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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, datum založení 11.8.2005 

 

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 2013 

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 2013 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 

2013 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.  

Diskutuj o Evropě 
V roce 2013 se uskutečnil poslední kulatý stůl s europoslanci, a to 25. února 2013 se 

za přítomnosti europoslance Libora Roučka v Liberci. Akci moderoval Michael Murad 

a dalšími účastníky panelu byli Petr Bernát, ředitel liberecké regionální kanceláře 

CzechInvestu a Petra Vokurková z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Severovýchod. Úvodní slovo přednesl i proděkan Ekonomické fakulty Technické 

univerzity Liberec, na jejíž půdě se celá akce uskutečnila, Jaroslav Demel. 

 

2.2. Vzdělávací projekty 

Také v roce 2013 pokračovala společnost EUTIS ve své vzdělávací činnosti, přičemž 

byly realizovány zbrusu nové aktivity. 

Letní škola 

EUTIS, o.p.s. se podílel na realizaci mezinárodní letní školy „Evropské občanství v 

každodenním životě“. Za účasti 36 aktivních mladých lidí ze Slovenska, Bosny a 

Hercegoviny, Ukrajiny a České republiky se v Žilině konala ve dnech 14. – 20. 

července 2013 letní škola Evropské občanství v každodenním životě. Letní školu, 

podpořenou z programu Mládež v akci, organizovalo slovenské Centrum pre 
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európsku politiku právě ve spolupráci s o.p.s. EUTIS, dále pak s ukrajinskou 

organizací Osvita a bosenskou Agorou. Základním cílem letní školy bylo iniciovat 

spolupráci mladých lidí (účastníci byli ve věku 18 – 30 let) ze zúčastněných zemí a 

umožnit jim se inspirovat praxí fungování občanského sektoru na Slovensku a v 

České republice, přičemž lze konstatovat, že tento cíl byl beze zbytku naplněn. Krom 

mnoha workshopů, zajímavých přednášek, či návštěvy kulturního centra Stanica 

Žilina-Záriečie byla součástí letní školy i exkurze do Českého Těšína, kde se její 

účastníci měli možnost seznámit s velkým množstvím příhraničních projektů, stejně 

tak jako s pohnutou historií tohoto města. 

 

Kavárna Evropa 

V roce 2013 byl zahájen projekt „Kavárna Evropa“, který se sestával z několika aktivit, 

které byly určeny jak studentům středních škol, tak široké veřejnosti, s cílem zvýšit 

jejich znalosti o právech občanů EU a podnítit jejich aktivní účast na demokratickém 

životě v EU. Studenti se v rámci projektu zúčastnili poutavých přednášek za účasti 

známých a významných osobností veřejného a politického života včetně odborníků z 

praxe. Poté měli za úkol připravit se v týmu na Diskuzní debatu (ve stylu pořadu 

Otázky Václava Moravce), prezentovat a konfrontovat svá stanoviska s dalšími týmy. 

Nejlepší tým ze sedmi vybraných měst postoupil do závěrečné konference do 

Olomouce. 

 

Zapojení široké veřejnosti proběhla prostřednictvím besed, které byly konány vždy v 

odpoledních hodinách. Cílem těchto besed bylo zvýšit povědomí a podnítit diskusi o 

občanství EU a jeho dopadech na každodenní život občanů EU. Účastníci si 

prohloubili své znalosti o právech, která jim díky členství jejich země v EU náleží, aby 

je následně mohli aktivně a plně uplatňovat. Navíc diskutovali a sdíleli své zkušenosti 

a vyjádřili svůj názor na výhody či nevýhody plynoucí z občanství EU, čímž se aktivně 

podíleli na utváření demokratického prostoru EU. Účastníky besed byli zejména 

europoslanci či osoby, které mají dlouholetou zkušenost s životem v EU (v zahraničí). 

 

Projekt byl realizován v sedmi městech České republiky - Olomouc, Zlín, Brno, 

Opava, Ostrava, Pardubice, Žďár nad Sázavou). 
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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 2014 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.).  
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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 31.12.2013 
  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     5 000,00 0 5 000,00 
221 Bankovní účet u ČSOB 2 390,96 146 811,29 125 562,57 23 647,12 
261 Peníze na cestě    0 5 000,00 5 000,00 0 

311 
Pohledávky z obchodních vztahů – 
odběratelé 69 787,00 56 995,00 126 782,00 0 

342 Ostatní přímé daně  2 700,00 2 700,00  
     53 839,68 
         
 PASIVA 

321 
Závazky z obchodních vztahů – 
dodavatelé  0 62 495,00 62 495,00 0 

331 Zaměstnanci 0 18 000,00 18 000,00 0 

365 
Ostatní závazky ke 
společ. a členům druž.   0 20 000,00 20 000,00 0 

368 Závazky k účastníkům sdružení 75 336,00 0 0 75 336,00 
411 Základní kapitál   10 000,00 10 000,00 0 0 

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

        75 336,00 
  Výsledek hospodaření -21 488,88 
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Výsledovka k 31.12.2013 
  Náklady Za období 
501 Spotřební materiál  13 032,00 
518 Ostatní služby 47 481,17 
521 Mzdové náklady  18 000,00 
  78 513,17 
     
  Výnosy    
602 Tržby z prodeje služeb 56 995,00 
662 Úroky 29,29 
    57 024,29 
   
   Rozdíl - 21 488,88 

   
 
 

5. Vývoj a konečný stav fondů 
 
Záporný výsledek hospodaření bude kryt ze dvou zdrojů. Z dotace z projektu od 
Evropské Komise (celkové vyúčtování dotace přijde až v únoru 2014, 
v předpokládaném rozsahu cca 250 tis. Kč). Zbývající rozdíl byl kryt zdroji 
z rezervního fondu podle zvláštních právních předpisů (loňský výsledek hospodaření 
byl kladný), tento rozdíl vzniknul naplňováním hlavní činnosti organizace.  
 

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, 
pouze 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    18 000,00 
 Ostatní služby  31 830,47 
 Finanční služby 0 
  49 830,47 

 

7.2. Náklady na plnění doplňkových činností 
EUTIS, o.p.s. v roce 2013 

 
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 

 13 032,00 

 Nájemné 15 650,70 
 Ostatní finanční 

náklady 
2 416,87 

   
  31 099,57 
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8. Změny zakládací listiny a složení řídích 
orgánů, k nimž došlo v roce 2013 

 

 

Žádné zásadní změny zakládací listiny nebyly provedeny. Změny v SR a DR probíhaly 

pouze formální, 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 2014. 
 

 

Organizace bude i nadále naplňovat své neziskové poslání, pořádat semináře, 

vzdělávací aktivity a 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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