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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:

Roman Badík

Předseda dozorčí rady:

Zdeněk Vaniš

Ředitel společnosti:

Reda Ifrah

Informace jsou aktuální ke dni 4. května 2008
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2. Přehled činností vykonávaných za rok 2007
„Vzdělávací cesty do Bruselu“
Obecně prospěšná společnost EUTIS ve spolupráci s cestovní kanceláří Euro Service
CZ, k.s. uspořádala pro Svaz důchodců České republiky, o.s. v březnu a pro
Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí v dubnu vzdělávací cestu za poznáním
evropských institucí do Bruselu. Studenti a senioři měli možnost poznat fungování
hlavních evropských institucí, setkat se a diskutovat s politiky a úředníky
zastupujícími české zájmy. Tyto dvě pětidenní exkurze byly doplněny kulturním
programem, kdy byly naplánovány návštěvy nejznámějších míst nejen v Bruselu
(Atomium, katedrála svatého Michaela, náměstí „Grand Place“, Manneken Pis a
další), ale i v dalších městech a významných belgických místech (Bruggy, Leuven,
Waterloo). Studenti a senioři tak dostali prostor poznat nejen dění v institucích
ovlivňujících život všech Evropanů, ale i poznat kulturní krásy belgických měst.
Zároveň EUTIS, o.p.s. plánovala koncem roku další cestu pro studenty vysokých škol,
která se uskutečnila v březnu 2008.

„Model Rady Evropské unie pro střední školy“
Další stěžejní projekt, který společnost začala plánovat v druhém pololetí roku 2007,
bylo modelové zasedání Evropské rady a Rady EU pro studenty středních škol. Cílem
modelu bylo seznámit studenty s fungováním institucí EU a průběhem legislativního
procesu interaktivní formou, přímým zapojením a využíváním jejich klíčových
kompetencí a dovedností. Přípravné práce zahrnovaly především kontakt se sponzory
a snahu o zisk dostatečného množství finančních prostředků (navázání partnerství se
strategickými sponzory – europoslancem Janem Březinou a informačním střediskem
Europe Direct pro Olomoucký kraj), tvorba logické struktury a pravidel simulace,
sestavení řídícího a realizačního týmu a další nezbytné kroky. Samotný první ročník
této simulace probíhal až počátkem roku 2008 a skončil v květnu 2008, a proto se o
jeho zhodnocení bude zmiňovat až další výroční zpráva. Podrobnější informace
můžete naleznout na webových stránkách http://model.eutis.cz , kde naleznete i
závěrečnou zprávu prvního ročníku modelového zasedání.
Seminář „ EURO a Vy!“
Ve čtvrtek 22. listopadu 2007 proběhl v Brně seminář "EURO a Vy!", na kterém
vystoupil expert České národní banky Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., Mgr. Vladan
Hodulák z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulty sociálních
studií MU a Doc. Ing. Oldřich Dědek, národní koordinátor pro zavedení Eura v České
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republice. Cílem bylo přiblížit studentům Masarykovy univerzity výhody a nevýhody
zavedení Eura v ČR, poukázat na problémy, které by mohly nastat při zavádění
jednotné evropské měny, a jeho globální dopad na českou ekonomiku.

Konference „ Předsednictví ČR v Radě EU: Příležitosti pro Olomoucký
kraj“

Ve středu 5. prosince 2007 pořádalo Eurocentrum Olomouc ve spolupráci s EUTIS,
o.p.s., Olomouckým krajem, Univerzitou Palackého v Olomouci, Informačním
střediskem Europe Direct pro Olomoucký kraj, Regionální agenturou pro rozvoj
Střední Moravy a Eures, o.p.s. konferenci pod záštitou primátora statutárního města
Olomouce Martina Novotného s názvem Předsednictví ČR v Radě EU: Příležitosti pro
Olomoucký kraj.
Na konferenci vystoupili zástupci Úřadu vlády odpovědní za přípravu obsahové
stránky předsednictví České republiky v Radě EU, logistického a organizačního
zabezpečení českého předsednictví. Za olomoucký region na konferenci vystoupili
ředitel Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy Martin Kučera a prorektor
Univerzity Palackého doc. Jakub Dürr.

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

3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Rozvaha k 31.12.2007
AKTIVA
Samostatné movité
022 soubory movitých věcí

MD
věci

211 Pokladna
221 Bankovní účet

D

Konečný stav

a
25 200,00

25 200,00

6 000,00
163 028,88

6 654,00
94 831,00

538,50
76 195,31

261 Peníze na cestě
1 000,00
Pohledávky z obchodních vztahů
311 - odběratelé
163 000,00

6 000,00

- 5 000,00

163 000,00

0,00
96 933,81

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

92 172,00

92 172,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00
10 000,00

3 878,41

24 389,93

3 878,41

34 389,93
Výsledek hospodaření

62 543,88
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Výsledovka k 31.12.2007
Náklady

Za období

518
521

Ostatní služby
Mzdové náklady

93 826,00
5 000,00

568

Ostatní finanční služby

1 659,00
100 485,00

Výnosy
602
662

Tržby z prodeje služeb
Úroky

163 000,00
28,88
163 028,88

Rozdíl 62 543,88

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

Za období

Mzdové náklady

5 000,00

Ostatní služby

89 654,00

Finanční služby

1 659,00
96 313,00

6.2. Náklady na plnění doplňkových činností
EUTIS, o.p.s. v roce 2007
Organizace neprovozovala žádnou doplňkovou činnost, proto jsou náklady na tuto
činnost rovny nule.

6.3. Náklady na vlastní činnost
Náklady na vlastní činnost
Náklady
Provoz
stránek

Za období
webových

Ostatní
náklady
(účetní služby…)

1 672,00
2 500,00
4172,00
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7. Změny zakládací listiny a složení
orgánů, k nimž došlo v roce 2007

řídích

Na základě rezignace stávajícího předsedy správní rady EUTIS, o.p.s. Jana
Závěšického byla správní rada nucena obsadit uvolněný post. Vybraný kandidát
Roman Badík představil svoji koncepci působení ve společnosti a byl navržen na
předsedu správní rady s tříletým funkčním obdobím. Správní rada poté odeslala na
rejstříkový soud návrh na zápis výše zmíněných skutečností, jehož vyřízení proběhlo
kladně, a tak byl ředitelem společnosti předsedou správní rady jmenován Roman
Badík. Zároveň s touto změnou došlo k prodloužení funkčního období člena dozorčí
rady, pana Václava Škapy, jehož funkční období bylo prodlouženo o tři roky.
Jiné změny nebyly učiněny.

8. Závěr – perspektivy společnosti v roce 2008.
Organizace bude i nadále naplňovat své neziskové poslání, pořádat semináře,
konference ve spolupráci s podobně zaměřenými partnery z neziskového sektoru i ve
spolupráci s univerzitami (Masarykova univerzita a Univerzita Palackého
v Olomouci).
Dále společnost připravuje realizaci dalších ročníků projektu „Model Rady Evropské
unie: Modelové zasedání Evropské rady a Rady EU“. První ročník proběhl v první
polovině roku 2008 a druhý ročník je naplánován za podpory Úřadu vlády ČR na
listopad a prosinec roku 2008.
Zároveň EUTIS, o.p.s. plánuje několik vzdělávacích cest do Bruselu za poznáním
Evropských institucí pro studenty středních škol i pro zástupce veřejné správy.
V současné době jsou veškerá jednání v přípravných fázích. Vzdělávací cesty by se
měly realizovat v období listopad 2008- březen 2009.

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

9. Přílohy
Bližší informace o všech projektech (plánovaných i ukončených)
naleznete na oficiálních stránkách http://www.eutis.cz , podrobnosti o
modelovém zasedání naleznete na http://model.eutis.cz
O projektech bylo dále informováno:
- ve zpravodajích informačních středisek Europe Direct a na jejich webových
stránkách
O společnosti vyšel také článek, jehož znění je publikováno níže a je možné jej nalézt i
na tomto odkazu:
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzox1--&x=1997742

Společnost EUTIS
Evropské unii

pomáhá

rozšiřovat

povědomí

o

27. 4. 2007 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

-Foto EUTIS: Fotografická reportáž "Brusel na vlastní oči"-

Obecně prospěšná společnost EUTIS má své sídlo ve Žďáru nad Sázavou. Jejím hlavním
cílem je působení v oblasti informování o Evropské unii. Na aktivitách společnosti se podílí
desítka vysokoškolských studentů, které spojuje zájem o Evropskou unii, její instituce,
fungování a vliv na Českou republiku.
EUTIS, o.p.s. sice sídlí ve Žďáru nad Sázavou, ale s jeho činností se lze setkat i v jiných
městech v České republice, především v Praze, Brně a Olomouci. Zde totiž většina
spolupracovníků společnosti studuje. EUTIS, o.p.s. samozřejmě také spolupracuje i s jinými
organizacemi, které se též zabývají fungováním EU. Pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět
podrobnější informace o činnosti, jsou k dispozici také webové stránky www.eutis.cz.
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Jedním z členů EUTIS je Pavel Chroust, který ochotně odpověděl na několik otázek. Vznikl
tak zajímavý rozhovor o aktivitách mladých lidí, kteří se zajímají o Evropskou unii a chtějí
své poznatky předávat i jiným.
Loni jste uspořádali soutěž v psaní esejí na téma „Existuje evropská veřejnost“ - chystáte
něco podobného i letos?
Soutěž byla pořádána Listy, Katedrou politologie a evropských studií a občanským sdružením
ANO pro Evropu. Myslíme si, že tyto aktivity jsou důležité, a pokud ze strany Listů opět
vzejde iniciativa, rádi ji opět podpoříme. Avšak na období 2007-2008 připravujeme realizaci
projektu „Model zasedání Evropské rady a Rady EU“, který je pro nás prioritní. Mimo jiné
také připravujeme program a realizujeme vzdělávací cesty do Bruselu.
Můžete stručně popsat, jak obyčejně vypadá program skupiny, např. školní třídy, která se
vydá do Bruselu navštívit Evropský parlament či jinou významnou instituci v rámci EU?
Hodně záleží na věku a znalostech dané skupiny, a na tom jestli chce skupina znalosti
rozšiřovat, a nebo se dozvědět pouze základní věci o fungování Evropských institucí.
Dokážeme zajistit návštěvu všech Evropských institucí sídlících v Bruselu (případně i ve
Štrasburku) a vhodně program skloubit s kulturní vložkou. Většinou skupina stihne navštívit
za jeden den dvě instituce (Evropský parlament, Evropskou Komisi, Stále zastoupení ČR při
EU, Výbor regionů nebo Radu Evropské unie). Někdy je na programu i návštěva velení
NATO v Bruselu a opomíjeny nejsou ani nejvýznamnější památky v Bruselu (Atomium,
náměstí Grand Place, Manekken Pis), případně v okolních městech (návštěva bojiště u
Waterloo, univerzitního města Leuven apod.).
Pořádáte také školení o hlavních problémech EU - strukturálních fondech apod., jaký je jejich
hlavní cíl, jaké poznatky si z nich zájemci mají odnést?
Školení pořádáme ve spolupráci s různými specializovanými organizacemi a cílem je zejména
seznámit veřejnost se základními informacemi o vybrané problematice. V nejbližší době není
žádné školení plánováno, zaměřujeme se prioritně na „Model zasedání Evropské rady a Rady
EU“.
Pořádané diskusní večery s europoslancem jsou určeny hlavně mladým lidem, projevují o ně
zájem? Kdy se uskuteční nejbližší akce?
O diskusní večery s europoslancem byl zájem zejména ze strany studentů politologie a
evropských studií. Diskuse vždy probíhají maximálně ve skupině 5-8 studentů. Prozatím se
nám podařilo realizovat dvě diskusní setkání s panem poslancem Janem Březinou. Snažíme se
oslovit i jiné europoslance, ale vše závisí na jejich pracovním vytížení.
Máte nějak podchyceno, na jaké úrovni je aktuálně povědomí mladé generace o hlavních
institucích EU a jejich činnosti?
Kvalita povědomí o Evropské unii se postupně zvyšuje a prohlubuje. Je to patrné především
při vzdělávacích cestách do Bruselu, kdy většina skupin má základní povědomí o fungování
Evropské unie a jen si poté prohlubují své již získané znalosti.
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Chystáte letos nějaké novinky?
V letošním roce připravujeme pilotní projekt „Model zasedání Evropské rady a Rady EU“ pro
studenty středních škol zejména z Olomouckého a Jihomoravského kraje. Veškeré podklady
máme již zpracované a nyní oslovujeme potenciální partnery a sponzory. Naší snahou je tímto
projektem ukázat studentům středních škol realitu fungování stěžejních institucí EU.
Účastníci/studenti SŠ budou přímo aktéry vyjednávání a jejich snahou bude dohodnout co
nejlepší kompromis pro jimi zastupovaný stát. Tímto se nenuceně seznámí s chodem EU a
lépe porozumí mechanismům fungování Unie.
Zároveň připravujeme s partnery konferenci a diskuse ke dni Evropy. Bližší informace budou
zveřejněny na našich webových stránkách www.eutis.cz.

Miroslav Pořízek
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