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SPOLEČNOST PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT (STUŽ)
je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září
1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška.

Poslání a cíle STUŽ
Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji
lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie
vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život 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 udržitelného
způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni. Přechod na trvalou
udržitelnost chápeme jako jedinou alternativu k trendům prohlubujícím ekologickou
krizi, jež by v místním a posléze i globálním měřítku devastovala biosféru i společnost.
Zároveň nezastíráme, že přechod společnosti na trvale udržitelný způsob života si
v budoucích několika desetiletích vyžádá 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 STUŽ je valné shromáždění, které volí předsedu, předsednictvo,
revizní komisi a čestné předsednictvo. Předsednictvo pak ze svého středu volí tři
místopředsedy. Organizační záležitosti STUŽ řeší tajemník (tajemnice), podvojné
účetnictví zpracovává kvalifikovaná účetní.
STUŽ 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 shromáždění členů STUŽ se koná každým rokem vždy v březnu. Letošní valné
shromáždění konané 6. března bylo nevolební, tudíž předseda a předsednictvo zůstává ve
stejném složení, jako v loňském roce.
Usnesení valného shromáždění:
Valné shromáždění:
I. schvaluje
• Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2011
• Zprávu o hospodaření STUŽ za rok 2011
• Plán činnosti STUŽ na rok 2012
• Návrh rozpočtu STUŽ na rok 2012
• Návrh usnesení, připravený návrhovou komisí a doplněný o náměty a připomínky
z diskuse k němu z pléna, tzn. vč. požadavku na aktivní účast na přípravě české účasti na
světové konferenci o ŽP Rio+20 v Rio de Janeiru, vč. účasti na zpracování kritérií
komplexního hodnocení programů a projektů, ucházejících se o podporu z fondů EU
v plánovacím období 2014 – 2020, z hlediska jejich příspěvku k dlouhodobé udržitelnosti
života, vč. úkolu pro předsednictvo zvážit jiný formát konání valných shromáždění STUŽ
bez obětování celého jednoho z termínů besed, vč. námětu na zpracování a vydání
propagačního prospektu či letáku STUŽ pro nábor nových mladých členů.
II. bere na vědomí
• Zprávu Východočeské pobočky STUŽ za rok 2011, přednesenou jejím předsedou
Miroslavem Petrem,
• Zprávu revizní komise o kontrole účetnictví STUŽ za rok 2011,
III. ukládá předsednictvu STUŽ
• zvážit jiný formát konání příštích valných shromáždění tak, aby jeho konání nebyl
obětován celý jeden termín konání pravidelných besed STUŽ, např. sloučením (alespoň
nevolebních) valných shromáždění s některou z besed v prodlouženém čase,
• uvážit možnost a případně i zadat zpracování návrhu a vytištění propagačního
náborového prospektu či letáku STUŽ pro získávání nových členů i mimo akce STUŽ,
např. ve školách ap.
• vytvořit na webových stránkách STUŽ „rozcestník“ s odkazy na odborníky nebo
instituce, kam se obracet o radu či o pomoc při různých aktuálních kauzách v území.
Zapsali:
Ing. Jiří Fencl, Ing. arch. Martin Říha
Praha 6. 3. 2011

3

B. Pravidelné semináře na Novotného lávce
4. ledna:
1. února

5. dubna
3. května
7. června
6. září
4. října
1. listopadu
6. prosince

Životadárné systémy a my, aneb Jaký je stav s využitím hodnocení
ekosystémových služeb v České republice?
Veřejným zájmem je trvalá udržitelnost života. Úloha a vztahy státní správy a
samosprávy při ochraně přírody, krajiny a nemovitých (registrovaných i
neregistrovaných) památek.
Česká krajina v budoucnosti aneb jak řešit problémy udržitelného rozvoje české
krajiny?
Ochrana životního prostředí je samozřejmou součástí kultury
Je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v českých podmínkách udržitelné? Současné
politiky EV a VUR a jejich dopad do praxe
Šumava - jak dále v národním parku aneb Je možná dohoda o dalším m
managementu?
Legislativa pro udržitelný rozvoj
Jak se vyvíjejí zdravá města v Česku? Místní Agenda 21 – Dobrá politická vůle,
systém, nadšení, aktivity
Národní GEOPARKY aneb péče o geologické dědictví, jeho poznávání a šetrné
využívání, porozumění přírodním zákonitostem a kulturním hodnotám krajiny

C. Ostatní semináře
•
•
•
•
•

•
•

Seminář na veletrhu For Greenery na výstavišti v Letňanech „Komu se nelení...“ ve
spolupráci s MŽP ČR a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu 18. března 2011.
Seminář o zeleni ve městech na Fóru o krajině v Praze na Jižním Městě (Opatov) ve
spolupráci s Hl. m. Prahou, ÚMČ Praha 4 a s CENELC dne 27. května 2011
Seminář k 20. výročí Dobříšské ministerské konference – zorganizován ve spolupráci
s Velvyslanectvím USA 13. června v Americkém centru v ulici Tržiště 13 v Praze 1.
Seminář k 7. Ministerské konferenci EHK OSN v Astaně s názvem Kam směřuje
proces životní prostředí pro Evropu. Seminář byl pořádán 12.10. v informačním centru
OSN v Praze, nám. Kinských ve spolupráci se Společnosťou pre trvalo udržatelný život
v SR a Informačním centrem OSN v Praze.
Letní STUŽOVRAT se konal 27. června u Dlouhých na zahradě
Diskusní podvečer zimní STUŽOVRAT, na který byl pozván režisér a scénárista
Martin Slunečko, který povídal o natáčení a promítl dva díly svého dokumentárního cyklu
Magické hory Čech a Moravy. Konal se 14. prosince v Café Therapy ve Školské ulici.

D. Exkurze
• Exkurze za krajinným plánem a upolíny byla zorganizována 30. dubna ve spolupráci
se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu a s Komisí cestovního ruchu a péče o
krajinu ve Spáleném Poříčí.
• Exkurze k problematice ochrany a udržitelného rozvoje CHKO Český kras byla
uspořádána 11. června ve spolupráci se Správou CHKO Český kras. Odborným
průvodcem byl vedoucí Správy CHKO Český kras RNDr. Jaroslav Obermajer.
• Poznávací zájezd ve spolupráci s Komisí ŽP AVČR do Horního Jiřetína a na
Velkolom ČSA - 17. května
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•
•
•
•
•
•

E. Vydaná stanoviska
Stanovisko č. 117 k dalšímu pokusu ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kocourka
prosadit ve vládě ČR prolomení územních ekologických limitů těžby v SHP v rozporu se
závazkem vlády obsaženým v jejím programovém prohlášení
Stanovisko č. 118 předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) ke snahám
o zvýšení hlukových limitů z dopravy
Stanovisko č. 119 Společnosti pro trvale udržitelný život k návrhu změny územního plánu
Z 2724/00 Radotínská jezera a upozornění na závažné střety zájmů v tomto prostoru
Stanovisko č. 120 předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život ke změnám
v organizační struktuře a obsazení Ministerstva životního prostředí České republiky
Stanovisko č. 121: Vyjádření k dokumentaci EIA pro Regulační plán propojení KlápaHraničník
Stanovisko č. 122 předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život ke způsobu
zneškodňování toxických kalů ze sedimentačních lagun na Ostravsku transportem do
Severočeské hnědouhelné pánve a spalováním v cementárně Čížkovice

F. Platforma udržitelného rozvoje
Koncem roku 2011 STUŽ iniciovala a založila Platformu udržitelného rozvoje. Byly osloveny
desítky neziskových organizací nejen z oblasti životního prostředí, ale také ze sociální a
lidskoprávní sféry. Přípravná schůzka těch organizací, které projeví o členství v Platformě zájem,
bude v lednu roku 2012.
G. Zpravodaj STUŽ
Byla vydána dvě čísla Zpravodaje STUŽ, vždy v nákladu 250 ks.
H. Webové stránky STUŽ
Webové stránky www.stuz byly doplňovány podle aktuální situace. Byly zde mimo jiné
uveřejňovány kamerové záznamy ze seminářů pořádaných na Novotného lávce.
I. Projekt Předávání informací z oblasti trvale udržitelného rozvoje s cílem pozitivně
ovlivňovat odbornou i laickou veřejnost – víceletý projekt, podpořený grantem
Ministerstva životního prostředí
Projekt řešil zejména pořádání seminářů, ostatních vzdělávacích aktivit, vydávání Zpravodaje a
vytváření a aktualizaci webových stránek STUŽ. Všechny plánované aktivity byly splněny.
J. Účast členů STUŽ na některých významných akcích:
FORUM 2000 – seminář Krajina jsme my + některé další semináře konference FORUM 2000;
udílení Ceny Josefa Vavrouška; (cenu za rok 2010 obdržel dlouholetý člen a mpř. STUŽ Ing.
arch. Martin Říha); konference „Kámen a zeleň“ v Praze (SZKT), udílení Ceny Ivana Dejmala;
Seminář ke Státní politice ŽP (COŽP UK); 7. ministerská konference EHK OSN v Astaně
v Kazachstánu; Konference Cesty k udržitelné budoucnosti v Bratislavě; Memoriál Josefa a Petry
Vavrouškových v Roháčích; seminář Spolku pro obnovu venkova „Program obnovy rodiny“
v Malenovicích; konference Zdravá města a agenda 21 v Praze (MŽP + NSZM); kulatý stůl „Je
současné územní plánování dlouhodobě udržitelné?“ (IURS + FS ČVUT).; Fóra o krajině (20.1.
a 27.1.); diskuse k Státní politice ŽP vč. podání podstatných připomínek; obhajoba místní agendy
21 v Praze – Libuši; Rada Geoparků, oborová setkání Platformy ekologických organizací; valné
shromáždění Zeleného kruhu; Přípravná skupina pro Rio+20
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K. Schůze předsednictva
Schůze předsednictva se konaly před každým seminářem pořádaným na Novotného lávce, vždy
od 14.30 hod.
Kromě výše uvedených aktivit STUŽ oslovila primátora hl.m. Prahy otevřeným dopisem ve věci
kácení stromů v Thákurově ulici, otevřeným dopisem také oslovila ministra ŽP. Připomínkovala
dokumenty k Rio+20 a několik dalších materiálů. Připojila se k několika výzvám jiných
ekologických organizací. Tři členové STUŽ měli přednášky pro studenty Gymnázia Nad Štolou.
Vydala několik tiskových zpráv.

Regionální pobočky/skupiny
• Výroční zpráva českolipské regionální pobočky STUŽ za rok 2011
I když činnost pobočky v uvedeném roce spočívala jako všechny roky předtím hlavně v drobném
každodenním zápase za ochranu a alespoň nezhoršování jednotlivých složek zdejšího životního
prostředí, především zeleně, zaměřila se tentokrát více i na poznávací činnosti.
Tak například v lednu tohoto roku se uskutečnila v Akademii Jana Ámose Komenského
přednáška pro veřejnost člena pobočky a jejího dendrologa Dr. Kubáta o stromech. Částečně šlo
o reakci na některá kácení v České Lípě, která vzbudila negativní ohlas ve veřejnosti, zejména
skácení nejméně stoletého buku u budovy okresního soudu a zhruba stejně starého dubu
červeného u jedné ze zdejších škol. Stromy měly být dle informace oficiálních orgánů ochrany
přírody v špatném zdravotním stavu a měly ohrožovat bezpečnost, ale následný pád úplně jiného
stoletého stromu (dubu letního), o němž to nikdo dopředu nepředpokládal, velmi zpochybnil
spolehlivost odborných posudků, na jejichž základě se kácelo.
V tomto smyslu předseda pobočky vystoupil i v televizní reportáži, která se pádem zmíněného
stromu zabývala.
V březnu letošního roku proběhla ve vlastivědném muzeu v České Lípě přednáška arboristy,
spolupracovníka a nově i člena pobočky pana Svárovského, kterou spoluorganizovala pobočka
STUŽ. Pan Svárovský připomněl kdysi zcela samozřejmou zásadu, že skácení stromu je až to
poslední řešení, že existuje řada arboristických metod, které mohou i poškozený či nemocný
strom zabezpečit a i značně prodloužit jeho život.
V tomtéž měsíci pak členka pobočky paní Čcheidzová zorganizovala autobusový zájezd za
podzemím Šluknovska, v jehož rámci členové navštívili několik starých a veřejností již téměř
zapomenutých důlních děl v této oblasti.
Nepříliš příznivě pokračuje kauza Tlustec. Ministerstvo životního prostředí v tomto roce
nakonec schválilo přepracovanou a doplněnou EIA na těžbu čediče na tomto kopci, známém
široké odborné veřejnosti svými mimořádnými přírodovědnými hodnotami. Přes odpor této i
laické veřejnosti se tak těžaři otevírá cesta k podání žádosti báňskému úřadu o povolení k těžbě.
Paradoxně si ji ale těžař zkomplikoval sám. Ve snaze co nejvíce urychlit začátek těžby, pokusil
se jeho spolupracovník uplatit občanská sdružení výměnou za slib, že přestanou proti těžbě
protestovat. Ta se obrátila na orgány činné v trestním řízení, které nyní záležitost vyšetřují.
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Pokud jde o jádro činnosti českolipské pobočky, tedy o účast v řízeních o povolení kácení
zeleně, ta nyní probíhá kromě České Lípy také ve Cvikově a v Doksech. V obou těchto obcích
jsou poměrně vstřícní pracovníci oddělení ochrany přírody městských úřadů, kteří pobočku
STUŽ nevnímají jako nekompetentní laiky, kteří jen komplikují a brzdí hladký chod úřední
mašinérie, ale daleko spíše jako žádaného spojence v boji za ochranu přírody. Někdy sami žádají
pobočku STUŽ o podporu. Ve Cvikově je spolupráce dána i tím, že tam bydlí a aktivně
vystupuje jeden z jejích členů, Mgr. Stránský. Mimo jiné v letošním roce on a jeho místní
spolupracovníci ve Cvikově a v blízkých oblastech Lužických hor zorganizovali šest úklidových
akcí. Symbolicky podpořili i letní blokádu kácení v 1.zóně NPŠ, kterou organizovalo Hnutí
Duha.
V Doksech je s tamní oficiální ochranou přírody v kontaktu další člen pobočky paní
Komersová. Ta nejnověji spolu s p. Svárovským i navazuje spolupráci i v oblasti Dubska, kde o
ni projevila zájem tamní pracovnice ochrany přírody.
Přesto ovšem nejvíce řízení se pobočka tradičně zúčastnila v České Lípě. Do 15. Listopadu t.r.
šlo o řízení o celkem 174 stromech. Z toho odbor životního prostředí nebo odvolací orgán
(Krajský úřad Libereckého kraje), v případech, kdy se pobočka proti prvoinstančnímu rozhodnutí
odvolala, povolily pokácení 126 stromů (= 72,5%) . Na zmírnění ekologické újmy způsobené
povoleným kácením bylo nařízeno vysadit 70 stromů. Čistý úbytek do uvedeného termínu tedy
činil minimálně 56 stromů. Minimálně už proto, že náhradní výsadby nezřídka nejsou plněny.
Například v únoru t.r. byly pobočce STUŽ zaslány na vědomí upomínky odboru životního
prostředí MěÚ těm občanům i právním osobám, které ani po roce či dvou svou povinnost
v tomto smyslu nesplnily. Rovněž je otázkou, kolik stromů ve městě či okolí bylo pokáceno
ilegálně, bez povolení, a kolik stromů zahyne v důsledku necitlivých ořezů, jichž v posledních
rocích hrozivě přibývá.
K těm, které zřejmě nepřežijí období vegetačního klidu, nutno přičíst i část ze stromů, o nichž
řízení v současnosti ještě běží (21), a kde lze čekat, že kácení bude povoleno. Když vyjdeme
z výše uvedeného průměru cca 75% povolených kácení, šlo by ještě minimálně 15-16 stromů.
Dohromady tedy v České Lípě přes 140 stromů povolených k pokácení v rámci řízení
zahájených do zmíněného 15.listopadu. Další ale jistě ještě přibudou v řízeních zahájených do
konce roku. Už proto, že žadatele k žádostem o kácení v období vegetačního klidu láká výhoda,
že mohou kácet prakticky hned po nabytí právní moci rozhodnutí.
Veřejnost v České Lípě zpravidla na kácení zeleně příliš nereaguje, vyjma jednotlivců, kteří si
přece jen více uvědomují její význam. Přesto se alespoň v internetových diskusích ozvala proti
skácení stoletého buku u okresního soudu a rovněž proti záměru krajské správy silnic vykácet
topolovou alej s více než 100 stromy v okolí České Lípy. Toto kácení mělo svou předehru,
krajská správa požádala o vykácení celkem 13 topolů černých štíhlé formy italica na okraji města
poblíž nákupního centra. Stromy byly při výstavbě centra prořezány, ošetřeny a odborný
dendrologický posudek jim dává minimálně ještě 10 let života. Kromě toho zástupce krajské
správy se veřejně vyjádřil na oficiálním místním šetření svolaném odborem životního prostředí
MěÚ v tom smyslu, že silničáři obdrželi finanční prostředky na zeleň, které ale musí vyčerpat do
určitého data. Těžko se ubránit podezření, že právě to byl hlavní důvod, proč byla žádost o
pokácení a náhradu stromů krajskou správou silnic podána. Odbor životního prostředí MěÚ
Česká Lípa asi i proto povolil pokácení pouze čtyř z nich a nařídil i dosti rozsáhlou náhradní
výsadbu. Pobočka STUŽ toto rozhodnutí uvítala. Krajská správa silnic se ale proti němu
odvolala, a v novém řízení již prvoinstanční orgán povolil (na základě stejného odborného
posudku!) pokácení všech stromů s tím, že j vázán názorem odvolacího orgánu.
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Se značnými obavami proto po tomto precedentu očekáváme, jaké bude tentokrát už
prvoinstanční rozhodnutí o celé aleji. Je otázka, zda odbor životního prostředí MěÚ bude
riskovat opětovné odvolání žadatele, pokud by mu kácení nepovolil vůbec, nebo jen jednotlivých
stromů, jejichž zdravotní stav by byl opravdu špatný – zběžná prohlídka aleje však takové
nezjistila. Rozhodnutí by mělo padnout někdy začátkem roku 2012.
Pobočce, jak již uvedeno výše, přibyl jeden nový člen, má jich tedy nyní celkem 11, kteří se její
činnosti zúčastňují na základě svých časových možností a také věku a zdravotního stavu.
Průměrný věk členů pobočky je totiž dosti vysoký, řada z nich již překročila šedesátku a někteří i
značně.
.Miroslav Hudec předseda pobočky, Česká Lípa, 27.11.2011
• Výroční zpráva východočeské regionální pobočky STUŽ za rok 2011
Východočeská pobočka STUŽ klade ve své činnosti tradičně hlavní důraz na ekologickou
výchovu a vzdělávání. Nejinak tomu bylo i v roce 2011. V ohlédnutí za minulým rokem však
najdeme i akce jiného charakteru. Tato zpráva zmiňuje naši nejvýznamnější loňskou aktivitu.
V březnu jsme využili odbornosti a obdivuhodné píle čerstvého Hradečáka Ing. arch. Martina
Říhy a podali jménem pobočky jeho sedm svěžích podnětů týkajících se využití některých lokalit
města Hradce Králové. Podnětů k připravovanému územnímu plánu města.
Mezi počiny, které se nám daří a které mají i jistý mediální ohlas, patří naše přírodovědné
exkurze. Tradičně vždy jednu směřujeme do příměstské hradecké přírody a druhou do významné
lokality v regionu. Odborný doprovod zajišťují profesionální a amatérští přírodovědci. Tak jsme
v minulém roce navštívili přírodně zajímavé místo ohrožené záměrem výstavby městského
silničního obchvatu na okraji Hradce Králové a Žehuňskou oboru – NPR Kněžičky,
pozoruhodnou a mezi odborníky přírodovědci vysoce ceněnou oblast na pomezí
Královéhradeckého a Středočeského kraje u Chlumce nad Cidlinou. Za odpovídající péči o tento
přírodní poklad jsme bojovali, jak si možná někteří z vás vzpomenou, už před lety.
Mezi naše tradiční podniky počítáme Ekofilm, promítání ekologických filmů k Evropskému
týdnu mobility. Osmý ročník filmových projekcí se zaměřením na vliv dopravy na kvalitu
životního prostředí podpořil Magistrát města Hradce Králové a MŽP. Účast byla 935 diváků ze
dvanácti škol a dvou zařízené pro postižené děti.
V říjnu jsme ve spolupráci s magistrátem HK a Dopravním inspektorátem PČR zorganizovali
cykloexkurzi po hradeckých cyklistických stezkách-nestezkách. Cílem bylo zprostředkovat
informace o stávající, plánované i chybějící cykloinfrastruktuře mezi úředníky a odborníky a
cyklistickou veřejností. Konalo se za přítomnosti televizní kamery a rozhlasových mikrofonů.
Ekologické výukové programy na základních a středních školách, neboli přednášky do projektu
zapojených lektorů, patří mezi naši největší akci, kterou finančně podporuje Nadace Veolia.
Naše nabídka školám čítala devatenáct různých témat, od kosmonautiky přes ptáčky a včeličky
po broučky, od Ekvádoru přes Afriku až po rybníky na Hradecku a Pardubicku, od veřejné
správy, komunální politiky, biotechnologii až ke zdraví. A zahrnovala rovněž ekologicky šetrnou
dopravu, vodu a kytičky a houby. Do společného jmenovatele této různorodosti pak můžeme
dosadit souvislost s otázkami týkajícími se oblasti životního prostředí a udržitelného vývoje
lidské společnosti.
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Přestože jsme projekt záměrně tlumili, abychom dokázali uspokojit požadavky kantorů, zahrnul
osm stovek žáků a studentů z devíti škol.
Pobočkový rok zakončila valná hromada východočeské pobočky, tedy schůze členů, 22. února
2012. Při této příležitosti bylo zvoleno nové vedení pobočky ve složení
Ing. Olga Čižinská
Ing. Luboš Meloun – revizor
Miroslav Petr – předseda
RNDr. Anna Polášková
Bc. Ivan Tláskal
Ti zastupují celkem již pouhých 18 členů. Dva naši kolegové bohužel loni zemřeli.
Východočeská pobočka obdivuje bohatou aktivitu s množstvím témat, vše propojeno zjevnou
erudicí, kteréžto poslední rok na centrální úrovni s velkým potěšením pozorujeme. V důsledku
toho oceňujeme posilování respektu Společnosti, jakož i přispívání k vytváření dobrého jména
STUŽky jako celku.
Závěrem děkujeme vedení STUŽe, a vůbec všem, kteří východočeskou pobočku přímo či
nepřímo podporují.
Miroslav Petr
předseda Východočeské pobočky STUŽ
únor 2012

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 STUŽ
v letech 1992-2003
Doc. RNDr. Čestmír Jech, CSc. – ( 22. 11. 1925–9. 9. 2002), člen čestného předsednictva STUŽ
v letech 1992-2002
Ing. Igor Míchal, CSc. – (15. 7. 1932–4. 8. 2002), zakládající člen a místopředseda STUŽ
v letech 1992–1995, předseda STUŽ v letech 1995–1999
Ing. Eliška Nováková, DrSc. – (2. 6. 1921-27. 11. 2000), zakládající členka a členka
předsednictva STUŽ
Prof. MUDr. Vladimír Srb – (23. 2. 1931-15. 12. 2005), zakladatel Východočeské regionální
pobočky STUŽ a její první předseda.
Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc. – (1926-12. 1. 2007), zakládající člen STUŽ, 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 STUŽ
Mgr. Emílie Strejčková – (22. 1. 1939-8. 3. 2009), zakládající členka STUŽ
Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc. – (15. 9. 1944-18. 3. 1995), zakládající člen STUŽ a její první
předseda v letech 1992-1995
Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. – (26. 8. 1928–24. 11. 2006), člen čestného
předsednictva STUŽ v letech 1992-2006

***********************************
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*************************************
Předsednictvo
předseda:
Ing. Jiří Dlouhý
místopředsedové:

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

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

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
Českolipská
Karlovarská
Jihočeská pobočka

předseda Miroslav Petr
předseda PhDr. Miroslav Hudec
předsedkyně Jana Jandová, DIS
předseda JUDr. Miloš Tuháček

Regionální skupiny bez právní subjektivity
Jizerskohorská
Kulivá Hora

předseda Ing. Zdeněk Joukl
vedení skupiny Pavel Karpíšek a Hana Řezníčková

***********************************
Kontakty:
Krkonošská 1, 120 00 Praha 2,
mobil: 734 837 744
e-mail: stuz@ecn.cz
Pobočky:
• Českolipská: mhudec@seznam.cz
• Jihočeská: tuhacek@akkt.cz
• Východočeská: mirek.petr@email.ch
• Karlovarská: j_jandova@centrum.cz
• Regionální skupina Kulivá hora: hanarezna@centrum.cz
• Jizerskohorská regionální skupina:: z.joukl@iol.cz
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Výsledky hospodaření roku 2011
(hodnoty jsou uvedeny v Kč)
Příjmy
Prostředky přijaté v roce 2011
celkem, z toho:

204.818,-

Dotace - MŽP
Drobné aktivity organizace
Bankovní úroky
Příspěvky od členů
Přijaté dary

100.875,00
46.000,00
432,00
53.511,00
4.000,00

Výdaje
Prostředky vydané v roce 2011 celkem,
z toho:

194.630,00

Kancelářské potřeby
Drobné provozní vydání a drobný majetek
Cestovné
Ostatní služby spojené s realizací projektu
Nájemné / Novotného lávky
Ostatní služby
Kopírování , tisk
Telefonní poplatky a internet
Poštovné
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Mzdové náklady

478,00
6.841,00
0,00
67.000,00
36.000,00
20.362.00
13.268,00
15.405,00
7.282,00
2.188,00
7.806,00
18.000,00

Přijaté prostředky - zisk

10.188,00

Konečné zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2011 383.914,84 Kč
Konečný zůstatek na pokladně k 31. 12. 2011
1.809,00 Kč
Konečný stav neuhrazených závazků a pohledávek k 31. 12. 2011 :
závazky
0
pohledávky
19.000,00
12

Poznámky k některým položkám výsledků hospodaření:
Příjmy
• Dotace MŽP – grant
• Drobné aktivity – vydané faktury (Gymnátium Nad Štolou, UDAPRA, Ústav pro
ekopolitiku
Výdaje
• Drobné provozní vydání – mobil, toner,
• Ostatní služby spojené s realizací projektu – faktura za účetnictví, faktury za práci na
projektu
• Ostatní služby – antivir. program, certifikace, externí spolupráce
• Ostatní náklady – poplatky atd.
• Poskytnuté příspěvky – ZK, Kosénka, příspěvek EU
• Mzdové náklady – OON, část z grantu, část pokryta fakturou z gymnázia

13

Revizní zpráva o hospodaření STUŽ za rok 2010
Revizní komise provedla revizi hospodaření STUŽ a konstatuje:
1. V roce 2011 bylo účetnictví zpracováváno dle platných legislativních předpisů a interních
směrnic.
2. Účetní doklady jsou vedeny řádně, mají veškeré potřebné náležitosti 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 STUŽ ve vztahu k platným
zákonům, pokynům MF a předpisům, které se týkají účtování politických stran,
občanských sdružení a nevýdělečných organizací.
Korunový účet STUŽ č. 3944349 / 0800 je veden u České spořitelny v Praze 2,
Stav účtu k 31.12.2011 činil 383.914,84 Kč
3. Stav pokladny skutečný souhlasí se stavem v pokladní knize. Hotovost pokladny ke
dni 31. 12. 2011 činí 1.809,-Kč.
4. Revizní komise prověřila evidenci placení členských příspěvků za rok 2011, 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 již zpracováno a
bude podáno v řádném termínu do 31. 3. 2011.
6. Bylo podáno i daňové přiznání k dani darovací k termínu 31.1.2011
Z výsledků hospodaření za rok 2011 (viz příloha) vyplývá, že STUŽ má zisk ve výši
10.188,- Kč
Revizní zprávu ověřil jménem revizní komise její předseda
Ing. Jaroslav Mejzr
dne 24. ledna 2012
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Poděkování
 Děkujeme Ministerstvu životního prostředí, které nám poskytlo grantovou podporu a
umožnilo tak naplnění naší činnosti pozitivními aktivitami.
 Děkujeme také všem členům STUŽ a jejím příznivcům, kteří zaplatili vyšší členské
přípěvky, případně poskytli finanční dar a tím přispěli k tomu, že 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
živě diskutují.
 Rádi bychom na tomto místě také poděkovali všem panelistům, kteří věnovali mnoho
času přípravě svého vystoupení na besedách a bez jejichž účasti by tyto akce ztrácely
na zajímavosti.
 Děkujeme všem našim členům a příznivcům, kteří navštěvovali také ostatní akce
STUŽ a tím nám dávali najevo, že 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: stuz@ecn.cz
http://www.stuz.cz
IČO 47608277
Číslo účtu 3944349/0800
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