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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 Ţďár nad Sázavou 

 

IČ / DIČ:    269 73 651 / CZ26973651 

 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

 

Druh obecně prospěšných sluţeb: 

 

a) školící a vzdělávací činnost se zaměřením na různorodou aktuální problematiku 

Evropské unie pro neziskové organizace, státní správu aj. 

 

b) pořádání výměnných stáţí 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 zboţím 

 

c) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorských 

činností 

 

Datum zaloţení:   11. 8. 2005 

 

Předseda správní rady:  Mgr. Roman Badík 

 

Předseda dozorčí rady:  Ing. Václav Škapa 

 

Ředitel společnosti:  Mgr. Reda Ifrah 

 

Informace jsou aktuální ke dni 14.6.2010
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2. Přehled činností vykonávaných za rok 2009 

2.1. Semináře, diskuse a konference 

Obecně prospěšná společnost EUTIS se od svého zaloţení 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 

2009 se podařilo uspořádat celkem 8 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, Brně, Zlíně a Jihlavě. Semináře, diskuse a konference se zaměřují 

na cílovou skupinu ţáků středních škol, studentů vysokých škol ale také širokou i 

odbornou veřejnost. Níţe je uveden výčet a představení vybraných příkladů činnosti.  

Cyklus přednášek o českém předsednictví v Radě EU 

Olomouc, 10. března 2009 - Obecně 

prospěšná společnost EUTIS zahájila 

ve spolupráci s Katedrou evropského 

práva Právnické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci a Ústavem 

právních věd Moravské vysoké školy 

Olomouc cyklus přednášek na téma 

„České předsednictví v Radě EU a otázky související“. 

Série dvou přednášek se konala v aule Právnické fakulty. Jako hosté v Olomouci 

vystoupili Ing. Jiřího Paroubka, předsedu vlády v letech 2005-2006 a poslance PS 

PČR, a JUDr. Otakara Motejla, veřejného ochránce práv, předsedu Nejvyššího soudu 

v letech 1993 – 1998 a ministra spravedlnosti v letech 1998 – 2000. 

 

O přednášky byl velký zájem a sál o kapacitě cca. 450 míst nestačil  a v aule bylo 

přítomno nakonec více neţ 500 posluchačů.  
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Beseda „Bosna a Hercegovina na cestě do EU“  

Olomouc, 31. března 2009 - Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala 

ve spolupráci s Informačním střediskem EUROPE DIRECT Olomouc, 

Eurocentrem Olomouc a Katedrou politologie a evropských studií 

Univerzity Palackého v Olomouci besedu na téma „Bosna a Hercegovina 

na cestě do EU“. 

Úvod patřil Mgr. Miroslavu Kršovi, vedoucímu Eurocentra Olomouc, jenţ přivítal jak 

hosty z řad studentů, tak prezentující, jimiţ byli Mgr. Lukáš Vomlela, interní 

doktorand Katedry politologie UP Olomouc, Mgr. Srdjan Prtina, interní doktorand 

Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU Brno, a JUDr. Pavel 

Svítil, PhD., vedoucí pracovní skupiny pro rozšíření, Odbor jiţní a jihovýchodní 

Evropy na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.  

 

Konference „Evropský parlament v roce voleb“ 

Olomouc, 16. března 2009 - Při 

příležitosti nadcházejících 

voleb do Evropského 

parlamentu se dne 8. dubna 

2009 uskutečnila v Kapli 

Božího Těla v prostorách 

Uměleckého centra Univerzity 

Palackého konference 

„Evropský parlament v roce 

voleb“. Na realizaci konference se podílela také EUTIS, o.p.s. 

 

V rámci akademického panelu se svými příspěvky vystoupili: 

Eva Bradová (Univerzita Palackého v Olomouci) - Volební kampaň před volbami do 

Evropského parlamentu 

Jan Outlý (Univerzita Hradec Králové) - Volební systém pro volby do Evropského 

parlamentu 

Petr Kaniok (Masarykova univerzita) - Evropský parlament v kontextu české politiky 

Lukáš Linek (Sociologický ústav AV ČR) - Voličské chování ve volbách do Evropského 

parlamentu 
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S praktickým fungováním Evropského parlamentu v reakci na příspěvky z řad 

odborníků seznámili účastníky konference: 

Jan Březina (KDU-ČSL) 

Jana Hybášková (EDS) 

 Libor Rouček (ČSSD) 

 Oldřich Vlasák (ODS)  

 

Přednáška „Evropský účetní dvůr – instituce očima českého zástupce“ 

Brno, 7. dubna 2009/ Zlín, 9. dubna 

2009 - Obecně prospěšná 

společnost EUTIS uspořádala na 

půdě Fakulty sociálních studií 

Masarykovy univerzity a Fakulty 

managementu a ekonomiky UTB 

ve Zlíně odborné přednášky na 

téma „Evropský účetní dvůr – 

instituce očima českého zástupce“. 

Přednášky se konaly v důstojných prostorách akademických prostorách. Pozvání k 

účasti přijal sám pan Ing. Jan Kinšt, zástupce České republiky u Evropského účetního 

dvora, člen auditní skupiny III – vnější akce a člen administrativního výboru 

Účetního dvora. Odborné zaměření a především zkušenosti přednášejícího z praxe na 

vysokém postu v jedné z evropských institucí reflektovalo tematické zaměření 

semináře a přispělo tak ke zvýšení jeho atraktivity pro studenty. 

 

Čtení Lisabonské smlouvy - 6 hodin a 48 minut 

Olomouc, 27. dubna 2009 – Obecně 

prospěšná společnost EUTIS 

uspořádala ve spolupráci s 

Katedrou politologie a evropských 

studií Univerzity Palackého v 

Olomouci, Eurocentrem Olomouc 

a Informačním střediskem 

EUROPE DIRECT Olomouc 

ojedinělé čtení Lisabonské smlouvy v Olomouci. 
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Akce nebyla ojedinělá jen svým zaměřením, ale jmény osobností, které ji podpořili. 

Mezi čtenáře se zařadili současní i bývalí politici a známé tváře jako ekonom Jan 

Švejnar, expremiér Miloš Zeman či odstupující ministr a předseda Legislativní rady 

vlády Pavel Svoboda. Akce se účastnilo celkem 150 studentů a při čtení zněly vedle 

českého jazyka rovněţ italština, němčina, estonština či švédština 

 

V Jihlavě o Českém předsednictví v Radě EU 

Olomouc, 23. června 2009 – Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala 

v Jihlavě odborný seminář na téma „Předsednictví ČR v Radě EU“. Akce 

se uskutečnila v reprezentativních prostorách zasedací místnosti kraje 

Vysočina a pozvání přijal Faruk Mahrezi, zástupce ředitele odboru 

protokolu Úřadu vlády. 

Cílem semináře bylo obecenstvu z Jihlavy představit průběh a problematiku 

organizace Předsednictví ČR v Radě EU. Faruk Mahrezi dokázal komunikovat 

náročnost takové události a zároveň, s ohledem na svoji pozici, prozradil několik 

zajímavých informací ze zákulisí při setkání s mnohými evropskými politiky.  

 

Přednáška "Reflexe ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy v ČR" 

Olomouc, 25. listopadu 2009 – 

Obecně prospěšná společnost 

EUTIS uspořádala ve spolupráci 

s Katedrou politologie a 

evropských studií Univerzity 

Palackého v Olomouci, 

Eurocentrem Olomouc a 

Informačním střediskem 

EUROPE DIRECT Olomouc 

přednášku na téma „Reflexe ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy v 

ČR“. 

Akce se konala v učebně 224 Katedry politologie a evropských studií. Úvod patřil 

Mgr. Radimu Kašparovi, internímu doktorandu Katedry politologie a evropských 

studií, jenţ přivítal jak hosty z řad studentů, tak přednášejícího, jímţ byl JUDr. Cyril 

Svoboda, exministr zahraničních věcí a bývalý předseda legislativní rady vlády ČR. 

Místnost s kapacitou přibliţně 80 lidí zcela zaplnili nejen vysokoškolští studenti, ale 

také studenti středních škol včetně dvou studentů aţ z Havířova. 
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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 přibliţovat evropskou tématiku ţákům a studentům interaktivní poutavou formou. 

Tato činnost je zacílena prioritně na ţáky 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.  

 

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

rady“ 

Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě: Modelové zasedání Rady EU a Evropské 

rady“ byl realizován Univerzitou Palackého a 

obecně prospěšnou společností EUTIS v době od 

března do prosince 2009. První fázi projektu 

představovala konference za účasti europoslanců 

(viz výše), dále konání 28 regionálních seminářů 

ve všech krajích ČR, na kterých si středoškoláci 

vyslechli přednášky na aktuální evropská témata a 

zapojili se do diskuse. Vybraných 108 studentů se 

pak v rolích zástupců všech členských zemí EU 

jako poslanci Evropského parlamentu a zástupci Evropské rady sešlo v listopadu na 

dvou přípravných jednáních v Olomouci. Projekt vyvrcholil v prosinci závěrečným 

zasedáním Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské rady. Jednalo se o 

simulované jednání samotných studentů, kteří se v rolích diplomatů snaţili 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 moţnost vidět, jak EU funguje v praxi. 
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První ročník projektu „EU-WEEK-END“ 

Horka nad Moravou, 24. května 2009 – Obecně 

prospěšná společnost EUTIS pořádala ve 

dnech 22. – 24. května v areálu Sluňákova 

(Centrum ekologických aktivit města 

Olomouce) projekt EU-week-end pro studenty 

středních škol z celé republiky. Projektu se 

zúčastnily více než dvě desítky 

středoškolských studentů se zájmem o 

problematiku Evropské unie. Během dvou dnů 

si vyslechli přednášky odborníků k evropské 

tématice, diskutovali a v závěru simulovali 

jednání Rady Evropské unie.  

Projekt má za cíl nabídnout účastníkům unikátní moţnsot se setkat se svými 

vrstevníky a diskutovat o Evropské unii. Tímto získají nové kontakty a přátelé po celé 

republice.  

Vedle diskusí a simulace jednání Rady EU se účastníci mohli setkat s odborníky a 

lidmi z praxe. Mezi hlavní představitele patřil Jan Závěšický, odborník z Masarykovy 

univerzity a Radomír Karlík, jenţ vedl odbor odboru logistiky a organizace z Úřadu 

vlády ČR. 
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2.3. Vzdělávací kurzy v zahraničí 

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

nabídnout zájemcům moţnost 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 2009 vzdělávací cestu za 

poznáním evropských institucí 

do Bruselu. Studenti měli moţnost 

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).  
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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 ţádosti o dotace z různorodých komunitárních či 

strukturálních dotačních titulů národních nebo krajských) a zároveň poskytuje tyto 

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

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

poskytovanou sluţbou.  
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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 2010 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 s Univerzitou Palackého v Olomouci. Společně se zapojili 

do grantového řízení Evropského parlamentu, který se rozhodl podpořit projekt 

Rozhoduj o Evropě: Model EU. 

Mezi neméně významné partnery obecně prospěšné společnosti EUTIS také patří i 

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.  

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

sítěmi Eurocenter, která zřizuje Úřad vlády ČR, a EUROPE DIRECT, jejichţ 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 



 

EUTIS,  o.p.s. ,  Na  Úvoze 7 66/15,  591 01  Ţďá r  na d Sá za vou,  IČ:  269 7 3  65 1  

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

republice (Švédsko, Německo, Francie, ad.).  

 

Bliţší informace o všech projektech (plánovaných i ukončených) naleznete na 

oficiálních stránkách http://www.eutis.cz. Podrobnosti o modelovém zasedání 

naleznete na http://rozhodujoevrope.cz. Veřejné diskuse se můţete zúčastnit na 

webovém fóru http://rozhodujoevrope.cz/forum/index.php  

  

http://www.eutis.cz/
http://rozhodujoevrope.cz/
http://model.eutis.cz/
http://model.eutis.cz/forum/index.php
http://model.eutis.cz/forum/index.php
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4. Změny zakládací listiny a složení řídích 
orgánů, k nimž došlo v roce 2009 

 

 

Ţádné zásadní změny zakládací listiny nebyly provedeny, bylo změněno sídlo 

společnosti ve Ţďáře nad Sázavou, kdy došlo k přestěhování z adresy Dr.Droţe 659 na 

ulici Na Úvoze 766/15. Změny v SR a DR probíhaly pouze formální, kdy bylo 

prodlouţeno členství členům SR a DR, jimţ toto členství v daném roce končilo. Jiné 

změny nebyly učiněny. 



 

EUTIS,  o.p.s. ,  Na  Úvoze 7 66/15,  591 01  Ţďá r  na d Sá za vou,  IČ:  269 7 3  65 1  

 

5. Závěr – perspektivy společnosti v roce 2010. 
 

 

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 a dalšími partnery. 

 

Dále společnost připravuje realizaci dalších ročníků projektu „Model Rady Evropské 

unie: Modelové zasedání Evropské rady a Rady EU“, EU-WEEKEND a nový projekt s 

názvem Středoškolská politologická konference pro studenty středních škol.  

 

Zároveň EUTIS, o.p.s. plánuje vzdělávací cesty do Bruselu za poznáním Evropských 

institucí pro studenty středních a vysokých škol i pro zástupce veřejné správy.  


