
2210

V.
2161

VI.
1487

VII.
859

VIII.
928

IX.
986

X.
1405

XI.
2077

XII
800

K. Regionální pobočky / skupiny
Výroční zpráva východočeské regionální pobočky STUŽ za rok 2010
Rok 2010 nevybočil z linie, kterou východočeská pobočka sleduje cílevědomě jiţ léta.
Také počet a charakter vlastních akcí byl obdobný jako v předcházejících letech. Minulý
rok lze tedy hodnotit jako úspěšný.
Naše činnost je zaměřena z větší části na ekologickou výchovu a osvětu.
Na prvním místě stojí za zmínku náš největší projekt, a to Ekologické výukové programy
s nadací Veolia. Projekt nastartovaný v září skončil letos v únoru. Jeho náplň
tvoří přednášky na školách na různá témata týkající se ţivotního prostředí. Cílem je
obohacovat školní výuku a vnášet do ní nové pohledy a myšlenky, včetně principu
udrţitelného rozvoje.
V rámci projektu jsme potěšili ţáky a studenty nejen řady královéhradeckých, ale i
dalších škol v kraji. Konkrétně v Malých Svatoňovicích, v Náchodě, v Trutnově a
v Novém Bydţově. Přednášíme také na tzv. specializovaných či praktických školách. Zde
bývá počet ţáků na prezentaci podstatně niţší, coţ se pak projeví i v naší statistice. I tak
jsme zpestřili výuku 1110 ţákům a studentům v deseti školách v kraji.
Do ekologické výchovy spadá i naše tradiční zářijová akce, projekce ekologických filmů
k Evropskému týdnu mobility. Koná se s podporou Magistrátu města Hradce Králové a
Ministerstva ŢP. Promítání proběhlo ve čtyřech dnech, účast byla vysoká: 1217 diváků
z 10-ti škol a zařízení pro postiţené děti. Na programu bylo 14 filmů zaměřených na vliv
dopravy na naše prostředí, na bezpečnost v dopravě, a na přírodní hodnoty a jejich
ochranu.
Těm odrostlým, dospělcům, jsme v loňské roce nabídli dvě přírodovědné exkurze.
První z nich představoval třetí ročník cyklovýšlapu do hradecké přírody za poklady
Natury 2000. Odborné vedení zajišťovali botanička, entomolog a ornitolog.
Obdivovaným nálezem byla na výsost fotogenická váţka čtyřskvrnná.
Druhá exkurze zamířila do přírodní rezervace a prameniště Zbytka u Dobrušky, do oblasti
se zdroji pitné vody pro Hradec Králové a širé okolí. Kromě doktorů přes přírodu, tedy
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botanika, entomologa a ornitologů, tu tentokrát nechyběli doktoři a inţenýři přes vodu.
Neb právě v této lokalitě se střetávají zájmy ochrany přírody s poţadavky na zásobování
obyvatelstva pitnou vodou. Tento střet měl za následek aţ jakýsi válečný stav mezi
některými ekology a jistými komunálními politiky. Krátce řečeno, dochází tu právě
z důvodu ochrany zdejší flóry a fauny, která je na vysokém stavu podzemní vody závislá,
k sezónnímu a mnoţstevnímu omezení čerpání vody.
Pro přírodovědné labuţníky zmíním ještě významný přírodní objev z říše bezobratlých, a
sice vzácné nesytkÿ čenohlavé (Sesia melanocephala).
V říjnových komunálních volbách kandidovali i někteří naši členové. A to za zelenou
platformu Změna pro Hradec. I kdyţ nebodovali, jejich seskupení vybojovalo nakonec
v městském zastupitelstvu tři mandáty. Zde bych vyjádřil naději, ţe po letech napjatých
vztahů mezi eko-NGOs a vedením krajského města se rýsuje období klidnější spolupráce.
Východočeská regionální pobočky STUŢ děkuje touto cestou za pestrou aktivitu na
centrální úrovni, za obětavost těch, kteří nesou prapor a pochodeň organizace, a
v neposlední řadě za podporu všech odnoţí STUŢe, včetně té naší východočeské
pobočky.
Miroslav Petr, předseda Východočeské regionální pobočky STUŽ
březen 2011
Výroční zpráva českolipské pobočky STUŽ za rok 2010
Pobočka má stále 10 členů, část z nich jsou důchodci, kterým přece jen s věkem ubývá
sil, část lidé tak zaměstnaní pracovně i další veřejnou činností, ţe to aktivity občanského
sdruţení nemůţe neovlivnit. Na druhé straně ale třeba právě členství v místním
zastupitelském sboru umoţňuje alespoň sporadicky získávat důleţitou podporu ze strany
samosprávy
Tak například ve zprávě o činnosti v roce 2009 jsme uvedli, ţe pobočka STUŢ se
vyjadřovala ke konceptu nového územního plánu České Lípy. Jak bylo moţno očekávat
na základě letitých zkušeností s (téměř oficiálním) přehlíţivým postojem správních
orgánů k občanským aktivitám, jen minimum připomínek STUŢ bylo akceptováno.
Členové pobočky, kteří byli v minulém volebním období zároveň českolipskými
zastupiteli, tedy tyto připomínky podali jako návrh usnesení zastupitelstva města, a
podařilo se jim pro ně získat po určitých peripetiích podporu.
Za největší úspěch v tomto smyslu lze povaţovat doplnění plánu cyklo a pěšího podchodu
pod budoucí přeloţkou silně frekventované silnice I/9 do zadání nového územního plánu
v místě, kde bude kříţit Svojsíkovu stezku, důleţitou trasu do Obecního lesa, do oblasti
vyuţívané stovkami zdejších obyvatel k příměstské denní rekreaci. Pokud by kříţení bylo
úrovňové, byly by akutně ohroţeny ţivoty a zdraví lidí. Pro přednesený návrh usnesení
hlasovalo nakonec 24 z pětadvaceti členů zastupitelstva. Představu, o jak důleţitý úspěch
šlo, si lze učinit uţ z toho, ţe pobočka o toto řešení spolu s dalším občanským sdruţením
(Hnutím Duha) usilovala několik let, snaţila se získat podporu veřejnosti (třeba
organizací cyklojízd na Den Země a Den bez aut, kde se o věci opakovaně hovořilo).
Účastnila se řady jednání včetně územního řízení na plánovanou stavbu, odvolávala se
proti negativnímu rozhodnutí ke krajskému úřadu, kde sice byl její návrh zamítnut, ale
doporučeno právě, aby nejdříve stavbu prosadila do územního plánu.
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Není sice ještě vyhráno, návrh by se mohl stát obětí úsilí současného ministra dopravy o
šetření na dopravních stavbách, včetně této, která by po dočasném zastavení měla
pokračovat a být dokončena do roku 2013. Zástupce STUŢ ale intervenoval u místního
poslance PČR, aby upozornil, ţe podchod rozhodně není „nadbytečnou ozdobičkou“, jak
se prý ministr o některých součástech dopravních staveb vyjadřuje.
Zvýšila se téţ naděje na uplatnění některých dalších připomínek pobočky k novému
územnímu plánu. Zástupce STUŢ a zároveň (staro)nový zastupitel města prosadil jako
člen radniční koalice do programového prohlášení například nové projednání návrhu
některých dopravních řešení ve městě, o kterých jsme se zmiňovali v loňské výroční
zprávě, ale také třeba prověření moţnosti zřízení nové ţelezniční zastávky v obci, která se
před několika roky připojila k České Lípě. Rovněţ některé záleţitosti mimo územní plán,
o jejichţ realizaci pobočka dlouhodobě usiluje, například byla dohodnuta postupná změna
technologie zimní údrţby komunikací ve městě směrem k postupům méně poškozujícím
ţivotní prostředí a zdraví a majetek obyvatel.
Pokračuje také účast pobočky v boji proti těţbě kamene na proslulém kopci Tlustec u
Jablonného v Podještědí, nejen dle našeho názoru zbytečnou a devastační, poškozující
místní krajinný ráz, proti těţbě, která by navíc mohla negativně ovlivnit třeba i turistický
ruch a poškodit hospodářské aktivity na turistice závislé. Nehledě na vysokou
přírodovědnou hodnotu akutně ohroţených, jedinečných rostlinných a ţivočišných
společenstev obývajících kopec.
Připomínkovali jsme nově zpracovanou EIA a spolu s dalšími občanskými sdruţeními
poţadovali její doplnění. Doplněnou studii zveřejnilo MŢP 22. listopadu. Nyní ji musíme
prostudovat a dohodnout se na dalším postupu. Ke studii připojené vizualizace vzhledu
kopce po těţbě a revitalizaci sice jiţ nepůsobí tak drastickým dojmem jako dříve, je
ovšem otázka, nakolik by vizualizované představy byly skutečně naplněny, kdyby k těţbě,
byť oproti minulým záměrům citlivějším způsobem prováděné, nakonec přece jen došlo.
Na jaře pobočka zorganizovala vlastně jiţ tradiční úklid Luţických hor v prostoru mezi
Novou Hutí, Rousínovem a Svorem. Je smutnou ironií osudu, ţe právě oblast, kde jsme
uklízeli odpadky v okolí silnic a cest, 24. května zvlášť drasticky zasáhla větrná smršť,
zničila zdejší lesy a změnila některá místa k nepoznání.
Úspěchem, o který se nejvíce zaslouţila naše členka paní Komersová, byla záchrana
staleté lípy v obci Bořejov poblíţ hradu Houska. Strom byl poškozený a místní
samospráva prakticky jiţ rozhodla o jeho pokácení z bezpečnostních důvodů. Nakonec se
podařilo zajistit jeho citlivé ošetření, čímţ bylo kácení nakonec přece jen odvráceno.
Mimochodem, tato kauza je dokladem, jak se prolínají občanské aktivity našich členů.
Zmíněná členka pobočky STUŢ a někteří další jsou zároveň členy občanského sdruţení
Drobné památky severních Čech, které spolu s dalším mimo jiné zajišťuje postupnou
opravu zdejšího kostela sv. Jakuba. Stavby, jeţ za nezájmu nových usedlíků zvolna ale
neodvratně chátrala v podstatě od poválečného období, od odsunu bývalého německého
obyvatelstva, a jejíţ změna v neopravitelnou ruinu by bez občanských aktivit byla jen
otázkou nepříliš vzdáleného času.
Bohuţel, tato záchrana stromu je spíše světlou výjimkou. Hlavní, „všednodenní“ činnost
pobočky se zaměřuje především na zápas o zeleň v České Lípě (nově i v další obci, kde se
ke spolupráci přihlásil místní občan), ovšem nepříliš úspěšně. Od ledna do konce
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listopadu tr. se pobočka účastnila 49 řízení o kácení zeleně (loni za stejné období
absolvovala 36 řízení), ve kterých se rozhodovalo o 172 stromech. Z toho 40 řízení je jiţ
skončeno, devět ještě běţí.
Co hůř, mezi kácenou zelení přibývá významných, sto a více let starých stromů, včetně
v historických městských parcích. V takových případech si sice správní orgán obvykle
vyţádá odborný posudek, ale snad se ještě nestalo, aby ten vyzněl v neprospěch kácení. Je
to pochopitelné, posuzovatelé se jistí a v případě pochybností se raději přikloní ke kácení,
i kdyţ by zejména u dlouhověkých stromů (dub, buk, lípa, …) v mnohých případech
bezpečnost zajistil i citlivý ořez či jiné ošetření stromu (viz výše bořejovská lípa).
Jen někdy kácení vzbudí negativní ohlas veřejnosti. Nejnověji se tak stalo, kdyţ byl
pokácen 140 roků starý buk lesní v parku u budovy českolipského okresního soudu
Negativní ohlasy se ovšem vyvolávají hlavně zásahy do veřejné zeleně. Ze strany
soukromých vlastníků je naopak vyvíjen aţ neuvěřitelný tlak na povolení kácení.
Stejně často, ne-li častěji, je ale kácení ţádáno z důvodů, které jsou vlastně v rozporu se
zákonem. Mnohdy prostě prosto, ţe majitelé, zejména noví, ţádný strom na pozemku
nechtějí, coţ jistě není váţný důvod dle dikce zákona. Obvykle je to maskováno různými
důvody zástupnými.
Z toho důvodu zástupce STUŢ a současně městský zastupitel prosadil do radniční
koaliční smlouvy zásadu omezení prodeje městského nemovitého majetku, zejména právě
ploch se vzrostlými stromy. Teprve budoucnost ovšem ukáţe, zda takové opatření bude
znamenat větší ochranu zeleně ve městě.
PhDr. Miroslav Hudec, předseda pobočky
Česká Lípa, 5. prosince
L. 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, CSc. - (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:
Ing. Jiří Dlouhý
místopředsedové:

Revizní komise
Ing. Jaroslav Mejzr
Ing. Miroslav Punčochář, CSc.

Ing. arch. Martin Říha
Pavel Šremer, prom. biol.

členové:
Ing. Jiří Fencl, CSc.
RNDr. Eva Horová
Ing. Jiří Nečas
MUDr. Eva Rychlíková
Tajemnice:
Účetní:

Ing.Eva Vavroušková
Ing. Dana Kopanicová

********************
Pobočky s právní subjektivitou:
Východočeská
předseda Miroslav Petr
Českolipská
předseda PhDr. Miroslav Hudec
Karlovarská
předsedkyně Jana Jandová, DIS
Jihočeská pobočka předseda JUDr. Miloš Tuháček
Regionální skupiny bez právní subjektivity
Chomutovská
Předseda PaeDr. Jiří Roth
Jizerskohorská
předseda Ing. Zdeněk Joukl
Kulivá Hora
vedení skupiny Pavel Karpíšek a Hana Řezníčková
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Výsledky hospodaření roku 2010
(hodnoty jsou uvedeny v Kč)

Příjmy
Prostředky přijaté v roce 2010 celkem,
z toho:
Dotace - MŢP
Příspěvek - MHMP
Gymnázium Nad Štolou
Bankovní úroky
Příspěvky od členů
Přijaté dary

282.037,90
140.000,00
98.000,00
11.000,00
487,90
26.550,00
6.000,00

Výdaje
Prostředky vydané v roce 2005 celkem,
z toho:

284.451,80

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

5.383,00
1.709,00
313,00
0,00
333,00
145.385,00
36.200,00
480.00
16.716,00
8.725,52
7.532,00
4.275,92
23.399,36
34.000,00

Přijaté prostředky - ztráta

2.413,90

Konečné zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2010 391.559,74 Kč
Konečný zůstatek na pokladně k 31. 12. 2010
2.976,00 Kč
Konečný stav neuhrazených závazků a pohledávek k 31. 12. 2010 :
závazky
0
pohledávky
0
12

Účet zisků a ztrát
Účet
501.100
501.200
501.600
502.100
512.100
518.100
518.210
518.300
518.400
518.410
518.510
518.600
521.100
542.100
549.100
590.100
602.100
630.100
662.100
692.200
694.100
694.200
694.400

(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N

Popis
Kancelářské potřeby
Drobné provozní vydání v kanceláři
Potraviny v rámci akcí
Spotřeba elektrické energie
Cestovné
Ostatní sluţby
Nájemné / Novotného lávky
Kopírování, tisk
Telefonní poplatky
Internet
Poštovné - ostatní
Organizační zabezpečení, účetní sluţby
Mzdové náklady / DPP
Ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspě vky
Trţby z prodeje sluţeb
Provozní dotace ze státního rozpočtu
Úroky / BÚ
Přijaté příspě vky od drobných dárců
Přijaté členské příspě vky
Přijaté členské příspě vky / hl. účet
Členské příspě vky / regionální centra

Náklady

CELKEM
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Výnosy
5 383,00
1 054,00
655,00
313,00
333,00
480,00
36 200,00
16 716,00
8 185,52
540,00
7 532,00
145 385,00
34 000,00
731,00
3 544,92
23 399,36

284 451, 80

109 000,00
140 000,00
487,90
6 000,00
17 800,00
8 000,00
750,00
282 037,90

Revizní zpráva o hospodaření STUŽ za rok 2010
Revizní komise provedla revizi hospodaření STUŢ a konstatuje:
1. V roce 2010 bylo účetnictví zpracováváno dle platných legislativních předpisů a interních
směrnic.
2. Účetní doklady jsou vedeny řádně, mají veškeré potřebné náleţitosti 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 sdruţení a nevýdělečných organizací.
Korunový účet STUŢ č. 3944349 / 0800 je veden u České spořitelny v Praze 2,
Stav účtu k 31.12.2010 činil 391.559,74 Kč
3. Stav pokladny skutečný souhlasí se stavem v pokladní knize. Hotovost pokladny ke
dni 31. 12. 2010 byla 2.976,-Kč.
4. Revizní komise prověřila evidenci placení členských příspěvků za rok 2010, příjmy z
příspěvků v hotovosti i převodem na účet byly řádně zaúčtovány.
5. Přiznání k dani z příjmů právnických osob bylo k termínu konání revize jiţ zpracováno a
bude podáno v řádném termínu do 31. 3. 2011.
Z výsledků hospodaření za rok 2010 vyplývá, ţe STUŢ má ztrátu ve výši 2414,Revizní komise hospodaření STUŽ za rok 2010 osvědčuje
Za revizní komisi:

Ing. Jaroslav Mejzr
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Poděkování
 Děkujeme Ministerstvu ţivotního prostředí, které nám poskytlo grantovou podporu a
umoţnilo tak naplnění naší činnosti pozitivními aktivitami.
 Děkujeme také všem členům STUŢ a jejím příznivcům, kteří zaplatili vyšší členské
přípěvky, případně poskytli finanční dar a tím přispěli k tomu, ţe 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, kteří ve velkém počtu přicházejí, pozorně naslouchají a
ţivě diskutují.
 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, ţe 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
Krkonošská 1, 120 00 Praha 2
e-mail: eva.vavrouskova@ecn.cz nebo stuz@ecn.cz
http://www.stuz.cz
IČO 47608277
Číslo účtu 3944349/0800
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