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1. Úvod 

 
Obecně prospěšná společnost EUTIS vznikla 11. 8. 2005 zápisem do rejstříku obecně 

prospěšných společností. 

 

Základní informace: 

 

Název společnosti:   EUTIS, o.p.s. 

 

Sídlo:     Na Úvoze 766/15, 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 
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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:  Mgr. Roman Badík 

 

Předseda dozorčí rady:  Ing. Václav Škapa 

 

Ředitel společnosti:  Bc. Reda Ifrah 

 

Informace jsou aktuální ke dni 2. 6. 2009 
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2. Přehled činností vykonávaných za rok 2008 

2.1. Semináře, diskuse a konference 

Obecně prospěšná společnost EUTIS se od svého založení zaměřuje na pořádání 

odborných seminářů, diskusí a konferencí. Prioritou jsou aktivity související 

s problematikou Evropské unie pořádané v regionech celé České republiky se 

zvláštním důrazem na Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina  V roce 

2008 se podařilo uspořádat celkem 10 akcí, které se setkaly se zájmem ze strany 

odborné i široké veřejnosti. EUTIS, o.p.s. pořádala nebo se podílela na pořádání 

aktivit v Olomouci, Přerově, Šumperku, Brně a Jihlavě. Semináře, diskuse a 

konference se zaměřují na cílovou skupinu žáků středních škol, studentů vysokých 

škol ale také širokou i odbornou veřejnost. Níže je uveden výčet a představení 

vybraných příkladů činnosti.  

Diskuse na téma „Transatlantické vztahy a české předsednictví EU 2009“ 

Dne 25. února 2008 proběhla 

v prostorách Fakulty sociálních studií 

Masarykovy univerzity v Brně diskuse 

„Transatlantické vztahy a české 

předsednictví EU 2009“. Setkání se 

zúčastnil ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy Ondřej Liška a odborník 

Masarykovy univerzity Oldřich Krpec. 

Během přednášky byla skloňována jak budoucnost Unie, tak problematika 

protiraketové radarové základny v Brdech i současný stav a pravděpodobný rozvoj 

českého školství.  

„Diskuse na téma „Připravuje se Česká republika na logistické zvládnutí 

českého předsednictví dostatečně?“ 

Dne 24. dubna 2008 se v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 

v Brně uskutečnila další tematická diskuse týkající se českého předsednictví v Radě 
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EU. Hostem byla Jana Urbánková z Odboru logistiky a organizace Sekce pro 

předsednictví ČR v Radě EU při Úřadu vlády ČR. Během přednášky bylo nastíněno 

mnoho problematických bodů, které 

předznamenaly diskusi. Dotazy účastníků 

mířily směrem k personálnímu zajištění, 

dopravě delegátů, jednání, zapojení 

regionálních struktur do organizace 

předsednictví atd. Jana Urbánková 

odpovídala na dotazy komplexně a ke 

spokojenosti účastníků. 

 

Konference „Předsednictví v Radě EU“ s návštěvou slovinského 

velvyslance 

Dne 6. května 2008 proběhla konference na téma 

Předsednictví v Radě EU s významným hostem – 

slovinským velvyslance v ČR Francem Butem. 

Konferenci opět hostila Fakulta sociálních studií 

Masarykovy univerzity v Brně. Pan velvyslanec se 

při své přednášce v anglickém jazyce zaměřil na 

většinu aspektů slovinského předsednictví. Dalším 

vystupujícím byl Jiří Kolman, který je vedoucím 

zastoupení Jihomoravského kraje v EU. Jeho 

přednáška byla ponejvíce zaměřena na logistické a 

odborné přípravy Jihomoravského kraje, který bude 

hostit několik zasedání v rámci českého předsednictví. Následovala otevřená diskuze. 

Kvalitu konference potvrdil svojí osobní účastí také děkan Fakulty sociálních studií 

Masarykovy univerzity prof. Ladislav Rabušic. 

 

Přednáška na téma „Zavedení eura v ČR“ 

Dne 12. června 2008 se v knihovně Jiřího Mahena uskutečnila přednáška a veřejná 

diskuze na téma „Zavedení eura v ČR“. Pořádána byla informačním střediskem 

EUROPE DIRECT Brno ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EUTIS. 

Účastníci přednášky si mohli vyslechnout příspěvky týkající se zavedení eura ve 

Slovinsku a připravenosti ČR na přijetí společné evropské měny a následně se zapojit  
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do živé diskuse. Významným hostem přednášky byl slovinský velvyslanec v ČR Franc 

But. 

 

Konference na téma „Silné Česko ve zdravé Evropě“ 

Dne 24. června 2008 proběhla 

v Kongresovém sálu hotelu Fit v Přerově za 

podpory Hanns Seidel Stiftung a Mladých 

konzervativců konference, která se dotkla 

témat evropských fondů, přijetí Lisabonské 

smlouvy, či zda stojí za to volit do EP. V 

prvním odborném panelu vystoupil Oldřich 

Krpec z Masarykovy univerzity s 

příspěvkem o ekonomických otázkách 

Evropské unie. Jeho příspěvek vhodně doplnily Lucie Zavičáková z Univerzity 

Palackého a Hubert Smekal z Masarykovy univerzity. V rámci druhého panelu 

vystoupil Martin Kučera, Jakub Kulíšek, Jitka Brabcová a Radim Fiala. Po obou 

panelech následovala diskuse. 

 

Konference „České předsednictví v Radě EU: priority a zájmy ČR“ 

Dne 13. října 2008 proběhla v Šumperku se studenty i veřejností diskuse s předními 

českými odborníky na problematiku Evropské unie a blížícího se předsednictví. 

Úvodního slova ujal Marek Zapletal, šumperský místostarosta.  První blok 

moderovaný Jakubem Kulíškem zahájil Petr Krill, místopředseda Výboru pro 

záležitosti EU Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Druhým řečníkem byl Radko 

Hokovský, výkonný ředitel občanského 

sdružení Evropské hodnoty. Ve své přednášce 

se zabýval prioritami a zájmy České republiky 

a priority českého předsednictví podrobil 

kritické reflexi. Jan Závěšický z Masarykovy 

univerzity přednesl příspěvek na téma 

bezpečnosti a obrany. Konferenci uzavřela živá diskuse. Akci organizoval Regionální 

institut pro vzdělávání o.p.s. a EUTIS, o.p.s. ve spolupráci s městem Šumperk, 

Mladými konzervativci a Evropskými hodnotami o. s. za laskavé podpory nadace 

Konrada Adenauera. 
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Seminář „Balkánského rozšíření Evropské unie – Bosna a Hercegovina“ 

Ve spolupráci s Mezinárodním 

politologickým ústavem Masarykovy 

univerzity a s Fakultou sociálních studií 

Masarykovy univerzity se dne 14. října 2008 

uskutečnil seminář na téma "Balkánské 

rozšíření Evropské unie – Bosna 

a Hercegovina“.  

Seminář svoji přítomností zaštítila Věra 

Stojarová, odborná asistentka Katedry politologie FSS MU a Damir Kasum, 

místopředseda studentské sekce Mezinárodního politologického ústavu MU. Akci 

moderovala pracovnice Nejvyššího správního soudu ČR Helena Hýblová. Odborné 

zaměření moderátora i řečníků reflektovalo tematické zaměření semináře a v tomto 

ohledu zajišťovalo jeho atraktivitu pro studenty.  

 

Beseda na téma „Zavedení eura v ČR“ 

Dne 29. října 2008 uspořádalo Informační 

středisko EUROPE DIRECT Olomouc ve 

spolupráci s obecně prospěšnou společností 

EUTIS, Eurocentrem Olomouc a Katedrou 

politologie a evropských studií Univerzity 

Palackého v Olomouci besedu na téma Zavedení 

eura v ČR. Úvodní slovo patřilo zástupci vedoucího 

Katedry politologie a evropských studií, Danu Markovi, následně byl dán prostor 

hostům, kterými byli Petr Zahradník, odborný analytik a manažer EU Office České 

spořitelny, a Lubor Lacina, vedoucí Ústavu financí Mendelovy zemědělské a lesnické 

univerzity v Brně a vedoucí autorského kolektivu při zpracování „Studie vlivu 

zavedení eura na ekonomiku ČR“. Příspěvky se věnovaly evropské měnové integraci a 

rozdílnosti přístupu k ní v celém středoevropském prostoru. Lubor Lacina 

posluchačům představil výsledky své studie, která byla zpracována pro potřeby 

Ministerstva financí ČR. Více než 80 účastníků besedy z řad studentů i široké 

veřejnosti se zapojilo do následující diskuse. 
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Seminář „Perspektiva reformy rozpočtu Evropské unie“ 

V prostorách Fakulty sociálních studií 

Masarykovy univerzity se dne 12. listopadu 2008 

uskutečnil odborný seminář na téma 

„Perspektiva reformy rozpočtu Evropské unie“. 

Jako první vystoupila Kateřina Matoušková, 

zástupkyně Ministerstva financí ČR z Oddělení 

finanční perspektivy a souhrnných rozpočtových 

vztahů k EU. Na ni navázal Oldřich Krpec, odborný asistent Katedry mezinárodních 

vztahů a evropských studií FSS MU a zástupce ředitele MPÚ, který se zaměřil na 

reformu rozpočtu z hlediska principů liberalismu a fungování mezinárodního 

obchodu. Po úvodních příspěvcích si vzal slovo moderátor Zdeněk Sychra, odborný 

asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, který rozpoutal diskusi o 

možnostech reformy rozpočtu Evropské unie jako celku, ale i jednotlivých dílčích 

částí.  

 

Beseda „Konflikt v Gruzii a jeho vliv na vztahy EU – Rusko“ 

Dne 9. prosince 2008 v Olomouci proběhla 

beseda na téma „Konflikt v Gruzii a jeho vliv na 

vztahy EU – Rusko“ ve spolupráci s 

Informačním střediskem EUROPE DIRECT 

Olomouc, Eurocentrem Olomouc a Katedrou 

politologie a evropských studií Univerzity 

Palackého v Olomouci. Úvodní slovo patřilo vedoucímu Eurocentra Olomouc, 

Miroslavu Kršovi, který hostům besedy představil Markétu Žídkovou, odbornou 

asistentku Katedry politologie a evropských studií UP Olomouc a Michala Thima, 

ředitele Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Na besedu zavítalo 

více než 80 hostů z řad studentů i široké veřejnosti, kteří si vyslechli příspěvky 

popisující celý konflikt v Gruzii a jeho důsledky jak na místní tak mezinárodní úrovni. 
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2.2. Vzdělávací projekty 

 

Vedle pořádání odborných seminářů, diskusí a konferencí obecně prospěšná 

společnost EUTIS doplňuje své aktivity vzdělávacími projekty většího formátu. Cílem 

je přibližovat evropskou tématiku žákům a studentům interaktivní poutavou formou. 

Tato činnost je zacílena prioritně na žáky středních škol s kooperací vysokoškolských 

studentů a se zapojením široké veřejnosti.  V této své činnosti EUTIS, o.p.s. 

spolupracuje zejména s partnery v Olomouckém kraji, a to Olomouckým krajem, 

Magistrátem města Olomouce, Univerzitou Palackého, středisky Europe Direct 

Olomouc, Eurocentrem Olomouc a dalšími.  

 

Model Rady EU pro střední školy 

Obecně prospěšná společnost EUTIS ve 

spolupráci s informačním střediskem 

Europe Direct pro Olomoucký kraj a za 

podpory poslance Evropského 

parlamentu  Jana Březiny a frakce 

Evropské lidové strany – Evropských 

demokratů pořádala od října 2007 do 

května 2008 projekt "Model Rady 

Evropské unie pro střední školy". Cílem modelu bylo seznámit studenty s fungováním 

institucí EU a průběhem legislativního procesu v EU. Během období od ledna do 

března 2008 se studenti sešli na celkem čtyřech pracovnách jednáních, na kterých 

projednávali v rolích 

diplomatů samotnou agendu 

modelu a vypracovávali 

závěrečné zprávy. 

Vyvrcholením celého 

vzdělávacího projektu byla 

závěrečná konference a 

dvoudenní jednání Rady EU a 
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summitu Evropské rady probíhající ve dnech 18. – 20. dubna 2008. Účastníci si 

vyslechli hodnotné příspěvky předních českých odborníků, a poté se již plně věnovali 

jednání a schvalování návrhů, aby mohli být na závěr odměněni nejúspěšnější a 

nejaktivnější studenti cestou do Bruselu, kde poznávali instituce EU na vlastní oči.  

The Young Europeans Active in the Olomouc Region 

Obecně prospěšná společnost EUTIS se po boku Krajského úřadu Olomouckého 

kraje, Magistrátu města Olomouce a EUROPE DIRECT Olomouc zapojila do společné 

iniciativy nazvané "The Young Europeans Active in the Olomouc Region". Tato 

iniciativa má za cíl koordinovat aktivity zaměřené na Evropskou unii v rámci 

Olomouckého kraje. Také projekt Modelové zasedání Rady EU a Evropské rady byl 

vybrán jako jedna ze stěžejných aktivit. 

 

Projekt „Rozhoduj o Evropě: Modelové zasedání Rady EU a Evropské 

rady“ 

Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě: Modelové 

zasedání Rady EU a Evropské rady“ byl obecně 

prospěšnou společností EUTIS realizován v době od 

září do prosince 2008. První fázi projektu 

představovalo konání 14 regionálních seminářů ve 

všech krajích ČR, na kterých si středoškoláci vyslechli 

přednášky 

na 

aktuální evropská témata a zapojili se do 

diskuse. Vybraným 81 studentů se již v 

rolích zástupců všech členských zemí EU 

sešlo v listopadu na dvou přípravných 

jednáních v Olomouci. Projekt vyvrcholil 

ve dnech 12. – 14. prosince závěrečným 

zasedáním Rady EU a Evropské rady. Zahajovacím bodem byla konference na téma 

„Předsednictví ČR v Radě EU“. Následovalo již jednání samotných studentů, kteří se 

v rolích diplomatů snažili vyjednat a schválit nejlepší znění závěrů k probírané 

agendě. Při ukončení summitu byla vyhlášena a odměněna nejaktivnější delegace na 

simulovaném jednání poukazem na vzdělávací cestu do Bruselu, aby měli možnost 

vidět, jak EU funguje v praxi. 
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2.3. Vzdělávací kurzy v zahraničí 

EUTIS, o.p.s. realizuje každoročně unikátní vzdělávací poznávací kurzy s cílem 

nabídnout zájemcům možnost vycestovat za poznáním a diskutovat se zaměstnanci 

evropských institucí. Tyto kurzy jsou realizované v Bruselu, Štrasburku, zkušenosti 

máme i s návštěvami evropských institucí v jiných městech např. ve Frankfurtu.  

„Vzdělávací kurz v Bruselu“  

Obecně prospěšná společnost EUTIS ve spolupráci 

s cestovní kanceláří Euro Service CZ, k. s. 

uspořádala pro studenty vysokých škol z celé 

České republiky v březnu 2008 vzdělávací cestu za 

poznáním evropských institucí do Bruselu. 

Studenti měli možnost poznat fungování hlavních 

evropských institucí (Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise a další), setkat 

se a diskutovat s politiky a úředníky zastupujícími české zájmy. Tato pětidenní 

exkurze byla doplněna kulturním programem, kdy byly naplánovány návštěvy 

nejznámějších míst v Bruselu (Atomium, katedrála svatého Michaela, náměstí „Grand 

Place“, Manneken Pis).  

„Vzdělávací kurz pro Magistrát města Olomouce“  

Obecně prospěšná společnost EUTIS ve 

spolupráci s cestovní kanceláří Euro Service CZ, 

k. s. v roce 2008 také připravila vzdělávací kurz 

pro úředníky Olomouckého magistrátu do 

Frankfurtu nad Mohanem, Lucemburku a 

Štrasburku.  

Důraz při realizaci vzdělávacího kurzu byl kladen 

na předávání poznatků využitelných v úřednické 

praxi.  
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Program zahrnoval návštěvu Centrální evropské banky, Účetního dvora, Evropského 

parlamentu a Rady Evropy. Všechny návštěvy byly dopředu konzultovány 

s příslušnými institucemi a samotná přednáška a následná diskuse byla vedena 

odborníky na konkrétní tématiku (Společná měna Euro,  vliv účetního dvora na EU, 

Evropský parlament a jeho vliv na regionální záležitosti nebo Rada Evropy a její role). 

Ze strany účastníků byla vyjádřena vysoká spokojenost a předpokladem je 

pokračování ve spolupráci v dalším roce.  
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2.4. Poradenská činnost 

EUTIS, o.p.s. se v rámci poradenské činnosti zaměřuje na přípravu dotačních záměrů 

pro vlastní potřebu (viz úspěšné žádosti o dotace z různorodých komunitárních či 

strukturálních dotačních titulů národních nebo krajských) a zároveň poskytuje tyto 

odborné služby i dalším subjektům jak z neziskového, tak soukromého sektoru. Tyto 

aktivity nepředstavují v současné době hlavní záměr společnosti, ale jsou okrajovou 

poskytovanou službou. EUTIS o.p.s. se podílel na konzultacích projektových záměrů 

v oblasti investičních i neinvestičních projektů v Olomouckém, Jihomoravském a 

Moravskoslezském kraji a Kraji Vysočina.  
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3. Partnerské organizace 

EUTIS, o.p.s. při realizaci svých aktivit spolupracuje s několika organizacemi, které 

mají podobně zaměřené aktivity s cílem dosáhnout skrze vzájemnou spolupráci 

kvalitnějších výsledků.  

Mezi významné partnery EUTIS, o.p.s. patří Konrad Adenauer Stiftung, která velkou 

měrou podporuje aktivity společnosti. Spolupráce byla zahájena na přelomu let 2007 

a 2008. Díky podpoře nadace bylo realizováno několik seminářů, konferencí, nadace 

se významným finančním příspěvkem podílela i na realizaci vzdělávacího projektu 

„Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“. Spolupráce s nadací bude pokračovat i 

v roce 2009 s cílem rozvíjet dosavadní výstupy a přidávat další aktivity zejména ve 

vztahu k zahraničí a mezinárodním projektům. 

Při realizaci vzdělávacích akcí obecně prospěšná společnost navázala také velmi 

těsnou a kvalitní spolupráci se státními institucemi. Příkladem lze uvést Úřad vlády, 

odbor informování o evropských záležitostech, který se rozhodl na základě usnesení 

výběrové komise podpořit projekt „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“ 

v grantovém řízení ÚV pro rok 2008. Mezi další významné podporovatele patří také 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které projekt „Rozhoduj o 

Evropě“ podpořilo jak finančně tak i osobní záštitou ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy Ondřeje Lišky. Projekt byl také zapojen do kampaně MŠMT - Evropa 

mladýma očima. 

Mezi neméně významné partnery obecně prospěšné společnosti EUTIS také patří 

Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita. Díky vzájemné spolupráci 

bylo realizováno několik seminářů a konferencí na akademické půdě v Olomouci nebo 

v Brně. Velmi dobrá spolupráce je pak navázaná zejména s Katedrou politologie a 

evropských studií Univerzity Palackého a Mezinárodním politologickým institutem 

Masarykovy univerzity.  

Nelze opomenout také spolupráci v Olomouckém kraji se samotným Olomouckým 

krajem a Magistrátem města Olomouce. Oba subjekty jsou významnými partnery a 

podporovateli seminářů, konferencí a projektů realizovaných na území Olomouckého 

kraje.  
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EUTIS, o.p.s. spolupracuje při realizaci celorepublikových projektů s informačními 

sítěmi Eurocenter, která zřizuje Úřad vlády ČR, a EUROPE DIRECT, jejichž vznik 

iniciovala Evropská komise a řídí je Zastoupení Evropské komise v Praze.  

Nejen při přípravě vzdělávacích kurzů v zahraničí EUTIS, o.p.s. spolupracuje 

s Evropským parlamentem, Evropskou komisí, Účetním dvorem Evropské unie, 

Centrální evropskou bankou. Spolupracujeme také se Stálým zastoupením ČR při EU 

v Bruselu, Zastoupením ČR při NATO a velvyslanectvími třetích zemí v České 

republice (Švédsko, Německo, Francie, ad.).  
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4.  Závěr – perspektivy společnosti v roce 2009 

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) a dalšími významnými partnery (Úřad vlády ČR, MŠMT, Konrad 

Adenauer Stiftung, Olomoucký kraj, Magistrát města Olomouce). Své aktivity 

společnost nadále bude cílit na regiony České republiky se zvláštním důrazem na 

území krajů Olomouckého, Jihomoravského a Kraje Vysočina.   

Obecně prospěšná společnost se bude dále podílet na realizaci dalšího ročníku 

projektu „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“. Toto již třetí modelové zasedání 

pro studenty středních škol z celé ČR by se mělo uskutečnit v druhé polovině roku 

2009 a bude realizováno s rozšiřujícím prvkem simulace Evropského parlamentu.  

Záštitu a roli hlavního realizátora převzala Univerzita Palackého v Olomouci ve 

spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung a EUTIS, o.p.s.  

Zároveň EUTIS, o.p.s. plánuje několik vzdělávacích cest do Bruselu za poznáním  

institucí Evropské unie pro studenty středních i vysokých škol.  

Vedle vzdělávacích aktivit obecně prospěšná společnost EUTIS plánuje rozvíjet své 

aktivity v oblasti poradenství pro širokou veřejnost. Cílem je vytvořit dostatečně 

silnou a odbornou platformu, která poskytne zájemcům dostatek informací nejen o 

Evropské unii. 

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. Veřejné diskuse se můžete zúčastnit na 

webovém fóru http://model.eutis.cz/forum/index.php  
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