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1. Úvod
Obecně prospěšná společnost EUTIS vznikla 11.8.2005 zápisem do rejstříku obecně
prospěšných společností, proto bude vhodné představit si několik základních údajů o
této organizaci.
Název společnosti:

EUTIS, o.p.s.

Sídlo:

Dr. Drože 659/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ / DIČ:

269 73 651 / CZ26973651

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Druh obecně prospěšných služeb:
a) školící a vzdělávací činnost se zaměřením na různorodou aktuální problematiku
Evropské unie pro neziskové organizace, státní správu aj.
b) pořádání výměnných stáží v rámci zemí Evropské unie a realizace ediční,
dokumentační
a vzdělávací činnosti. Jedná se především o pořádání vlastních
kulturních, osvětových či společenských akcí, organizaci odborných seminářů, besed,
konferencí a jiných pracovních setkání. EUTIS, o.p.s. je otevřená organizace, která
spolupracuje s ostatními organizacemi podobného zaměření, veřejnou správou
i podnikatelskými subjekty.
c) tvorba a realizace modelu Evropských institucí pro studenty středních škol
Doplňková činnost:
a) vydavatelské a nakladatelské činnosti
b) specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
c) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorských
činností
Datum založení:

11.8.2005

Předseda správní rady:

Bc. Jan Závěšický

Předseda dozorčí rady:

Zdeněk Vaniš

Ředitel společnosti:

Reda Ifrah

EUTIS o. p. s. také v tomto období zprovoznila webové stránky www.eutis.cz, kde
prezentovala svoji činnost a veškeré další informace a materiály.

EUTIS, o.p.s., Dr. Drože 659/8, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 269 73 651

2. Přehled činností vykonávaných za rok 2005
Projekt „Vzdělávací cesta 16.-20.10.2005“
První den skupina studentů z Valašského Meziříčí navštívila Evropský parlament, ve
kterém byli vřele přivítáni evropskými úředníky. Vedle možnosti diskutovat nad
aktuálními tématy, studenti také měli možnost si prohlédnout zasedací místnost. V
Sociálním a hospodářském výboru nás přivítal jeden z českých zástupců v tomto
orgánu pan Navrátil. Jeho prezentace představila funkci výboru. Poté následovala
diskuse, kdy měli studenti prostor na svoje otázky.

Druhý den jsme se v Evropské komisi od pana
Ralfa von Ameln dozvěděli vše o fungování a
propojení Evropských institucí. Po této
prezentaci měli možnost účastníci diskutovat o
struktuře Evropských institucí. Po přestávce na
oběd skupinu čekala návštěva Mise České
republiky při Evropské unii. V této české
"ambasádě" nás přivítal pan Černoch se svým
příspěvkem, jenž osvětloval funkci a cíle České
mise v Bruselu. Večerní program byl zajisté
velmi atraktivní zejména pro studenty zajímající
se o historii města. Organizační tým pro skupinu připravil prohlídku historické části
města za doprovodu průvodce. Zakončením kulturní části cesty byl výlet na Atomium,
který je bohužel stále v rekonstrukci a tak účastníci si jej mohli prohlídnout pouze
zvenku.
Poslední den naší návštěvy byla na programu
návštěva Výboru regionů, kde jsme si vyslechli
interaktivní prezentaci a poté skupina měla
možnost debatovat s panem Bláhou o funkci,
činnosti a významem této instituce. Poslední
zastávkou našeho putování byla Stálá delegace
při NATO. Po důkladné bezpečností prohlídce,
jsme byli vpuštěni do střeženého prostoru, kde
nás již očekávali zástupci jak vojenské tak
diplomatické části mise, kteří seznámili skupinu s rolí nejen delegace, ale byla nám
představena také instituce NATO.
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3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Rozvaha k 31.12.2005
AKTIVA

MD

Samostatné movité
022 soubory movitých věcí

věci

D

Konečný stav

a
25 200,00

25 200,00

Nedokončený
dlouhodobý
042 hmotný majetek

25 200,00

25 200,00

0,00

211 Pokladna
221 Bankovní účet

252 300,00
64 314,52

250 135,00
61 168,00

2 165,00
3 146,52

261 Peníze na cestě

52 902,00

52 902,00

0,00

253 700,00

0,00

Pohledávky z obchodních vztahů
311 - odběratelé
253 700,00

30 511,52
PASIVA
Závazky z obchodních vztahů
321 - dodavatelé

255 658,00

411 Základní kapitál

255 658,00

0,00

10 000,00

10 000,00
10 000,00

Výsledek hospodaření

20 511,52

Výsledovka k 31.12.2005
Náklady

Za období

501
518

Spotřeba materiálu
Ostatní služby

880,50
231 706,50

568

Ostatní finanční služby

614,00
233 201,00

Výnosy
602
662

Tržby z prodeje služeb
Úroky

253 700,00
12,52
253 712,52

Rozdíl 20 511,52
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4.Vývoj a konečný stav fondů
Správní rada společnosti rozhodla o převedení zisku do rezervního fondu. Jak je
patrné z výsledku hospodaření, přebytek je tvořen samostatnými movitými věcmi a
soubory movitých věcí (v našem případě počítač), jenž by byl v nutném případě
použit ke krytí závazků společnosti.

5. Stav a pohyb majetku a závazků
Obecně prospěšná společnost EUTIS do této doby nevlastnila a nevlastní žádnou
nemovitost a nemá žádný závazek vůči jiným fyzických ani právnickým subjektům.
Organizace vlastní pouze jeden osobní počítač za 25 200Kč.

6.Úplný objem nákladů
6.1. Náklady na plnění obecně prospěšných
služeb
Náklady na hlavní činnost
Náklady

Za období

Spotřeba
kancelářského
materiálu

585,50

Ostatní služby
Finanční služby

227 829,50
614,00
229 029,00

6.2. Náklady na plnění doplňkových činností
EUTIS o.p.s. v roce 2005
Organizace neprovozovala žádnou doplňkovou činnost, proto jsou náklady na tuto
činnost rovny nule.
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6.3. Náklady na vlastní činnost
Náklady na vlastní činnost
Náklady
Provoz webových
stránek
Ostatní
náklady
(razítko, notářské
služby…)

Za období
2154,00

2018,00
4172,00

7. Změny zakládací listiny a složení řídích
orgánů, k nimž došlo od založení společnosti
do konce roku 2005
Během roku 2005 nedošlo ke změnám ve složení řídících orgánů společnosti a ke
změně údajů v zakládací listině.
V prvním čtvrtletí roku 2006 správní rada na svém zasedání odeslala na rejstříkový
soud návrh na zápis ředitele do funkce, jejíž vyřízení proběhlo kladně a tak byl
ředitelem společnosti jmenován Reda Ifrah.

8. Závěr – perspektivy společnosti v roce 2006.
Organizace bude i nadále naplňovat své neziskové poslání, pořádat semináře,
konference ve spolupráci s Klubem mladých Evropanů. Zároveň plánuje několik
vzdělávacích cest do Bruselu za poznáním Evropských institucí pro studenty
středních škol i pro zástupce veřejné správy.
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