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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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2. Přehled činností vykonávaných za rok 2011 

2.1. Semináře, diskuse a konference 

Obecně prospěšná společnost EUTIS se od svého založení zaměřuje na pořádání 

odborných seminářů, diskusí a konferencí. I v roce 2011 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 

2011 se podařilo uspořádat několik 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 žáků středních škol, studentů vysokých škol ale také širokou i odbornou 

veřejnost. Níže je uveden výčet vybraných příkladů činnosti.  

V Olomouci se konal již třetí ročník Středoškolské 

politologické konference 
Olomouc, 25. listopadu 2011 - Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala dne 

25. listopadu 2011 ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung, EUROPE DIRECT 

Olomouc, Eurocentrem Olomouc a Katedrou politologie a evropských studií již třetí 

ročník Středoškolské politologické konference. Na konferenci přednesli vybraní 

studenti středních škol z celé ČR své příspěvky na téma "Přímá volba prezidenta v 

ČR" a "Krize eurozóny a její dopady na Českou republiku." 

Hlavním cílem tohoto druhu konference je vytvořit platformu pro středoškolské 

studenty k prezentaci svých myšlenek a úvah nad důležitými 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. Z tohoto 

důvodu je strategickým partnerem konference Katedra politologie a evropských studií 

Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která pro potřeby konference 

dodala odborné garanty na zvolená témata. Tomáš Lebeda, vedoucí katedry, navíc 

nad celou akcí převzal svou záštitu. 

Po zveřejnění "call for papers" začali studenti středních škol z celé ČR posílat své 

abstrakty, z nichž odborná komise projektu vybrala celkem osm budoucích příspěvků 

na konferenci. Autoři těchto příspěvků získali unikátní příležitost prezentovat své 
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příspěvky nejen před svými vrstevníky, ale také před odborným auditoriem Katedry 

politologie a evropských studií FF UP. Konference se zúčastnilo více než šedesát 

přihlížejících, kteří s panelisty po celou dobu trvání konference během vymezených 

úseků čile diskutovali. Závěrem byli vybráni za každý panel nejúspěšnější řečníci, 

kteří byli odměněni hodnotnými cenami, které věnovali partneři akce. Vítězi třetího 

ročníku se stali Filip Dembický za panel "Přímá volba prezidenta v ČR" a Petra 

Sobková za panel "Krize eurozóny a její dopady na ČR". 

 

Diskutuj o Evropě 
Hradec králové, Jihlava, Brno, Olomouc – Poslední listopadový týden byl ve znamení 

diskusí europoslanců s vysokoškolskými studenty na českých vysokých školách. 

Zájemci z řad vysokoškolských studentů měli možnost usednout vedle poslanců a 

odborníků a ověřit své argumentační schopnosti. 

První konference se konala v prostorách Univerzity Hradec Králové (21.11.2011) a 

věnovala se problematice rozvojové pomoci a obecně vztahu Evropské unie k Africe a 

Jižní Americe. Pozvání z řad poslanců přijal europoslanec Libor Rouček, Oldřich 

Vlasák a Miloslav Ransdorf. Druhá konference se konala v Jihlavě na Vysoké škole 

polytechnické (24.11.2011) k problematice cestovního ruchu. Téma přijeli diskutovat 

poslanci Oldřich Vlasák a Miloslav Ransdorf. 

V Brně na Mendlově univerzitě se uskutečnila třetí konference (24.11.2011) za účasti 

poslance Ivo Strejčka a Jaromíra Kohlíčka. Přítomní studenti měli možnost se 

dotazovat přítomných poslanců na problematiku související s rozpočtem Evropské 

unie a novým rozpočtovým rámcem. 

Poslední konference v roce 2011 se konala v Olomouci (25.11.2011) a diskutovala se ní 

otázka globální úlohy Evropské unie a její schopnost ovlivňovat události ve světě. 

Pozvání přijali poslanci Jan Březina a Evžen Tošenovský. 

Projekt "Diskutuj o Evropě" poskytl v roce 2011 studentům pěti vysokých škol 

možnost usednout vedle poslanců Evropského parlamentu na panelu a ověřit své 

argumentační schopnosti směrem k přítomným poslancům i kolegům z vysoké školy. 

 

Studenti debatovali o evropské dimenzi pravicového 

extremismu 
Brno, 9. prosince 2011 – Dne 6. prosince 2011 v 17:00 měli nejenom brněnští studenti 

možnost zúčastnit se semináře s názvem Evropská dimenze pravicového extremismu. 
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Akce na toto, v čase krize obzvláště aktuální téma, se uskutečnila v prostorách 

přednáškového sálu Mahenovy knihovny v centru Brna. Seminář uspořádala obecně 

prospěšná společnost EUTIS ve spolupráci s centrem EUROPE-DIRECT Brno. 

Své příspěvky o transnacionalizaci krajně-pravicového extremistického hnutí v 

Evropě a prostředcích boje proti němu na národní a evropské úrovni přednesli Mgr. 

et Mgr. Petra Vejvodová, absolventka politologie a mezinárodních vztahů Masarykovy 

univerzity a Mgr. et Mgr. Štěpán Výborný, absolvent práv a bezpečnostních a 

strategických studií na téže univerzitě. Jako první vystoupila Petra Vejvodová, 

působící jako výzkumná pracovnice na Fakultě sociálních studií Masarykovy 

univerzity, která představila aktuální celoevropské trendy na scéně pravicových 

extremistů, stejně tak se věnovala i případu České republiky. 

Po Petře Vejvodové si vzal slovo Štěpán Výborný, interní doktorand na katedře 

ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který hned 

zprvu upozornil, že stejně jako politický extremismus překračuje hranice, tak se 

obdobně internacionalizuje i boj proti němu. Ve svém příspěvku představil opatření, 

která jsou proti rasismu, xenofobii a netoleranci přijímána na úrovni Evropské unie, 

Rady Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a ve stručnosti si 

rovněž povšimnul spolupráce v rámci Visegrádské skupiny. Po obou příspěvcích 

následovala velice zajímavá diskuse, do které se zapojili takřka všichni z účastníků 

semináře. 

Seminář uspořádala obecně prospěšná společnost EUTIS ve spolupráci s centrem 

EUROPE-DIRECT Brno. 
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2.2. Vzdělávací projekty 

 

Také v roce 2011 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 přiblížili cílové skupině, tedy 

středoškolským studentům. Jsme rádi, že 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.  

 

Studenti z celé České republiky jednali o znovuzavedení vízové 

povinnosti pro země západního Balkánu 

 
Kroměříž, 1–3 července 2011. První prázdninový víkend probíhal v Kroměříži ve 

znamení zasedání Rady Evropské unie. Studenti z celé České republiky jednali o 

otázkách vízové a azylové politiky. Projekt s názvem EU-week-end byl realizován 

Obecně prospěšnou společností EUTIS. Akce by se nemohla uskutečnit bez vřelé 

podpory europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové, MBA (S&D). 

 
EU-week-end byl určen studentům středních škol ve věku 16-19 let. Celkem 27 

mladých lidí z různých koutů České republiky se v uplynulém víkendu vžilo do rolí 

ministrů vnitra jednotlivých členských států Evropské unie a na základě připravených 

pozic hájili své zájmy. Během simulovaného zasedání jednali o znovuzavedení vízové 

povinnosti pro země západního Balkánu. Setkaní Rady EU bylo vyvrcholením celého 

víkendu, kterému předcházely přednáškové panely. Zástupce Katedry politologie a 

evropských studií Univerzity Palackého Radim Kašpar seznámil studenty s 

institucionální strukturou Evropské unie s důrazem na vyjednávání v Radě EU. 

Ředitel EUTIS, o.p.s. Reda Ifrah se podělil o osobní zkušenosti a umožnil účastníkům 

nahlídnout pod pokličku českého předsednictví Radě EU z roku 2009. S tématem 

vízové a azylové politiky nás seznámil odborník na země západního Balkánu Martin 

Pustaj. Studenti ocenili především jedinečnou možnost diskutovat přímo s českou 

zástupkyní v Evropském Parlamentu Olgou Sehnalovou.  
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Smyslem celého projektu je nejen posílení povědomí o Evropské unii, ale také 

podpora neformální vzdělávání a osobnostního rozvoje účastníků. Studenti se hravou 

formou seznámili nejen s jednáním Rady EU, ale měli možnost otestovat také své 

diplomatické a prezentační dovednosti.   

 

Projekt „Rozhoduj o Evropě: Modelové zasedání Rady EU a 

Evropské rady“ 
Olomouc, 13. 11. 2011: Ve dnech 10. – 13. listopadu probíhalo v Olomouci zasedání 

Rady Evropské unie. Ministryně a ministři sice zůstali ve svých členských zemích, ale 

více než zdárně je zastoupili studenti středních škol ze všech koutů České a Slovenské 

republiky. 

  

Celkem dvacet sedm středoškoláků z České a Slovenské republiky přijelo ve čtvrtek 

10. listopadu do Hanácké metropole jednat o Evropě. V reprezentativních prostorách 

olomouckého hotelu Flora se odehrálo simulované zasedání Rady Evropské unie. Jak 

uvádí Radim Kašpar, marketingový manažer projektu: „Cílem tohoto projektu byla 

podpora neformálního vzdělávání mezi studenty. Simulovaná zasedání představují 

jeden z nejefektivnějších způsobů, jak získat nové informace a zlepšit si tzv. měkké 

dovednosti. Studenti si v průběhu jednání otestovali nejen své prezentační a 

diplomatické schopnosti, ale také práci v týmu a své vědomosti.“ Organizační tým 

projektu chtěl přiblížit celé jednání co nejvíce realitě. O tom svědčila také přítomnost 

fiktivních novinářů a lobbyistů, kteří se snažili do celého procesu jednání aktivně 

zapojit a v případě lobbyistů i ovlivnit postoje jednotlivých zástupců. 

„Studenti v letošním roce jednali o dvou legislativních návrzích. První návrh se týkal 

problematiky nakládání s vyhořelým a radioaktivním odpadem. Druhým návrhem 

bylo nařízení o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.“, 

přiblížil obsahovou náplň jednání Martin Pustaj (předseda Evropské komise modelu). 

Zasedání bylo doplněno také nutností reagovat na imaginární vojenský spor mezi 

Kyprem a Tureckem. „Ministryně a ministři vyjádřili jasnou podporu Kypru a v 

případě nutnosti nevyloučili také vojenskou pomoc“, dodává Pustaj.         

Celý čtyřdenní program byl završen nedělním závěrečným hlasováním. Zatímco u 

otázky Kypru a radioaktivního odpadu došli účastníci ke kompromisu, návrh o 

roamingových službách nebyl přijat a zůstává předmětem dalšího jednání. Projekt 
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následně slavnostně zakončil primátor statutárního města Olomouce Martin Novotný 

a předal nejúspěšnějším účastníkům hodnotné ceny.   

Simulované zasedání Rady Evropské unie bylo vyvrcholením projektu „Rozhoduj o 

Evropě: S regiony o Evropě“ a jednalo se již o pátý ročník tohoto projektu. Celému 

projektu předcházelo celkem jednadvacet interaktivních seminářů, které se 

uskutečnily po celém území obou republik pro vybrané žáky středních škol. Během 

nich došlo k představení Evropské unie a jejího fungování. Důraz byl kladen na 

atraktivní pojetí, interaktivitu a aktuální informace. 

Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie z programu Mládež v akci a 

nadace Konrad Adenauer Stiftung. Záštitu nad projektem převzal osobně primátor 

statutárního města Olomouce Martin Novotný. Realizátorem projektu je EUTIS, 

o.p.s. a partnery Centrum pre europsku politiku, Městský parlament dětí a mládeže 

Brno a Regionálné centrum Košice. Za podporu děkujeme také společnosti Gold 

Office s.r.o., Student Agency, s.r.o. a Olomouckému večerníku.  
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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 ve Štrasburku“  

Obecně prospěšná společnost EUTIS ve spolupráci s cestovní kanceláří Euro Service 

CZ, k. s. uspořádala pro studenty vysokých škol z celé České republiky ve dnech 23. 

října – 26. října 2011 vzdělávací cestu za poznáním evropských institucí 

do Štrasburku.  

Studenti měli možnost poznat fungování Evropského parlamentu, Rady Evropy a 

Evropského soudu pro lidská práva. Studenti se setkali a diskutovali s politiky a či 

odborníky na daná témata. Tato pětidenní exkurze byla doplněna kulturním 

programem, kdy byly naplánovány návštěvy nejznámějších míst ve Štrasburku. 
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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. ,  Na  Úvoze 7 66/15,  591 01  Žďá r  na d Sá za vou,  IČ:  2 69 7 3  65 1  

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 již 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 2012 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. Neméně důležitou 

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, 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.).  

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

oficiálních stránkách http://www.eutis.cz.  

  

http://www.eutis.cz/
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4. Přehled o peněžních tocích 

Rozvaha k 31.12.2011 
  AKTIVA        Počáteční 

stav 
MD D Konečný stav 

022 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 25 200,00 0 0  25 200,00 

211 Pokladna    331,00 43 550,00 43 881,00 0 
221 Bankovní účet u ČSOB 14 378,96 887 721,48 883 478,43 18 622,01 
221 Bankovní účet u ČS   804,34 373 000,02 373 804,36 0 
261 Peníze na cestě 0 391 025,96 391 025,96 0 

311 
Pohledávky z obchodních vztahů – 
odběratelé 0 617 113,00 617 113,00 0 

342 Ostatní přímé daně  6 852,00 34 530,00 42 518,00 -1 136,00 
         
  
231 Krátkodobé bankovní úvěry 366 137,00 366 137,00 0 0 

321 
Závazky z obchodních vztahů – 
dodavatelé 113,00 187 236,80 187 349,80 0 

331 Zaměstnanci 0 172 630,79 172 630,79 0 
342 Ostatní přímé daně 895,00 895,00 0 0 

365 
Ostatní závazky ke 
společ. a členům druž.   148 200,00 125 750,00 153 200,00 120 750,00 

411 Základní kapitál 10 000,00 0 0 10 000,00 

431 
VH ve schvalovacím 
řízení   -507 241,46 0 507 241,46 0 

451 
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 22 610,73 0 0 22 610,73 

        
  Výsledek hospodaření 396 567,54 
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Výsledovka k 31.12.2011 
  Náklady Za období 
501 Spotřební materiál  73 784,00 
512 Cestovné  25 817,00 
518 Ostatní služby  157 212,80 
521 Mzdové náklady 171 757,79 
568 Ostatní finanční náklady 10 556,44 
  439 128,03 
     
  Výnosy    
602 Tržby z prodeje služeb 835 473,76 
662 Úroky 221,81 
    835 695,57 
   
   Rozdíl 396 567,54 

   
 
 

5. Vývoj a konečný stav fondů 
 
Společnost vytvořila z výsledku hospodaření rezervní fond dle zákona. Výsledek 
hospodaření bude využit na prospěšnou činnost a na dokončení (již běžících) projektů 
v roce 2012 (jedná se o předfinancování projektů z poskytnutých dotací).  
 

6. Stav a pohyb majetku a závazků 
 
Obecně prospěšná společnost EUTIS do této doby nevlastnila a nevlastní žádnou 
nemovitost a v současné době nemá žádný závazek vůči jiným právnickým subjektům. 
Závazky vůči účastníkům sdružení (krátkodobé půjčky provozních prostředků, které 
slouží jako předfinancování přislíbených dotací a po kompletním vyúčtováním dotací 
a doplatkům budou i tyto závazky vůči účastníkům sdružení vyrovnány). 
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7. Úplný objem nákladů 
 

7.1. Náklady na plnění obecně prospěšných 
služeb 

Náklady na hlavní činnost 
  Náklady Za období 
 Mzdové náklady    171 757,79 
 Ostatní služby  224 282,00 
 Finanční služby 0 
  396 039,79 

 

7.2. Náklady na plnění doplňkových činností 
EUTIS, o.p.s. v roce 2011 

 
Organizace neprovozovala žádnou doplňkovou činnost, proto jsou náklady na tuto 
činnost rovny nule. 

7.3. Náklady na vlastní činnost 
Náklady na vlastní činnost 
  Náklady Za období 
 Ostatní služby – 

kancelářské, 
provozní 

 18 085,00 

 Nájemné 14 446,80 
 Ostatní finanční 

náklady 
10 556,44 

  43 088,24 
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8. Změny zakládací listiny a složení řídích 
orgánů, k nimž došlo v roce 2011 

 

Změna proběhla v zakládací listině dle aktualizace zákona o obecně prospěšných 

společnostech, kdy řídící a rozhodovací pravomoc obecně prospěšné společnosti 

přešla na ředitele o.p.s., Mgr. Redu Ifraha, který se stal statutárním zástupcem 

EUTIS, o.p.s. Změny v SR a DR probíhaly pouze provozní, kdy bylo prodlouženo 

členství členům SR a DR, jimž toto členství v daném roce končilo. Jiné změny nebyly 

učiněny. 
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9.  Závěr – perspektivy společnosti v roce 2012. 
 

 

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 zorganizovat vzdělávací cesty do Bruselu i Štrasburku 

za poznáním evropských institucí pro studenty středních a vysokých škol i pro 

zástupce veřejné správy, a to dle aktuálního zájmu. 

 

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

Evropským parlamentem – Informační kanceláří v ČR. 
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