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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 30.5.2011
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2. Přehled činností vykonávaných za rok 2010 

2.1. Semináře, diskuse a konference 

Obecně prospěšná společnost EUTIS se od svého zaloţení zaměřuje na pořádání 

odborných seminářů, diskusí a konferencí. I v roce 2010 prioritou společnosti byla 

problematika Evropské unie a přádání svých aktivit v regionech celé České republiky 

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

2010 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 a Praze. 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 vybraných příkladů činnosti.  

Středoškolští studenti v ministerských křeslech 

Praha, 2. února 2010 - Obecně prospěšná společnost EUTIS ocenila celkem 

15 středoškolských studentů, kteří se účastnili „Středoškolské 

politologické konference“ a projektu „Rozhoduj o Evropě: Model 

Evropské unie“ exklusivní návštěvou Zastoupení Evropské komise v ČR a 

Úřadu Vlády.  

Skupina na půdě Zastoupení Evropské komise byla přijata vedoucí Zastoupení 

Evropské komise v České republice, Irenou Moozovou. Na půdě Úřadu vlády pak 

náměstkem ministra pro evropské záleţitosti Markem Morou.  

 

Studenti pražských vysokých škol rozhodovali o Evropě!  

Praha, 8. dubna 2010 – Na Vysoké škole ekonomické proběhl druhý ročník 

kulturně-vzdělávací akce Evropský den na VŠE, který organizovalo 

Centrum evropských studií ve spolupráci se svým tradičním partnerem, 

nadací Konrad-Adenauer-Stiftung a Eurocentrem Praha.  

 

V průběhu dopoledne probíhaly v rámci Evropského dne workshopy. Simulace 

jednání v Radě Evropské unie s názvem „Rozhoduj o Evropě: Model EU“, kterou 

organizačně zajišťovala společnost EUTIS, o.p.s., umoţnila uchazečům zaţít na 
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vlastní kůţi rozhodování v institucích Evropské unie. Jednalo se o přípravu návrhu 

legislativního aktu na téma Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a 

cestovních dokladech. Workshop byl rozdělen na dvě části – první část se věnovala 

představení agendy a systému modelu a také ujasnění pozic jednotlivých států. Ve 

druhé části šlo pak o samotné modelové zasedání. 

 

Pět let v Bruselu: Evropská unie očima eurokomisaře 

Olomouc, 31. března 2010 – 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 besedu s Vladimírem Špidlou s názvem "Pět 

let v Bruselu: Evropská unie očima eurokomisaře". Nad akcí převzal 

záštitu také rektor UPOL prof. Vladimír Mašláň. 

 

Zájem ze strany studentů olomoucké univerzity byl veliký a bývalý eurokomisař 

diskutoval se studenty téměř dvě hodiny. Celá debata se nesla ve velmi příjemném a 

přátelském duchu. 

 

Euro v době ekonomické krize - konsekvence pro zavedení 

eura v ČR 

Olomouc, 7. dubna 2010 – 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 "Euro v době ekonomické 

krize - konsekvence pro zavedení eura v ČR". 

Pozvání přijali Ing. Petr Zahradník, EU analytik České spořitelny a Doc. Ing. Vladislav 

Flek, koordinátor pro zavedení eura v ČR. Oba přednášející dokázali díky své 

kvalifikaci a dlouholeté práci společně obsáhnout a srozumitelnou formou předat 

sloţité téma zavedení eura, které je v současné době diskutováno napříč celou 

společností. 
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Europoslanec Ouzký debatoval se studenty o lobbingu a práci v 

Evropském parlamentu 

Brno, 15. květen 2010 - V pondělí 10. května v 14:00 dostali v budově Fakulty 

sociálních studií Masarykovy univerzity studenti brněnských vysokých 

škol šanci zúčastnit se diskuze s českým europoslancem Miroslavem 

Ouzkým. Tématem diskuze byla „Nová frakce v Evropském parlamentu a 

zkušenosti z práce ve výboru Evropského parlamentu“. Akci uspořádala 

obecně prospěšná společnost EUTIS. 

Vedle hlavního hosta na diskusi vystoupil také odborník na problematiku 

euroskepticismu a politického systému Evropské unie, odborný asistent Katedry 

mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Petr Kaniok. 

 

Beseda Sankce EU proti Iránu: "Impérium vrací úder" 

Olomouc, 9. prosince 2010 - 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 spojenou s debatou nesoucí název 

"Sankce EU proti Íránu: Impérium vrací úder?" 

Cílem této akce bylo seznámit širokou veřejnost s diskutovaným tématem účinnosti 

sankčního reţimu na zastavení jaderného programu Islámské republiky Írán. V 

kontextu aktuálního vývoje je tento perský stát nejčastěji zmiňován v souvislosti s 

pochybnostmi o nejasném směřování jeho jaderného programu. EU se vedle dalších 

aktéru mezinárodního společenství snaţí přimět Írán k zastavení jakýchkoli aktivit 

obohacování uranu směřující k vojenskému vyuţití. 

 

Studenti vysokých škol debatovali v mešitě o islámu 

Brno, 1. prosince 2010 – Dne 30. listopadu 2010 v 17:00 měli studenti v Brně 

možnost zúčastnit se exkurze do brněnské mešity a diskutovat nad 

tématy spojenými s islámem a Evropskou unií. Akce nesla název Islám v 

Brně, islám v ČR, islám v Evropě.  

Jednalo se o první ze série akcí, které mají za cíl přiblíţit posluchačům náboţenství, se 

kterými se můţeme v současné Evropské unii setkat. Exkurzi a následnou diskusi 

uspořádala obecně prospěšná společnost EUTIS ve spolupráci s muslimskou obcí v 
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Brně. O akci byl mezi studenty veliký zájem, coţ se projevilo především na téměř 

úplném naplnění kapacity pro exkurzi. 

 

Druhý ročník Středoškolské politologické konference 

Olomouc, 13. prosince 2010 - Obecně prospěšná společnost EUTIS 

uspořádala ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung, EUROPE DIRECT 

Olomouc, Eurocentrem Olomouc a Katedrou politologie a evropských 

studií již druhý ročník Středoškolské politologické konference. Na 

konferenci přednesli vybraní studenti středních škol z celé ČR své 

příspěvky na téma "Volební rok 2010 v České republice" a "Budoucnost 

Evropské unie z pozice České republiky." 

 

Hlavním cílem tohoto druhu konference je vytvořit platformu pro středoškolské 

studenty k prezentaci svých myšlenek a úvah nad důleţitými tématy souvisejícími s 

budoucností ČR a EU. Snahou EUTIS, o.p.s. je také dále motivovat aktivní 

středoškolské studenty k dalšímu studiu politologie či evropských studií. 
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2.2. Vzdělávací projekty 

 

Také v roce 2010 pokračovala společnost EUTIS ve své vzdělávací činnosti. Aktivity 

z minulých let se osvědčily, proto byla realizovaná simulace a víkendové setkání, která 

jsme však doplnili o některé nové aspekty a více přiblíţili cílové skupině, tedy 

středoškolským studentům. Jsme rádi, ţe i v minulém roce pokračovala spolupráce 

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

městem Olomouc, Univerzitou Palackého, středisky Europe Direct Olomouc, 

Eurocentrem Olomouc a dalšími. Zvláštní dík pak patří nadaci Konráda Adenauera, 

která nás v naší činnosti dlouhodobě podporuje.  

 

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

rady“ 

Olomouc, 28. listopadu 2010 - Projekt již svým čtvrtým pokračováním byl 

realizován opět po celé republice. V první fázi proběhlo 28 seminářů po 

celé republice. V návaznosti na tyto semináře pak byla realizovaná 

simulace evropských institucí v Olomouci. Nad celým projektem převzal 

záštitu komisař pro rozšíření a politiku sousedství, pan Štefan Füle. 

 

Projekt celkem oslovil téměř 1 500 studentů z celé republiky a mnoho dalších 

nepřímo prostřednictvím internetu a plakátů a letáčků. Projekt byl finančně 

podpořen Zastoupení Evropské komise v ČR, nadací Konrád Adenaeur. Na regionální 

úrovní jsme získali podporu krajských úřadů, magistrátů nebo informačních středisek 

Europe Direct.  

 

Druhý ročník projektu „EU-WEEK-END“ 

Horka nad Moravou, 25. - 27. června 2010 - Obecně prospěšná společnost 

EUTIS uspořádala druhý ročník projektu s názvem EU-WEEK-END. 

Záštitu nad projektem převzal europoslanec Ing. Jan Březina (EPP). 

Projekt byl realizován za vřelé podpory nadace Konrad Adenauer 

Stiftung, EUROPE DIRECT Olomouc, Katedry politologie a evropských 

studií, Poslaneckého klubu Evropské lidové strany v Evropském 

parlamentu a Eurocentra Olomouc. Akce se uskutečnila v Centru 
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ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou a byla určena 

vybraným studentům středních škol z celé České republiky, kteří si měli 

takto zábavnou formou rozšířit své povědomí o EU. 

 

Cílem projektu bylo přiblíţit studentům problematiku EU formou odborných 

přednášek a dát jim moţnost aktivní a intenzivní diskuse nad evropskou 

problematikou. Tématem tohoto ročníku byla integrace balkánských zemí do EU. 
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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 2010 

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 

multiplikačního efektu.  

Mezi významné partnery EUTIS, o.p.s. patří jiţ tradičně 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 2011 s cílem rozvíjet dosavadní výstupy a přidávat 

další aktivity zejména ve vztahu k zahraničí a mezinárodním projektům. 

V roce 2010 byla také navázaná spolupráce se Zastoupením Evropské komise v rámci 

realizace projektu „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“. Tato spolupráce velice 

napomohla úspěšné realizaci projektu a prozatím je předpokladem, ţe vzájemná 

spolupráce bude i nadále pokračovat. 

Při realizaci vzdělávacích akcí obecně prospěšná společnost navázala také velmi 

těsnou a kvalitní spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Neméně důleţitou 

spolupráci navázala Fakultou sociálních studií v Brně, Mezinárodním politologickým 

ústavem Masarykovy univerzity a Vysokou školou ekonomickou v Praze.  

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. v regionech spolupracuje také s jednotlivými krajskými úřady, 

magistráty a informačními středisky 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 
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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 2010 

 

 

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. Z hlediska 

změn v DR a SR a na pozici ředitele o.p.s. společnost reflektuje nový zákon o o.p.s., 

kdy veškeré změny budou provedeny v souladu se zákonem do 30.6.2011 a novým 

statutárním zástupcem bude ředitel o.p.s. Změny budou popsány po zápisu do 

rejstříku o.p.s. 
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5. Závěr – perspektivy společnosti v roce 2011. 
 

 

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 Rozhoduj o Evropě,  

EU-WEEKEND a Středoškolská politologická konference.  

 

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

evropských institucí pro studenty středních a vysokých škol i pro zástupce veřejné 

správy.  

 

Cílem bude také zintenzivnit spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a 

Evropským parlamentem – Informační kanceláří v ČR. 


