
Zápis a usnesení z valného shromáždění Společnosti pro trvale 
udržitelný život  

konaného dne 3. 3. 2015 v Domě vědeckotechnických společností, 
Novotného lávka, Praha 1 

 

Účast: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu tohoto zápisu 

Začátek: 16.07 

Valné shromáždění uvedl Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ 

Program: 

Od 16,00 do 17,00 

1. Zahájení, organizační pokyny 
2. Volba mandátové a volební komise 
3. Volba návrhové komise 
4. Určení počtu členů předsednictva 
5. Volba předsedy, členů předsednictva, revizní komise 
6. Zpráva o činnosti STUŽ za rok 2014 
7. Předložení návrhu plánu činnosti pro rok 2015 
8. Diskuse o Zprávě o činnosti za rok 2014 a k Návrhu plánu na rok 2015 
9. Zpráva o hospodaření za rok 2014 
10. Návrh rozpočtu na rok 2015 
11. Zpráva revizní komise 
12. Rozprava ke Zprávě o hospodaření za rok 2014, k Návrhu rozpočtu na rok 2015 a k Zprávě 

revizní za rok 2014, hlasování o jejich schválení 
13. Zprávy o činnosti regionálních poboček a regionálních skupin STUŽ – přednesou zástupci 

poboček  
14. Návrh na jmenování čestných členů předsednictva STUŽ 
15. Návrh na zrušení neexistujících poboček (Brno, Broumovsko, Chomutovská, Plzeň) 
16. Návrh na změnu Stanov STUŽ 
Od 17,00 do 18,00 

• Martina Pásková: Geoparky Jižní Číny - povídání a promítání obrázků 
Od 18,00 – 19,00 

17. Vyhlášení zvolených členů předsednictva, předsedy, členů revizní komise a čestného 
předsednictva 

18. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení 
19. Schválení usnesení 
20. Závěrečné slovo člena předsednictva 
21. Různé 



 
Průběh valného shromáždění: 

1. Zahájení, organizační pokyny 
2. Volba mandátové a volební komise – zvolena ve složení Vavroušková, Jechová 
3. Volba návrhové komise – zvolena ve složení Martiš, Šremer, Tuháček 
4. Určení počtu členů předsednictva (kromě předsedy) – všemi hlasy pět 
5. Volba předsedy, členů předsednictva, revizní komise –osobně se představují paní 

Marie Čcheidzeová (Českolipská pobočka), Anna Polášková (Východočeská regionální 
pobočka) 

6. Zpráva o činnosti STUŽ za rok 2014 – přednáší předseda, činnost Rady vlády pro TUR, 
web, fcb, činnost předsednictva 

7. Návrh plánu činnosti pro rok 2015 (viz příloha) 
8. Diskuse o Zprávě o činnosti za rok 2014 a o návrhu plánu činnosti pro rok 2015 – 

v diskuzi vystoupila paní dr. Vernerová k platformě TUR (hygiena), dr. Pásková 
(platforma obč. hnutí v rámci Evropské úmluvy o krajině – možnost zapojit se do 
Civilscapu), pan Matys z Prahy - Davle k problematice památných stromů, dr. Polášková 
k otázce ochrany stromů a dr. Strejček (otázka ochrana stromů v Praze). Zpráva o 
činnosti za rok 2014 a Návrh plánu činnosti pro rok 2015 odsouhlasen ve znění 
připomínek z pléna (100 % hlasů) 

9. Zpráva o hospodaření za rok 2014 schváleno 100 % hlasy 
10. Návrh rozpočtu na rok 2015 –schváleno 100 % hlasy 
11. Zpráva revizní komise- vzata na vědomí 100% hlasy 
12. Rozprava ke Zprávě o hospodaření za rok 2014, Návrhu rozpočtu na rok 2015, Zprávě 

revizní komise– 
13. Zprávy o činnosti regionálních poboček a regionálních skupin STUŽ od zástupců 

poboček - paní Čcheidzeová za Českolipskou pobočku (problematika Tlustec, účast ve 
správních řízeních, ...),  pan Miroslav Petr za Východočeskou pobočku (otázka vlastníků 
nemovitostí podél silnic v souvislosti se znečištěným ovzduším z automobilové 
dopravy-spolu s Jizerskohorskou pracovní skupinou , 20. výročí, seminář v H. Maršově, 
přírodovědné exkurze, ozvěny Ekofilmu, Evropský týden mobility, přednášky na 
školách, STUŽobraní) a Miloš Tuháček za Jihočeskou reg. pobočku (účast v řízení, 
nízkoemisní zóny). 

14. Návrh na jmenování čestných členů předsednictva STUŽ – Bojar, Cimický, Fischerová, 
Huba, Huťka, Kohák, Leiský, Librová, Moldan, Štroblová; schváleno 100 % hlasy 

15. Návrh na zrušení neexistujících:  
VS ruší tyto pobočné spolky: 
- Společnost pro trvale udržitelný život Regionální pobočka Brno 
- Chomutovská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život  
- Společnost pro trvale udržitelný život regionální pobočka Broumovská - Tuž se, 

Broumovsko!,  
- STUŽ - regionální pobočka Plzeň 



a konstatuje, že tyto původní pobočky ukončily svou činnost před více než 10 lety a 
v době ukončení činnosti neměly žádný majetek či závazky. Jejich současná registrace 
v spolkovém rejstříku vznikla pouze jako důsledek nedůslednosti bývalých členů 
poboček resp. nemožnosti vymazání bývalých občanských sdružení ze všech 
evidencí. 

16. Návrh na změnu Stanov STUŽ 
V diskuzi připomínky k nutnosti zrušení brněnské pobočky, k záruce za nového člena. 
VS schvaluje změnu stanov STUŽ, jak je přednesl předseda – viz příloha tohoto 
zápisu. Zvlášť hlasování o čl. 6.1 Stanov (doporučující podpis stávajícího člena) na návrh 
dr. Hejtmánkové: 3:14:5  Hlasování o celku: všichni kromě 1, který se zdržel 
 

Volba členů orgánů STUŽ na dvouleté funkční období 
Voleb se zúčastnilo 22 právoplatných voličů, odevzdáno bylo 22 hlasovacích lístků, z toho 1 
prázdný. 
VS konstatuje, že tajnou volbou byli zvoleni: 
předsedou:   Jiří Dlouhý  - 20 hlasů 
členy předsednictva: Pavel Šremer – 20 hlasů 
   Miloš Tuháček – 20 hlasů 
   Marie Čcheidzová – 18 hlasů 
   Miroslav Martiš – 18 hlasů 
   Anna Polášková – 18 hlasů  
 
Plán činnosti STUŽ na rok 2015: 
Pořádání pravidelných a nepravidelných besed k aktuálním tématům ŽP a UR 
Vydávání stanovisek a odborných posudků k aktuálním problémům žp a UR 
Spolupráce s RVUR 
Rozvoj Platformy UR 
Pořádání ad hoc akcí- memoriál, exkurze apod. 
Publicita – webové stránky, Zpravodaj, facebook a ostatní média 



Společnost pro trvale udržitelný život 
Krkonošská 1/1474         mobil: 604 171921   

120 00 Praha 2        e-mail: stuz@ecn.cz 

Usnesení 

Valného shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) 
konaného dne 3. 3. 2015 v Praze, na Novotného lávce 

Valné shromáždění STUŽ 

• schválilo zprávu o činnosti STUŽ v roce 2014 
• schválilo návrh činnosti STUŽ v roce 2015 
• schválilo zprávu o hospodaření STUŽ v roce 2014 a rozpočet STUŽ na rok 2015 
• vzalo na vědomí zprávu revizní komise k hospodaření STUŽ v roce 2014 
• vzalo na vědomí zprávy o činnosti českolipské, východočeské a jihočeské pobočky 

STUŽ přednesené na Valném shromáždění a informaci o činnosti karlovarské pobočky 
zveřejněnou ve Zpravodaji STUŽ 

• schválilo návrh na zrušení brněnské, broumovské, chomutovské a plzeňské pobočky 
STUŽ 

• doporučilo zjistit možnosti ustavení nové brněnské pobočky STUŽ 
• schválilo technické úpravy Stanov STUŽ navržené předsednictvem STUŽ v souladu 

s novým občanským zákoníkem; v souvislosti s tím schválilo určení počtu členů 
předsednictva STUŽ na 5 + předseda a počtu členů revizní komise na 3 

• schválilo návrh složení čestného předsednictva STUŽ navržený předsednictvem STUŽ 
• vzalo na vědomí výsledky voleb, v nichž byli tajnou volbou právoplatně zvoleni 

předseda Jiří Dlouhý 20ti hlasy, členové předsednictva Pavel Šremer 20ti hlasy, Miloš 
Tuháček 20ti hlasy, Marie Čcheidzová 18ti hlasy, Anna Polášková 18ti hlasy, Miroslav 
Martiš 18ti hlasy a členové revizní komise Karel Jech, Jaroslav Mejzr a Miroslav 
Punčochář po dvaceti hlasech. 

• uložilo nově zvolenému předsednictvu STUŽ zvážit spolupráci STUŽ s evropskou sítí 
nevládních organizací Civilscape zaměřenou na Evropskou úmluvu o krajině 

• doporučilo směřovat další činnost STUŽ na podporu NNO Platformy udržitelného 
rozvoje v koordinaci s Radou vlády ČR pro udržitelný rozvoj a jejími výbory a 
pracovními skupinami 

• doporučilo v další činnosti STUŽ soustředit pozornost na problematiku ochrany a 
podpory dřevinné zeleně 

• doporučilo zvážit připojení STUŽ k iniciativě jizerskohorské pracovní skupiny a 
východočeské pobočky STUŽ týkající se znečištění ovzduší kolem komunikací  

• vyzvalo členy STUŽ k aktivnější účasti na Zpravodaji STUŽ a webových stránkách STUŽ 
formou vlastních příspěvků 
 
Za návrhovou komisi zapsal: Miroslav Martiš,  
Ověřili: Miloš Tuháček, Pavel Šremer 
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