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SPOLEČNOST PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT (STUŽ)
je dobrovolná nezisková nevládní organizace, podle nového občanského zákona spolek, který
vznikl 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 místopředsedu, záležitosti
STUŽ řeší tajemník (tajemnice), podvojné účetnictví zpracovává kvalifikovaná účetní.
STUŽ působí na celém území České republiky a je členěna do regionálních poboček, které mají
právní subjektivitu a které si volí své vlastní předsednictvo.
STUŽ je členem:
Zeleného kruhu, Oborové platformy ekologických nevládních organizací, Asociace společenské
odpovědnosti, Eurepean Environmental Bureau, Health and Environment Alliance,
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Aktivity STUŽ
A. Valné shromáždění
Valné shromáždění členů STUŽ se koná každým rokem vždy v březnu. Vzhledem k tomu, že
volební období předsedy a předsednictva je dvouleté, letošní shromáždění bylo volební. Konalo
se v úterý 5. března na Novotného lávce.
Usnesení valného shromáždění:
● Valné shromáždění STUŽ schvaluje zprávu o činnosti STUŽ v roce 2012, plán činnosti na
rok 2013, zprávu o hospodaření za rok 2012, návrh rozpočtu na rok 2013, přičemž k původně
navrhovanému plánu činnosti připojuje body:
10 - zapojit STUŽ do projektů;
11 - oživit kontakt s čestným předsednictvem;
12 - zlepšit informovanost politiků a médií;
13 - věnovat se hlouběji problematice NP Šumava a v souvislosti s tím zorganizovat v dané
oblasti exkursi
● Valné shromáždění STUŽ bere na vědomí zprávu o revizi hospodaření za rok 2012 a zprávy
o činnosti Českolipské, Táborské a východočeské pobočky.
● Valné shromáždění STUŽ schvaluje předsednictvo v počtu 6 členů a revizní komisi v počtu
2 členů.
● Na valném shromáždění STUŽ 5.3.2013 bylo přítomno 22 hlasujících členů. Předsedou byl
zvolen Jiří Dlouhý (22 hlasů), předsednictvo ve složení: Miroslav Martiš (21 hlasů), Eva
Rychlíková (21), Pavel Šremer (20), Jiří Bendl (18), Miloš Tuháček (18), Marcela Křížová
(15), a revizní komise ve složení Jaroslav Mejzr (22), Miroslav Punčochář (22). Náhradnicí
předsednictva byla zvolena Marie Čcheidzeová (12).
● Valné shromáždění STUŽ schvaluje čestné předsednictvo v dosavadním složení.
● Valné shromáždění STUŽ pověřuje předsednictvo případnou technickou změnou stanov tak,
aby byla v souladu s novým občanským zákoníkem.
V Praze 5. 3. 2012
Zapsali:

Jiří Nečas
Jiří Fencl
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B. Pravidelné semináře na Novotného lávce
Kategorizace zvláště chráněných území aneb Jak je na tom Česká republika
s mezinárodními kritérii dle Světového svazu ochrany přírody (IUCN)? – garant
Pavel Šremer
5. února:
Částice, ultrajemné částice a zdraví v projektech na severu Čech – garantka
Eva Rychlíková
5. března:
Valné shromáždění členů + beseda s paní Jarmilou Křížovou z Horního
Jiřetína (Zážitky lidí, jejichž domy, zahrady a okolní důvěrně známé prostředí
sídel i krajiny musely v minulosti ustoupit těžbě hnědého uhlí či energetice)
2. dubna:
Aktuální problémy naší energetiky aneb Jaký koktejl nás do budoucna čeká?
– garant Jiří Dlouhý
7. května:
Příprava Metropolitního plánu hlavního města Prahy –
garant Pavel Šremer
4. června:
V červnu bylo díky povodni zaplaveno celé nábřeží vč. Novotného lávky, kde
pořádáme naše pravidelné semináře. Seminář k udržitelnému cestovnímu ruchu
byl přeložen na 17. září.
3. září:
Výstavba nových energetických bloků v jaderné elektrárně Temelín – garant
Miloš Tuháček
17. září:
Udržitelný cestovní ruch aneb Jaké jsou zkušenosti v udržitelném turismu v
České republice? garant Pavel Šremer
1. října –
Setkání zástupců politických stran před předčasnými volbami –
garant Jiří Dlouhý
5. listopadu – Mikročástice a prach v ovzduší (topná sezóna začíná) – garant Jiří Bendl
3. prosince – Města a udržitelnost aneb Jaké jsou výsledky hnutí místních AGEND 21
V České republice? – garant Pavel Šremer
8. ledna:

C. Zimní STUŽOVRAT
Tradiční setkání členů a příznivců Společnosti pro trvale udržitelný život pod záminkou oslavy zimního
slunovratu se konalo 17. prosince 2013 od 17. 30 hod. v oblíbené kavárně a galerii Krásný ztráty,
Náprstkova ulice 10, Praha 1 Pozvání na STUŽOVRAT přijal vzácný host, nám všem milý člověk a také
člen našeho čestného předsednictva pan profesor Erazim Kohák, který nám povídal o svém životě na
lesní samotě v Americe a přečetl pár stránek ze své knihy The Embers and the Stars, kterou v současné
době převádí do češtiny.

D. Exkurze do koněpruské části CHKO Český kras
V sobotu dne 11. 5. 2013 se konala botanická exkurze do NPP Kotýz, NPP Zlatý kůň a PR
Kobyla.
V sobotu 18. 5. 2013 byla pro vážnější zájemce o botaniku (včetně latinského názvosloví)
zorganizována po obdobné trase exkurze České botanické společnosti a katedry botaniky
přírodovědecké fakulty UK, s vyjednanou možností účasti členů a příznivců STUŽe.
E. Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových - Stejně jako v roce 2012 také v roce
2013 se konal ve spolupráci se slovenskou STUŽ Memoriál, tentokráte v termínu 20. – 22. září.
F. Setkání k dvaceti letům od založení STUŽ pořádané slovenskou STUŽ
Naši slovenští kolegové ze STUŽ/SR a jejich bielokarpatské pobočky pozvali kolegy z Čech a
Moravy na setkání k 20 výročí STUŽe. Setkání se konalo dne 14. června v hotelu Vršatec,
Vršatecké Podhradie u Pruské a Ilavy na středním Pováží, blízko hranic s Českou republikou
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G. Zpravodaj STUŽ
V roce 2013 byla vydána dvě čísla Zpravodaje STUŽ., obě v nákladu 180 ks s obálkou od
akademického malíře Karla Čapka. Že jsou vytištěny na recyklovaném papíru je samozřejmost.
Rozeslána byla všem členům STUŽ a rozdána zájemcům zejména na pravidelných seminářích.
Oba Zpravodaje jsou umístěny také na webu www.stuz,cz
H. Webové stránky www.stuz.cz.
Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány, pečuje
o ně ing. Jiří Dlouhý. Ze všech seminářů pořizuje kamerové záznamy, které následně uveřejňuje
na webových stránkách. Zde jsou také uveřejněny – po dohodě s panelisty – jejich prezentace.
Návštěvnost webových stránek je v průměru více než 1000 návštěv za měsíc. Maximum za den
bylo 167 návštěv v září roku 2013, maximum za měsíc bylo v lednu 2013 1427 návštěv.
I. Vydaná stanoviska, výzvy, prohlášení, tiskové zprávy
* Stanovisko předsednictva STUŽ č. 124 k možnému personálnímu obsazení pozice ministra
životního prostředí v nové koaliční vládě ze dne 10. 12. 2013
* STUŽ zaslala na Ministerstvo životního prostředí a na Magistrát hl. města Prahy následující
podnět a připojila se tak k dalším NGO, které již obdobnou výzvu na ochranu alejí odeslaly:
Výzva k okamžitému metodickému vedení Magistrátu hl. m. Prahy a dalších orgánů ochrany
přírody k zajištění náležité právní ochrany stromořadí
Výzva Oborové platformy nevládních ekologických organizací Ministerstvu životního
prostředí vzhledem k neúnosné míře skládkování a spalování odpadu
(STUŽ se k výzvě připojila, celkem výzvu podepsalo 26 organizací)
*

* Nepřijímejte Koncepci

sociálního bydlení a novelu Zákona o hmotné nouzi
STUŽ se usnesením předsednictva ze dne 3. 12. 2013 připojila k Otevřenému dopisu vládě ČR v
demisi a premiérovi v demisi Jiřímu Rusnokovi s názvem "Nepřijímejte Koncepci sociálního
bydlení a novelu Zákona o hmotné nouzi".
J Ostatní sledovaná témata:
* Limity těžby v Severočeské hnědouhelné pánvi,
* Národní park Šumava,
* Obnovitelné zdroje energie,
* Povodně 2013
* Kvalita ovzduší
K. Webové stránky STUŽ
 Webové stránky www.stuz.cz , průběžně aktualizované, jsou často navštěvovány a čteny.
Statistika návštěvnosti v roce 2013::
I.
1424

II.
1124

III.
991

IV.
1082

V.
1037

VI.
800

VII.
421
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VIII.
653

IX.
1035

X.
1221

XI.
1084

XII
1000

L. Regionální pobočky


Výroční zpráva východočeské regionální pobočky STUŽ za rok 2013

Východočeská pobočka STUŽ v roce 2013 navázala na své předcházející aktivity, které dále
ještě rozvinula. Má také na co navazovat. V letošním roce se totiž dožívá zralého věku 20-ti let.
U jeho zrodu stáli tehdy Josef Vavroušek a Vladimír Srb.
K našim hlavním aktivitám patří přírodovědné exkurze. V roce 2013 jsme zorganizovali jednu
cyklistickou do přírodního parku podél řeky Orlice a dvě pěší výpravy. První přímo v Hradci
Králové pod názvem Odpoledne v hradecké přírodě, jednalo se o šestý ročník, druhá zamířila do
jedné z nejcennějších přírodních lokalit ve východních Čechách, do národní přírodní rezervace
Bohdanečský rybník.
Odborný doprovod zajišťuje vždy botanik, entomolog a ornitolog. Spolupracujeme zde
s přírodovědci z Muzea východních Čech a z hradecké univerzity. O tyto výlety za poznáním tajů
přírody je zájem i ze strany veřejnosti.
V roce 2013 jsme se podíleli na projednávání Aktualizace strategického plánu města HK,
konktrétně v komisi pro udržitelnou dopravu, za což se nám dostalo ocenění od primátora města.
Zapojujeme se i do dalších aktivit na podporu této šetrné mobility. Naší snahou bylo i povzbudit
spolupráci se sousedními Pardubicemi v oblasti cyklistické dopravy.
Našim největším projektem jsou ekologicko-výchovné přednášky na základních a středních
školách. Projekt podporuje Nadace Veolia. Jeho loňským výsledkem je oslovení 984 žáků a
studentů v rámci 35 přednášek, tedy bezmála 30 hodin vystoupení devíti lektorů. Zhruba třetina
přednášek byla již nad rámec financované části projektu.
Našim cílem, na rozdíl od světa založeného na výkonu a kvantitě, nejsou jen plné školní třídy a
posluchárny. Řada přednášek se odehrála před nepočetným publikem např. Speciální školy nebo
školy nemocniční, kde běžně napočítáme tak okolo deseti žáků. O to větší bývá pak vděčnost, se
kterou se zde setkáváme.
Každý rok připravujeme v rámci Evropského týdne mobility projekci ekologických filmů Ozvěny
Ekofilmu. V roce 2013 se jednalo již o desátý ročník. Promítání je určeno pro školy a celková
účast diváků z devíti základních a středních škol a jednoho zařízení pro postižené děti činila 732
osob.
Naši spolkovou činnost si také zpestřujeme neformálními setkáními. Na přelomu léta to bývá
setkání Středoletní, na podzim v minulém roce se konalo tzv. Stužobranní s promítáním obrázků
z našich soukromých i společných výprav za poznáním přírody a principů udržitelnosti.
V tomto a v minulém roce posílilo naše řady pět odvážlivců. Celkový počet členů pobočky teď
činí 25.
V březnu 2014 se konala členská schůze východočeské pobočky, kde bylo zvoleno nové vedení
pobočky – pětičlenný výbor ve složení: Ing. Olga Čižinská, Ing. Luboš Meloun, revizor, Miroslav
Petr, předseda, RNDr. Anna Polášková a Ing. Ivan Tláskal.
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Řada našich členů se věnuje také publikační činnosti a angažuje se ve spřízněných organizacích,
jako je např. Česká společnost ornitologická, Klub českých turistů, Klub ochrany památek a
přírody v Hradci Králové, Sdružení pro mentálně postižené, Svaz důchodců, sdružení Za starý
Hradec, TJ Lokomotiva a další.
Nedílnou součástí této zprávy je i poděkování předsednictvu STUŽe v čele s předsedou Jiřím
Dlouhým a tajemnici naší organizace Evě Vavrouškové za podporu, které se nám z centra
dostává.
Miroslav Petr, předseda pobočky
 Výroční zpráva českolipské pobočky STUŽ za rok 2013
Činnost pobočky začíná čím dál více nést ovoce i v tom smyslu, že nejedno z témat v oblasti
ochrany přírody a životního prostředí, na něž upozorňuje, se posléze stává i předmětem činnosti
oficiální „správy věcí veřejných“, tedy místní, regionální a krajské politiky. Příkladem může být
téma boje proti opakovaným pokusům obnovit těžbu kameniva na významné krajinné dominantě
a vzácné přírodní lokalitě kopce Tlustce poblíž Jablonného v Podještědí, téma které je skoro
obligátní součástí výročních zpráv pobočky. V loňské zprávě o činnosti jsme zmiňovali, že
územní odbor Ministerstva životního prostředí v Liberci vrátil těžaři k dopracování žádost o
povolení výjimky z ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů. Těžař tak učinil a Odbor
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Liberci (OŽZP KÚLK) na základě toho
opakovaně výjimku povolil. Ale územní odbor MŽP ji na základě odvolání STUŽ a dalších
občanských sdružení svým rozhodnutím z 31.10. t.r. opět zamítl, ač jsme skoro s jistotou
očekávali, že ten potvrdí rozhodnutí OŽZP. Samozřejmě, bylo by obtížné to prokázat, ale jsme
přesvědčeni, že rozhodnutí ovlivnila i faktická změna surovinové politiky nového vedení
Libereckého kraje směrem k šetrnějšímu využívání surovin na svém území. Přepracování
oficiálního dokumentu o surovinové politice se sice teprve chystá, avšak krajské zastupitelstvo,
v němž je mezi zastupiteli i několik lidí z občanských sdružení včetně zástupce STUŽ, prosadilo
před několika měsíci usnesení výslovně podporující obce, které nesouhlasí s těžbou surovin na
svém území. Možná i to podnítilo Brniště, jedinou obec v okolí, která dosud s těžbou na Tlustci
souhlasila, aby se usnesením svého zastupitelstva připojila k odpůrcům těžby. Jednoznačně proti
obnovení těžby se nově vyjádřil vlivný Podralský nadační fond, který v oblasti začal organizovat
řadu sportovních, turistických, vůbec volnočasových aktivit a který má tudíž zájem, aby tyto
aktivity nebyly rušeny třeba právě těžební činností a neodrazovaly návštěvníky. Všechny tyto
události nakonec mohly mít vliv i na rozhodnutí územního odboru MŽP. Těžař sice na neúspěch,
který mu znemožňuje zahájit na obvodním báňském úřadu řízení o „plánu otvírky, přípravy a
dobývání“, reagoval bezprostředně prohlášením, že zvažuje zvrátit jej za pomoci správní žaloby,
avšak zatím nejsou známky, že by tak učinil. Stále také běží jeho soudní stíhání za pokus
úplatkářství. Soud první instance jej sice obvinění zbavil, avšak rozsudek nenabyl právní moci,
protože se proti němu odvolal státní zástupce. Ať tak či onak, výsledkem aktivit občanských
sdružení včetně pobočky STUŽ je fakt, že již 15 let se přes veškerou snahu, a v minulosti i přes
různé politické tlaky, žádnému těžaři nepodařilo těžbu na Tlustci obnovit.
Podobně se daří alespoň částečně ovlivňovat i rozhodování místních správních orgánů. Jako
příklad lze uvést kauzu revitalizace českolipského Městského parku. Projekt, jehož realizace má
stát asi 3,7 miliónu korun a jež má být ze 75 % financován z peněz Evropské unie, z Operačního
programu Životní prostředí, počítá s vykácením 91 stromů a s výsadbou 85 nových. Rozsah
kácení a zejména jeho pochybné zdůvodnění v případech některých odsouzených dřevin vzbudily
odpor části místních obyvatel, kteří jej vyjádřili v regionálním tisku i prostřednictvím podpisu
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elektronické petice. Své připomínky k němu oficiálně uplatnila i STUŽ. Ty sice zdejší odbor
životního prostředí zamítl, a po odvolání i OŽZP KÚLK, avšak zmíněný odpor nakonec ovlivnil
hlasování zastupitelstva města o projektu. Návrh příslušného usnesení byl upraven tak, že město
sice žádost o zmíněnou dotaci podá a s realizací projektu v zásadě počítá, avšak přece jen ještě
prověří rozsah zvažovaného kácení s tím, že může být omezen. Údajně to nemá ovlivnit úspěch
žádosti o dotaci.
Na pobočku se v kauzách, kde hrozí poškození životního prostředí a zhoršení kvality života
obyvatel, poměrně pravidelně obracejí s žádostí o radu či pomoc kromě jednotlivých občanů i
představitelé místních samospráv. V posledním roce to bylo například vedení zdejší obce Prysk
kvůli možné stavbě spalovny odpadu v jejím okolí, či obce Bohatice, poblíž jejího katastru má
dojít k těžbě štěrkopísku, a obec se obává, že by v důsledku toho mohl být ohrožen zdejší zdroj
pitné vody. Zástupce STUŽ byl také přizván do pracovní skupiny zřízené Svazkem obcí
Novoborska, který se snaží odvrátit snahy ČEPS prokácet se s novým vedením vysokého napětí
110 kV přes centrální část Lužických hor. Záměrem je vytvořit s podporou vedení Libereckého
kraje protiváhu vlivné energetické lobby a prosadit takový způsob záložního zásobování
Šluknovského výběžku elektrickou energií, který by nepoškodil ostatní veřejné zájmy v této
oblasti, jako je turistický ruch, rekreace, ochrana zdejších lesních porostů před rozvratem, jež by
způsobil mnohakilometrový průsek pro vrchní elektrické vedení a další.
Angažovanost pobočky v těchto „velkých kauzách“ však v žádném případě nevede
k zanedbávání jejího tradičního „oboru činnosti“, jimž je boj za lepší ochranu zeleně, proti
jejímu příliš lehkomyslnému kácení, za rozšíření náhradních výsadeb, obecně za zlepšení
vnímání jejího významu a její užitečnosti veřejností i úřady. V neposlední řadě vytrvale
upozorňuje, že zeleň má i svou cenu vyjádřitelnou penězi a že její majitel (zejména je-li to obec
či jiná veřejná instituce) je povinen o ni pečovat s péčí řádného hospodáře a nedopustit její
neodůvodněné ničení (například nekácet kvalitní lípy a duby kvůli rekonstrukci vodovodního
řadu, když ten lze přeložit o několik metrů dále – příklad konkrétní kauzy z nedávné doby). Od
začátku roku do 30. listopadu t.r. se pobočka účastnila celkem 63 řízení o kácení zeleně (v roce
2012 jen 51), přičemž těch, jichž se neúčastní, je zanedbatelné minimum. Je-li například žádáno
o pokácení zcela suchého stromu nebo stromu zasahujícího do průjezdního profilu železniční
trati, není jistě naše účast nutná. Z porovnání čísel je patrné, že množství žádostí a tedy tlak na
likvidaci zeleně roste, a to ještě nutno vzít v úvahu, že zhruba od poloviny roku platí tzv.
Chalupova vyhláška (189/2013 Sb. ze 27.6. t.r.), nazvaná podle jména bývalého ministra
životního prostředí za ODS, která umožňuje kácení stromů v zahradách bez povolení a
v podstatě bez omezení. Z uvedeného počtu řízení je již 49 ukončeno a 14 dalších ještě běží.
Celkem se řízení včetně dosud neukončených týká 541 stromů, což je o něco méně než loňských
585, avšak nevíme, kolik dalších z těch, co ještě loni muselo mít úřední povolení, bylo na
základě zmíněné novely vyhlášky vykáceno bez něho. Spíše lze usuzovat, že pokud nějakým
zázrakem počty k pokácení požadovaných stromů nerostou, tak určitě neklesají. Povoleno bylo
zatím kácení 340 stromů ze 414 v již ukončených řízeních (82%). V rámci náhradních výsadeb
bylo nařízeno vysadit 137 stromů, tedy zhruba pouze jeden náhradou za tři pokácené! K tomu
ještě nutno podotknout, že řada žadatelů ani tyto skromné náhradní výsadby nakonec nesplní, jak
jsme upozorňovali v loňské výroční zprávě.
Z významných rozsáhlejších kácení jsme již zmínili Městský park v České Lípě, vrací se ale také
kauza topolů „italik“ (Populus nigra „Italica“) u silnice II/262 mezi Českou Lípou a blízkou
Stružnicí. Krajská správa silnic (SSLK) loni nakonec od kácení ustoupila, ale klid netrval
dlouho. Je pravda, že tentokrát je SSLK umírněnější, nepožaduje již vykácení všech 71 stromů,
ale „jen“ 41, tedy jednu stranu oboustranné aleje, navíc s tím, že stromy nahradí nejméně stejným
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počtem pyramidové formy (Quercus robur „Fastigiata“), které mají podobný štíhlý tvar koruny a
byly již využity při náhradní výsadbě u stejné aleje na okraji města. Jak ale sdělil ředitel SSLK,
náhradní výsadba tu proběhne pouze za podmínky, že jde o stromy na pozemcích Libereckého
kraje a v obhospodařování silniční správy. Zástupce STUŽ bohužel nebyl dost pohotový, aby
upozornil, že pokud by tomu tak nebylo, nemohla by přece SSLK žádat o kácení dotčených
stromů. Upozornil jej však, že naši předkové věděli, proč alej vysázeli právě tady. Nejen
z důvodů estetických, krajinotvorných a dalších, ale i ochranných. Silnice prochází mezi
jmenovanými místy otevřeným prostorem, rovinou, na níž hrozí značné nebezpečí bočního větru,
který dokáže způsobit (a na jiných místech regionu po vykácení silničního stromořadí již i
způsobil) množství dopravních nehod, včetně těch nejtragičtějších.
Doslova genocidou zeleně hrozila také žádost jedné českolipské základní školy, která v minulosti
měla pověst školy se skoro vzornou ekologickou výchovou! A která nyní požádala o pokácení 47
stromů včetně množství lip vysázených při otevření této sídlištní školy na přelomu 60. a 70. let,
tedy perspektivních, cca čtyřicetiletých. Podnětem byl pád několika stromů, zřejmě podmáčených
po větších deštích, a velmi pravděpodobně poněkud hysterická reakce rodičů školáků. Nakonec
bylo na základě dendrologického posudku povoleno pokácet jen 7 stromů a byla uložena
náhradní výsadba pěti jiných. Nicméně hrozba kácení dalších zcela zažehnána není. Ta byla
zatím odložena s tím, že jejich zdravotní stav se bude průběžně sledovat a následně se rozhodne
o jejich osudu.
Personální složení pobočky je stále stejné, má tedy 11 členů, jejich průměrný věk ovšem roste a
sil ubývá. Chtělo by to příliv nové krve, budeme se o to muset pokusit, má-li si pobočka udržet
rozsah svých aktivit.
PhDr. Miroslav Hudec, předseda pobočky
M. 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:

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

Ing. Jiří Dlouhý

místopředseda:

Pavel Šremer, prom. biol.

členové:
Ing. Jiří Bendl
Marcela Křížová
RNDr. Miroslav Martiš
MUDr. Eva Rychlíková
JUDr. Miloš Tuháček

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
Jizerskohorská
předseda Ing. Zdeněk Joukl
Kulivá Hora
vedení skupiny Pavel Karpíšek a Hana Řezníčková
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Výsledky hospodaření roku 2013
(hodnoty jsou uvedeny v Kč)

Příjmy
Prostředky přijaté v roce 2013
celkem, z toho:

170.533,

Grant MHMP - obdrženo v roce 2012 / čerpán
zbytek v roce 2013
Bankovní úroky
Příspěvky od členů
Přijaté dary

30.665,00
323,00
27.545,00
112.000,00

Výdaje
Prostředky vydané v roce 2013 celkem,
z toho:

171.230,00

Drobná provozní vydání a kancelářský materiál
Cestovné
Služby spojené s realizací projektu
Nájemné Novotného lávky
Ostatní služby
Telefonní poplatky, internet, poštovné
Bankovní poplatky
Dar (požár v Kosénce)
Mzdové náklady
Poskytnuté příspěvky

5.520,00
1.343,00
20.000,00
34.122,00
27.577,00
15.012,00
2.340,00
500,00
58.500,00
6.316,00

Přijaté prostředky - ztráta

697,00

Konečné zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2013
257.994,21 Kč
Konečný zůstatek na pokladně k 31. 12. 2013
0,00 Kč
Konečný stav neuhrazených závazků a pohledávek k 31. 12. 2013 :
Závazky
6.529,10 Kč
Pohledávky
109.000,00 Kč
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Revizní zpráva za rok 2013 ze dne 26. 2. 2014
Revizní komise provedla revizi hospodaření STUŽ a konstatuje:
1. V roce 2013 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. 2013 činil 257.994,21 Kč
3. Stav pokladny skutečný souhlasí se stavem v pokladní knize. Hotovost pokladny ke
dni 31. 12. 2013 byla 0 Kč.
4. Revizní komise prověřila evidenci placení členských příspěvků za rok 2013, 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. 2014.
Z výsledků hospodaření za rok 2013 vyplývá, že STUŽ má ztrátu 697 Kč.
Revizní komise hospodaření STUŽ za rok 2013 osvědčuje
Za revizní komisi:

Ing. Jaroslav Mejzr
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Poděkování
 Děkujeme Ministerstvu životního prostředí a Magistrátu hl. m. Prahy, za poskytování
grantové podpory a umožnily tak naplňování naší činnosti pozitivními aktivitami.
 Děkujeme také všem členům STUŽ a jejím příznivcům, kteří zaplatili vyšší členské
příspěvky, 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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Výčet položek

ROZVAHA

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
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AKTIVA

Číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

A. I. 2. Software

4

A. I. 3. Ocenitelná práva

5

A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

9
10

A. II. 1. Pozemky

11

A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

A. II. 3. Stavby

13

A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

A. II. 6. Základní stádo a tažná zvířata

16

A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

22

A. III. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

23

A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

A. III. 4. Půjčky organizačním složkám

25

A. III. 5. Ostatní dlouhodobé půjčky

26

A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

A. III. 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

28

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

30

A. IV. 2. Oprávky k softwaru

31

A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům

32

A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

A. IV. 6. Oprávky ke stavbám

35

A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí

36

A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

37

A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40

Číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

B.

Krátkodobý majetek celkem

41

B. I.

Zásoby celkem

42

B. I. 1. Materiál na skladě

43

B. I. 2. Materiál na cestě

44

B. I. 3. Nedokončená výroba

45

B. I. 4. Polotovary vlastní výroby

46

B. I. 5. Výrobky

47

B. I. 6. Zvířata

48

B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách

49

B. I. 8. Zboží na cestě

50

B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby

51

B. II. Pohledávky celkem

53

B. II. 2. Směnky k inkasu

54

B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy

56

B. II. 5. Ostatní pohledávky

57

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci

58

B. II. 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění

59

B. II. 8. Daň z příjmů

60

B. II. 9. Ostatní přímé daně

61

B. II. 10. Daň z přidané hodnoty

62

B. II. 11. Ostatní daně a poplatky

63

B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

64

B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. sam. celků

65

B. II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení

66

B. II. 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

67

B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

68

B. II. 17. Jiné pohledávky

69

B. II. 18. Dohadné účty aktivní

70

B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám

71
72

B. III. 1. Pokladna

73

B. III. 2. Ceniny

74

B. III. 3. Účty v bankách

75

B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování

76

B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování

77

B. III. 6. Ostatní cenné papíry

78

B. III. 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

79

B. III. 8. Peníze na cestě

80

B. IV. Jiná aktiva celkem

+369

+111

52

B. II. 1. Odběratelé

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

+393

+109

+2

+393
+6

+258

+387

+258

+393

+369

81

B. IV. 1. Náklady příštích období

82

B. IV. 2. Příjmy příštích období

83

B. IV. 3. Kursové rozdíly aktivní

84

AKTIVA CELKEM

85

PASIVA

Číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

86

A. I.

Jmění celkem

87

A. I. 1. Vlastní jmění

88

A. I. 2. Fondy

89

A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

90

A. II. Výsledek hospodaření celkem

91

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření

92

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

B.

Cizí zdroje celkem

95

B. I.

Rezervy celkem

96

B. I. 1. Rezervy

97

B. II. Dlouhodobé závazky celkem

+276
xxxxxxxxxxxxx
43
+319
+31

+275
1
xxxxxxxxxxxxx
+276
+8

99

B. II. 2. Vydané dluhopisy

100

B. II. 3. Závazky z pronájmu

101

B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy

102

B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě

103

B. II. 6. Dohadné účty pasivní

104

B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky

105

B. III. Krátkodobé závazky celkem

+8

106

B. III. 1. Dodavatelé

107

B. III. 2. Směnky k úhradě

108

B. III. 3. Přijaté zálohy

109

B. III. 4. Ostatní závazky

110

B. III. 5. Zaměstnanci

111

B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění

113

B. III. 8. Daň z příjmů

114

B. III. 9. Ostatní přímé daně

115

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty

116

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky

117

B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků

119

B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

120

B. III. 15. Závazky k účastníkům sdružení

121

B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí

122

B. III. 17. Jiné závazky

123

B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry

124

B. III. 19. Eskontní úvěry

125

B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy

126

B. III. 21. Vlastní dluhopisy

127

B. III. 22. Dohadné účty pasivní

128

B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

129

B. IV. Jiná pasiva celkem

130

B. IV. 1. Výdaje příštích období

131

B. IV. 2. Výnosy příštích období

132

B. IV. 3. Kursové rozdíly pasivní

133

PASIVA CELKEM

134
Podpisový záznam statutárního orgánu:

Okamžik sestavení:
Předmět činnosti č. 2 :

+361
+86
+86

98

B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry

Předmět činnosti č. 1 :

+362
+86
+86

Osvětová činnost v oblasti ekologie

+6

+2

+31
+31
+393

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

+369
Razítko

Výčet položek

Výkaz zisku a ztráty

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
ke dni

. . .

.3. 1. . . 1. 2. ..

. . . . . . .

2. .0 .1. 3.

. .

účetní jednotky
. Spol.
. . . .pro
. . trvale
. . . . udržitelný
. . . . . . život
. . . Občanské
. . . . . . .sdružení
. . .

( v tisících Kč )

. Krkonošská
. . . . . . . .1474/2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

. Praha
. . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 7 6 0 8 2 7 7

. 12000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. občanské
. . . . . . sdružení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Číslo
řádku

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

1

A. I. 1. Spotřeba materiálu

2

A. I. 2. Spotřeba energie

3

A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

4

A. I. 4. Prodané zboží

5

A. II. Služby celkem

6

A. II. 5. Opravy a udržování

7

A. II. 6. Cestovné

8

A. II. 7. Náklady na reprezentaci

9

A. II. 8. Ostatní služby

10

A. III. Osobní náklady celkem

11

A. III. 9. Mzdové náklady

12

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění

13

A. III. 11. Ostatní sociální pojištění

14

A. III. 12. Zákonné sociální náklady

15

A. III. 13. Ostaní sociální náklady

16

A. IV. Daně a poplatky celkem

18

A. IV. 15. Daň z nemovitosti

19

A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky

20
21

A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

22

A. V. 18. Ostatní pokuty a penále

23

A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky

24

A. V. 20. Úroky

25

A. V. 21. Kursové ztráty

26

A. V. 22. Dary

27

A. V. 23. Manka a škody

28

A. V. 24. Jiné ostatní náklady

29

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

31

A. VI. 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

32

A. VI. 27. Prodané cenné papíry a podíly

33

A. VI. 28. Prodaný materiál

34

A. VI. 29. Tvorba rezerv

35

A. VI. 30. Tvorba opravných položek

36
37

A.VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

38

A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky

39

A.VIII. Daň z příjmů celkem

+5
+5

+5
+5

+99

+99

+1

+1

+98
+58
+58

+98
+58
+58

+2

+2

+2

+2

+7

+7

+7

+7

+171

+171

30

A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem

Celkem

17

A. IV. 14. Daň silniční

A. V. Ostatní náklady celkem

Stav k rozvahovému dni
Hospodářská činnost

Hlavní činnost

40

A.VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů

41

Náklady celkem

42

Číslo
řádku

B.

Výnosy

B. I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

43

B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky

44

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb

45

B. I. 3. Tržby za prodané zboží

46

B. II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

48

B. II. 5. Změna stavu zásob polotovarů

49

B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků

50

B. II. 7. Změna stavu zvířat

51
52

B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží

53

B. III. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

54

B. III. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

55

B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

56

B. IV. Ostatní výnosy celkem

57

B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

58

B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále

59

B. IV. 14. Platby za odepsané pohledávky

60

B. IV. 15. Úroky

61

B. IV. 16. Kursové zisky

62

B. IV. 17. Zúčtování fondů

63

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy

64

B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek celkem

65

B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

66

B. V. 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

67

B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu

68

B. V. 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

69

B. V. 23. Zúčtování rezerv

70

B. V. 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

71

B. V. 25. Zúčtování opravných položek

72

B. VI. Přijaté příspěvky celkem

73

B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami

74

B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)

75

B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky

76

B. VII.Provozní dotace celkem

C.

D.

77

B. VII. 29. Provozní dotace

78

Výnosy celkem

79

Výsledek hospodaření před zdaněním

80

C. I. 34.Daň z příjmů

81

Výsledek hospodaření po zdanění

82

Podpisový záznam statutárního orgánu:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti č.1:
Předmět činnosti č.2:

Celkem

47

B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

B. III. Aktivace celkem

Stav k rozvahovému dni
Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Osvětová činnost v oblasti ekologie

+30

+30

+3
+27
+140
+140
+170
1

+3
+27
+140
+140
+170
1

1

1

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko

