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1. Úvod
Obecně prospěšná společnost EUTIS vznikla 11.8.2005 zápisem do rejstříku obecně
prospěšných společností.
Zkladní informace:
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:

PhDr. Jan Závěšický

Předseda dozorčí rady:

Zdeněk Vaniš

Ředitel společnosti:

Reda Ifrah

Informace jsou aktuální ke dni 30. 5. 2007
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2. Přehled činností vykonávaných za rok 2006
Projekt „Future EU Enlargement and Its Young Citizens“
29.04. 2006 – 10. 05. 2006
Tento projekt byl realizován za podpory agentury YOUTH a cílem bylo na univerzitní
půdě Olomoucké univerzity diskutovat konsekvence a otázky vstupu Turecka do
Evropské unie.
Projekt se také snažil poskytnout oběma skupinám, jak české, tak turecké, možnost se
blíže seznámit s kulturou obou zemí. K tomu sloužily neformální večerní setkání a
diskuse. Během dne skupiny měly možnost diskutovat s odborníky na tuto tématiku,
například s panem poslancem Evropského parlamentu Janem Zahradilem a jinými.
Součástí programu byly také návštěvy středních škol v okolí Olomouce, kde vždy
jeden zástupce turecké a české skupiny diskutovali se studenty SŠ.
EUTIS, o.p.s. vypomáhala s realizací a poskytovala organizační zázemí. V současné
době se intenzivně komunikuje s tureckou stranou a snahou je zrealizovat
pokračování projektu, kdy by česká skupina navštívila Turecko. O projektu vyšlo
několik článků a informovala o něm také zpravodajská stanice ČT24 (viz příloha).
Projekt „Vzdělávací cesta do Bruselu“
4.-6. 05. 2006
Společnost EUTIS díky panu Janu Březinovi, poslanci Evropského parlamentu,
nabídlo deseti studentům Katedry Politologie a evropských studií na Palackého
univerzitě možnost vycestovat do Bruselu a poznat na vlastní oči instituce EU.
Martin Pustaj, jeden z vybraných účastníků byl ochoten přiblížit program cesty:
Ve dnech 4. až 6. května 2006 jsem se zúčastnil cesty do sídla Evropského
parlamentu v Bruselu. Hostitelem byl europoslanec za KDU-ČSL Jan Březina, jelikož
každý europoslanec může dvakrát ročně vypravit autobus na náklady Evropského
parlamentu, aby i obyčejní lidé mohli nahlédnout na půdu EU.
První den cesty jsme vyrazili směr Rozvadov a dále do Německa. K večeru jsme
dorazili do holandského města Kerkrade, kde jsme byli ubytovaní v hotelu formule1. S
přáteli jsme vyrazili na procházku do centra města, kde jsme chvíli poseděli.
Následující den ráno jsme vyrazili do Bruselu. Samozřejmě jsme se museli zastavit u
slavného Atomia. V autobuse jsme dostali kapesné na suvenýry a poté jsme se již
přesunuli k sídlu Evropského parlamentu. Tam nás přivítal asistent europoslance
Březiny. S panem europoslancem byla přichystána diskuse o Evropské unii a
postavení České republiky v ní, ale také o dalších tématech. Ačkoliv musel pan
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Březina odjet do Štrasbourgu, druhého sídla Evropského parlamentu, povídal si s
námi překvapivě déle, než bylo původně v plánu. Po velmi zajímavé diskusi jsme se
podívali do jednacího sálu Parlamentu, poobědvali a vydali se na prohlídku centra
Bruselu. Řidič autobusu nám udělal menší okružní jízdu kolem sídla Evropské komise
či královského paláce. Brusel je typický soužitím historické architektury s moderními
budovami, což působí přinejmenším velmi pozoruhodně. Naší první zastávkou byla
impozantní katedrála svatého Michaela. Následovalo náměstí „Grand Place“, které
bývá každoročně v určitém období pokryté celé květiny. Bohužel v době naší návštěvy
se náměstí na tuto událost teprve připravovalo. Po zastavení u známé sošky čůrajícího
chlapečka Manneken Pise jsme měli rozchod, čehož jsme s přáteli využili k nakoupení
suvenýrů a ochutnávce vynikajících waflí. Náš průvodce nás zavedl i sošce čůrající
holčičky Jeanneke Pis. Pak jsme se však již s Bruselem museli rozloučit a opět
nasednout do autobusu směr Bruggy. K večeru jsme dorazili do hotelu nedaleko
tohoto města a po neformálním posezení před hotelem jsme šli spát.
Jestli byl Brusel zajímavým městem, tak Bruggy jsou bezesporu městem malebným.
Historické centrum protkané vodními kanály je od roku 2000 zapsané na seznamu
památek UNESCO. Podívali jsme se do katedrály svatého Salvátora, k radnici a na
náměstí města. Zájemci mohli rovněž využít projížďky na loďce. Bohužel to byl
poslední den naší cesty, tak jsme museli opět do autobusu a domů, kam jsme se
vrátili v časných ranních hodinách následujícího dne. Cesta do Bruselu a Brugg byla
nesmírně zajímavá a musím poděkovat Evropskému parlamentu, že podporuje takové
projekty.
Projekt „Vzdělávací cesta do Bruselu“
10.-14. 09. 2006
Na základě zájmu ze strany Informačního střediska Europe Direct EUTIS o.p.s. ve
spolupráci s cestovní kanceláří připravilo vzdělávací cestu zejména pro skupinu
zaměstnanců Magistrátu města Olomouc. Cesta se realizovala 10. – 14. 09. 2006 a
byla ze strany účastníků hodnocena velmi kladně. Informační středisko Europe
Direct věnovalo 15 míst jako odměnu studentům středních škol z Olomouckého kraje.
Program byl opět vypracován na základě specifických přání objednavatele. První den
navštívili Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Skupině se po celou dobu
návštěvy věnoval vedoucí zastoupení, pan Mattia Crosetto. Příjemným zpestřením
pro skupinu byla možnost si vyzkoušet městskou dopravu v Bruselu. Na programu
pak byla návštěva Evropské Komise, kde byla účastníkům představena instituce a
poté následovala zajímavá diskuse nad otázku strukturálních fondů a fungování
Evropské unie vůbec. Samotný fakt, že do diskuse se aktivně zapojovali úředníci
dennodenně komunikující se svými protějšky z EU, diskusi zvěcnilo.
Druhý den skupina navštívila Evropský parlament. Zde je přivítal poslanec za Českou
republiku, Libor Rouček. Díky napjaté politické situaci v ČR, se do diskuse
s europoslancem zapojila téměř celá skupina. Diskutována byla situace v ČR, vliv na
vnitropolitické situace ČR na spolupráci mezi jednotlivými českými europoslanci a
EUTIS, o.p.s., Dr. Drože 659/8, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 269 73 651

v neposlední řadě se také diskutovalo o problematice čerpání finančních prostředků
z EU. Celé odpoledne pak skupina Milana programu poznání Bruselu. Skupina
navštívila například Atomium, Minievropu a za doprovodu průvodce si prošla
centrum města.
13. 09. 2006, ve středu, skupina navštívila Misi České republiky a Radu Evropské
unie. Zde na ně čekal p. Pavel Černoch, který pro ně připravil velmi zajímavou
přednášku o životě v Bruselu a práci v rámci Mise. Návštěvou Rady Evropské unie
pak již skupina uzavřela odborní program. Na závěr ještě účastníci vzdělávací cesty
měli čas na nákup suvenýrů a věhlasné bruselské čokolády a celá supina se vydala na
zpáteční cestu.
Samotné hodnocení cesty ze strany účastníků je možné nalézt v příloze k této zprávě.

3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

22
211
221
261
311
342

Rozvaha k 31.12.2006
Počáteční
AKTIVA
stav
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
25 200,00
Pokladna
2 165,00
Bankovní účet
3 146,52
Peníze na cestě
0,00
Pohledávky z obchodních vztahů - odběratelé
0,00
Ostatní přímé daně
0,00

MD

D

0,00
107 497,00
196 459,91
107 500,00
114 424,00
2 250,00

0,00
108 469,50
191 609,00
107 500,00
114 424,00
2 250,00

Konečný stav
25 200,00
1 192,50
7 997,43
0,00
0,00
0,00
34 389,93

PASIVA
Pohledávky z obchodních vztahů - dodavatelé
Zaměstnanci
Základní kapitál
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Rezervy podle zvláštních právních
451 předpisů
321
331
411
431

0,00
0,00
10 000,00
-20 511,52

145 797,00
15 000,00
0,00
20 511,52

145 797,00
15 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10 000,00
0,00

0,00

0,00

20 511,52

20 511,52

Výsledek hospodaření
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30 511,52
3 878,41

501
518
521
568

Výkaz zisku a ztrát
Náklady
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní finanční služby

Za období

Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb
662 Úroky

69,00
173 700,50
15 000,00
1 707,00
190 476,50

194 319,00
35,91
194 354,91
Zisk

3 878,41

4.Vývoj a konečný stav fondů
Správní rada společnosti rozhodla o převedení zisku do rezervního fondu. Tyto
rezervy budou použity v souladu se zákonem ke krytí případných ztrát či
k financování neziskového poslání 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.
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6.Úplný objem nákladů
6.1. Náklady na plnění obecně prospěšných
služeb
Náklady na hlavní činnost
Náklady

Za období

Spotřeba
kancelářského
materiálu

69,00

Ostatní služby
Mzdové náklady

171 045,50
15 000,00

Finanční služby

1707,00
187 821,5

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.

6.3. Náklady na vlastní činnost
Náklady na vlastní činnost
Náklady

Za období

Provoz webových
stránek
Ostatní náklady

1 797,00
858,00
2 655,00
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7. Změny zakládací listiny a složení řídích
orgánů, k nimž došlo od založení společnosti
do konce roku 2006
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.
Ke konci roku 2006 došlo ke změnám v rámci složení správní rady, kdy Blanka
Klapalová byla nahrazena Mgr. Janou Šimkovou, M.B.A.. Blanka Klapalová pak
nahradila Jakuba Hodbodě v dozorčí radě. Jiné změny nebyly učiněny.

8. Závěr – perspektivy společnosti v letech
2007 -2008.
Organizace bude i nadále naplňovat své neziskové poslání, pořádat semináře,
konference ve spolupráci s Klubem mladých Evropanů a jinými subjekty. V přípravné
fázi je série diskusí o aktuálních tématech se zajímavými hosty. Diskuse by se měly
realizovat na akademické půdě Univerzity Palackého. Také se připravují konference,
které by se měly realizovat v Olomouci a tématicky by se měly zaměřovat na
budoucnost EU a předsednictví ČR v EU.
Aktuálně také společnost EUTIS zahajuje jednání s několika politiky o možnosti
pořádání diskusních večerů ve složení politik a maximálně 5 studentů VŠ na předem
určené téma. Bude se jednat o vysoce odbornou diskusi s cílem poskytnout
studentům VŠ možnost věcně diskutovat o odborném tématu s kompetentními
politiky.
Dále společnost připravuje realizaci projektu „Model Rady Evropské unie: Modelové
zasedání Evropské rady a Rady EU“, který by se měl realizovat na přelomu roku 2007
a 2008. V současné době jsou slovováni partneři a sponzoři projektu.
EUTIS, o.p.s. se také podílí na přípravě pokračování projektu „Future EU
Enlargement and Its Young Citizen“. Plánované období realizace projektu je leden –
březen 2008.
Zároveň plánuje několik vzdělávacích cest do Bruselu za poznáním Evropských
institucí pro studenty středních škol i pro zástupce veřejné správy. V současné době
veškerá jednání jsou v přípravných fázích. Vzdělávací cesty by se měly realizovat
v období září 2007 – květen 2007.
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9. Přílohy
Projekt „Future EU Enlargement and Its Young Citizens“
29.04. 2006 – 10. 05. 2006
Oficiální webové stránky: http://kpes2.upol.cz/feeyc/
- bližší informace k projektu
Zveřejněné články a tv spoty:
- TV spoty (ČT1, ČT2, ČT24)
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/09.05.2006/1100493513-report/21371.html
- „Studenti proberou stup Turecka do EU“, Olomoucký den, 2.5.2006
- „Češi a Turci hovoří o Evropské unii“, Olomoucký den, 4.5.2006
- „Diky Schumanovi se Evropa integruje“, Metro Olomouc, 10.5.2006
-„Česko-turecké setkání v režii olomouckých studentů“, Univerzita
Palackého, 28.4.2006
(http://www.upol.cz/zpravy/aktuality/zprava/article/263/1374/)
- „Future EU Enlargement and Its Young Citizens“, Žurnál UP, 12.5.2006
(http://www.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/XV/cislo24.pdf)
- „Budoucnost EU? U kulatého stolu zasedli studenti UP se svými
tureckými protějšky“, Žurnál UP, 19.5.2006
(http://www.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/XV/cislo25.pdf)
O projektu bylo dále informováno:
- http://www.evropane.org
- http://www.olomoucko.eu
- http://www.upol.cz
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Projekt „Vzdělávací cesta do Bruselu“
10.-14. 09. 2006
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