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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 2012 

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 2012 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 

2012 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 

zejména v Olomouci a Brně. 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 čtvrtý ročník Středoškolské politologické 

konference 
Olomouc, 8. prosince 2012 - Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala dne 7. 

prosince 2012 ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung, EUROPE DIRECT 

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

ročník Středoškolské politologické konference. Na konferenci přednesli vybraní 

studenti středních škol z celé ČR své příspěvky na téma " Česká republika jako 

evropský outsider?" a " Návrat komunistické strany k moci?". 

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.  

 

Diskutuj o Evropě 
Další dva kulaté stoly s europoslanci, zástupci akademické sféry a s dalšími 

regionálními osobnostmi byly realizovány v Ostravě a Českých Budějovicích na 

půdách tamních univerzit. Krom vysokoškolských studentů mohla na akce 

samozřejmě dorazit i široká veřejnost. Přesné téma bylo vybíráno i s ohledem na 

místní specifika, tudíž se kulatý stůl v Ostravě zaměřoval na vědu a výzkum a kulatý 

stůl v Českých Budějovicích na regionální politiku a krajinotvorbu.  

 

Jako první se dne 30. října 2012 uskutečnil kulatý stůl v Ostravě. Místem konání byla 

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Kulatý stůl 

moderoval Ondřej Mocek a panelisty byli europoslanci Jan Březina a Evžen 

Tošenovský a za Svaz průmyslu a dopravy ČR vystoupil Petr Holice. Kulatý stůl v 

Českých Budějovicích se uskutečnil dne 1. listopadu 2012 v prostorách Pedagogické 

fakulty Jihočeské univerzity. Českobudějovickou akci moderoval politolog Salim 

Murad z katedry společenských věd Pedagogické fakulty. Účastníky kulatého stolu 

byli europoslanec (a místopředseda EP) Oldřich Vlasák a vedoucí katedry strukturální 

politiky EU a rozvoje venkova Ekonomické fakulty JU Eva Cudlínová. Přítomen byl i 

děkan Pedagogické fakulty JU Michal Vančura, který hosty uvítal. 
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2.2. Vzdělávací projekty 

 

Také v roce 2012 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.  

 

EU-WEEK-END 
Kroměříž, 29. 6. – 1. 7. 2012. Celkem 27 studentů z České a Slovenské republiky si 

coby náplň prvního prázdninového víkendu vybralo vzdělávací projekt EU-week-end. 

Studenti v rámci simulace Rady EU jednali o zavedení nulové tolerance alkoholu u 

řidičů v celé EU. Projekt byl realizován obecně prospěšnou společností EUTIS za vřelé 

podpory europoslankyně Olgy Sehnalové (S&D). 

 

EU-week-end byl určen studentům středních škol ve věku 16-19 let a jeho smyslem 

bylo nejen posílení povědomí o Evropské unii, ale také podpora neformálního 

vzdělávání a osobnostního rozvoje účastníků. V pátek večer program zahájila 

přednáška nadporučíka Aleše Strážnického z Dopravního inspektorátu Kroměříž o 

vlivu alkoholu a dalších návykových látek na řidiče. V sobotu dopoledne se pak 

studenti díky přednáškám Martina Pustaje a Michala Brumara dozvěděli, jaká je 

institucionální struktura Evropské unie, resp. co bylo příčinou vypuknutí ekonomické 

krize v některých státech Unie. Po poledni akci navštívila europoslankyně Olga 

Sehnalová, která se studenty diskutovala nejen o svém působení v Evropském 

parlamentu ale také o otázce zavedení nulové tolerance alkoholu u řidičů, které paní 

Sehnalová dlouhodobě prosazuje.  

Poté se již studenti vžili do rolí ministrů dopravy členských států EU a jednali o 

připraveném legislativním návrhu. Přes řadu protichůdných názorů vycházejících z 

odlišných kulturních tradic jednotlivých států se podařilo účastníkům akce dojít ke 
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kompromisu a schválit maximální limit 0,5 promile alkoholu v krvi u běžného řidiče a 

nulový limit u řidiče z povolání a řidiče nováčka. 

 

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: Model Evropské unie“ 
6. ročník projektu byl rozčleněn do tří fází: 

• Seminář pro středoškolské učitele 

• Regionální interaktivní semináře 

• Závěrečná simulace 

 

Seminář pro středoškolské učitele, 7. – 8. června 2012 

První částí projektu byl seminář pro středoškolské pedagogy, jehož cílem bylo 

vtáhnout tuto cílovou skupinu do podílu na celém projektu. Učitelé měli po dva dny 

možnost pod dohledem odborníků z Univerzity Palackého získávat poznatky a 

materiály k lepší a interaktivní výuce evropské problematiky na svých školách. 

Seminář se zaměřil nejen na zdroje informací, ze kterých mohou učitelé dále čerpat, 

ale také byly rozebrány vybrané aktuální problémy, které Evropská unie řeší. Seminář 

se tak také zaměřil například na aktuální dluhovou krizi eurozóny. 

Nedílnou součástí aktivit během semináře byla i prezentace projektu Rozhoduj o 

Evropě a podzimního modelového zasedání. Většina učitelů byla s průběhem 

semináře spokojena a přislíbila účast svou i svých studentů. 

Seminář proběhl v Olomouci v nově otevřeném hotelu IBIS Olomouc Centre. Po jeho 

skončení proběhlo také informativní setkání projektového týmu, kde byly domluveny 

a rozděleny aktivity na další projektové období. 

 

Regionální interaktivní semináře, září–říjen 2012 

Interaktivní regionální semináře v letošním ročníku zavítaly do většiny krajských 

měst v České republice.  Celkově se tak uskutečnilo 12 seminářů, jejichž cílovou 

skupinou byli středoškolští studenti. Jejich účelem bylo poskytnout základní vhled do 

Evropské unie. Obsahem tak byly informace o vzniku Evropských společenství, 
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historii a rozšiřování. Současně se také seminář věnoval aktuálním problémům – krizi 

v EU či dluhům členských států. 

Koncepce seminářů se lišila od standardních přednášek. Snahou bylo co nejvíce 

zaangažovat posluchače, a proto byl výklad propojován s dotazy tak, aby sami 

studenti byli po celou dobu zapojeni a spoludotvářeli obsah semináře. Účastníci si 

také vyzkoušeli, jak komplikované je na evropské úrovni dosáhnout kompromisu – 

krátce simulovali jednání Rady EU. 

Jedním ze smyslů seminářů bylo také seznámit posluchače s dalšími fázemi projektu 

„Rozhoduj o Evropě“. Posluchačům byla nabídnuta možnost reálně si vyzkoušet 

simulaci orgánů EU na zasedání v Olomouci, které je vrcholem celého projektu. 

Všechny semináře byly vedeny vysokoškolskými studenty či pracovníky vysokých 

škol, zabývající se evropskými studiemi. Dohromady se seminářů zúčastnilo 465 

studentů. 

 

Závěrečná simulace, 8. – 11. listopadu 2012 

Vyvrcholením celého projektu se stala závěrečná čtyřdenní simulace v Olomouci. 

Celkem přijelo 70 účastníků, z toho 27 simulovalo jednání Rady EU a 43 zastupovalo 

politické skupiny v Evropském parlamentu. Tito středoškolští studenti byli vybrání na 

základě svých přihlášek odbornou komisí. Modelové zasedání probíhalo v prostorách 

Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ubytováni pak byli účastníci i 

modelový tým na hotelu Flora Olomouc. 

Přivítání účastníků proběhlo v aule Právnické fakulty. Za Univerzitu Palackého 

přivítal studenty prorektor pro vnější pro komunikaci a další vzdělávání Michal 

Malacka, proděkan PF UP pro studium Filip Ščerba a vedoucí projektu a zároveň také 

vedoucí katedry politologie a společenských věd PF UP Robert Zbíral. Jménem 

společnosti Eutis, o. p. s. a za projektový tým pak promluvili koordinátoři projektu 

Ondřej Mocek a Libor Fůs. K účastníkům promluvil také absolvent právnické fakulty 

a nyní vedoucí oddělení pro legislativní proces EU Úřadu vlády Jiří Lenfeld. 

Pro letošní model byla vybrána k projednání tři témata. Jednalo se o posílení dohledu 

nad stavy rozpočtů, směrnici o energetické účinnosti a pravidla pro přímé platby 

zemědělcům. Před samotným jednáním přišli tato témata studentům představit 

odborníci – Ing. Jarmil Mikulík z Elektrotechnického zkušebního ústavu, Ing. 

Květoslava Mazalová ze Státního zemědělského intervenčního fondu a Ondřej 

Prachař z Ministerstva financí ČR. Kromě klasické přednášky měli studenti možnost 

také pokládat vlastní otázky, čehož využili. 
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Jednání Rady EU i Evropského parlamentu byli také přítomni zástupci Evropské 

komise, kteří objasňovali její stanoviska k daným návrhům a zároveň se snažili 

dopomáhat vytváření kompromisu na půdě této instituce. V Evropském parlamentu 

si pak studenti volili své zpravodaje, kteří mimo jiné referovali o postupu v 

parlamentu právě Radě EU. 

Čtyřdenní diplomatický maraton byl slavnostně zakončen společným zasedáním obou 

institucí, kde byly studenům rozdány diplomy a třem vybraným také ocenění za 

vynikající účast. 
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2.3. 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.  
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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 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 31.12.2012 
  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     4 586,00 4 586,00  
221 Bankovní účet u ČSOB 18 622,01 156 079,95 172 311,00 2 390,96 

311 
Pohledávky z obchodních vztahů – 
odběratelé  178 787,00 109 000,00 69 787,00 

342 Ostatní přímé daně  -1 136,00 1 855,00 749,00 0 
        97 377,96 
 PASIVA 

321 
Závazky z obchodních vztahů – 
dodavatelé  71 247,00 71 247,00  

331 Zaměstnanci  6 230,00 6 230,00  

365 
Ostatní závazky ke 
společ. a členům druž.   120 750,00 80 000,00 34 586,00 75 336,00 

411 Základní kapitál 10 000,00   10 000,00 

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

     107 946,73 
         
  Výsledek hospodaření 100 105,95 
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Výsledovka k 31.12.2012 
  Náklady Za období 
518 Ostatní služby  90 536,00 
521 Mzdové náklady 3 000,00 
568 Ostatní finanční náklady 2 200,30 
  95 736,30 
     
  Výnosy    
602 Tržby z prodeje služeb 195 822,39 
662 Úroky 19,86 
    195 842,25 
   
   Rozdíl 100 105,95 

   
 
 

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 2013. 
 

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). 



 

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  

 

7. Úplný objem nákladů 
 

7.1. Náklady na plnění obecně prospěšných 
služeb 

Náklady na hlavní činnost 
  Náklady Za období 
 Mzdové náklady    3 000,00 
 Ostatní služby  66 608,00 
 Finanční služby 500,00 
  70 108,00 

 

7.2. Náklady na plnění doplňkových činností 
EUTIS, o.p.s. v roce 2012 

 
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, cestovné 

 11 889,00 

 Nájemné 12 039,00 
 Ostatní finanční 

náklady 
1 700,30 

   
  25 628,30 
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8. Změny zakládací listiny a složení řídích 
orgánů, k nimž došlo v roce 2012 

 

 

Změna v zakládací listině v tomto roce neproběhla. Změny v SR a DR probíhaly pouze 

provozní, kdy bylo prodlouženo členství členům SR a DR, jimž toto členství v daném 

roce končilo. Došlo ke změně v pozici ředitele společnosti, kdy novým ředitelem byl 

jmenován Mgr. Roman Badík. Žádné další změny nebyly učiněny.
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9.  Závěr – perspektivy společnosti v roce 2013. 
 

 

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. 

 

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

Evropským parlamentem – Informační kanceláří v ČR. 
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