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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 2014
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 2014 prioritou společnosti byla
problematika Evropské unie a přádání svých aktivit v regionech celé České republiky
se zvláštním důrazem na Olomoucký kraj a Jihomoravský kraj.

V roce 2014 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.

Přidaná hodnota Evropy - hodnota míru
Dne 20. března se uskutečnil v aule Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
seminář "Přidaná hodnota Evropy - hodnota míru". Seminář byl součástí
mezinárodního projektu, který probíhal v sedmi evropských státech. Vybraní
účastníci brněnského semináře měli možnost se následně zúčastnit semináře v
bosenské Srebrenici.
Po přípravných seminářích bylo cílem konference ve Srebrenici ve dnech ve dnech 24.
– 29. září 2014. účastníkům z členských států Evropské unie na příkladu Srebrenice
ukázat, že mír v Evropě není samozřejmostí, a účastníkům z Bosny a Hercegoviny
ozřejmit, jak základní hodnoty ovlivňovaly a ovlivňují život v EU, a jak v ní
zabezpečovaly a i nadále zabezpečují mír, a tím jim EU rezentovat jako případný vzor
pro mírový model. Dalším cílem konference bylo sblížení zúčastněných organizací a
rovněž tak i všech účastníků různých národností s úmyslem dlouhodobého budování
stávajících i nových struktur.
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2.2.

Vzdělávací projekty

Také v roce 2014 pokračovala společnost EUTIS ve své vzdělávací činnosti.

Kavárna Evropa
V roce 2014 byla ukončena realizace projektu Kavárna Evropa, a to TV debatami. Šlo
bezesporu o nejatraktivnější aktivitu, která měla pro studenty vysokou přidanou
hodnotu. Ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií FF UP v Olomouci
byl nastaven rámec simulací. Původní záměr bylo mít 7 „městských debat“ a v každé z
nich max. 7 týmů. S ohledem na reflexi zpětné vazby, zájmu cílové skupiny (studentů
a ochotě ze strany vedení středních škol - přehlcenost nejrůznějšími projekty,
zaneprázdněnost pedagogů a malá rozlišovací schopnost poznat kvalitní projekt) bylo
naplánováno 7 debat, ve kterých však ne vždy byly jen týmy z jednoho města.
Upustilo se od snahy mít 7 týmů v jedné debatě, protože při tak velkém počtu řečníků
by nebyl prostor jít do hloubky tématu a jednotliví diskutující by měli malý prostor,
současně jsme zohlednili počet hlášených týmů.
Každá jednotlivá debata byla nakonec připravena pro tři soutěžní týmy (o 3-5
členech). Každý z týmů zastupoval jeden z připravených názorových proudů
(modelově zjednodušeno na: „socialisté“, „euroskeptici / nacionalisté“ a „liberálně
konzervativní skupina“). Studenti Katedry politologie připravili modelové position
papery, které reflektovaly postoj názorových skupin ke třem stěžejním tématům, nad
kterými se vedla debata - nezaměstnanost mladých lidí v EU, společná zahraniční a
bezpečnostní politika EU a společná evropská identita. Possition papery reflektovaly
reálná témata a stanoviska a sloužila jako základní podklad pro orientaci studentů a
současně nastolovaly další okruhy a otázky k zamyšlení pro přípravu na samotné
diskuze. Simulace se realizovaly ve dvou po sobě jdoucích dnech v Olomouci a v Brně
a všechny debaty moderovala známá moderátorka České televize Daniela
Písařovicová za přítomnosti televizních kamer. Debaty byly online streamovány a
následně v rámci postprodukce upraveny pro zveřejnění na webu a serveru youtube.
Jednotlivé týmy a debaty byly posouzeny hodnotící komisí a na základě třech
hodnotících kritérií (znalosti / dodržení possition paperů, prezentační dovednosti a
mediální vystupování a v neposlední řadě argumentační schopnosti). Z každé ze šesti
debat vzešel jeden vítěz a tyto týmy obdržely ceny, prvním třem týmům s absolutně
nejlepším hodnocením byly přislíbeny zajímavé ceny – cesty do Bruselu, návštěva
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evropských institucí atp. Debaty zhodnotila také Daniela Písařovicová na webu
projektu – o své názory se podělili i zástupci dvou vítězných týmů.
Poslední aktivitou projektu byla závěrečná konference v dubnu 2014. Ta byla
vyvrcholením projektu, zrekapituloval se průběh projektu a na dva připravené panely
byli pozváni zajímaví hosté, včetně zástupců vítězného týmu, kteří seznámili
přítomné se svým názorem na oblast, která se jich každodenně týká, a tím bylo
vzdělávání a EU. Původně byli mezi pozvanými také nově zvolení poslanci
Evropského parlamentu, ti však byli náhle svoláni předsedou vlády na společné
setkání.

EU-WEEK-END
I v roce 2014 se uskutečnil již tradiční EU-WEEK-END, tentokrát ve dnech 7. – 9.
listopadu v Olomouci. Tématem byly tentokrát vnější vztahy EU, konkrétně sankce
vůči Rusku kvůli jejímu působení na Ukrajině. Akce se účastnili opět středoškolští
studenti z celé České republiky.
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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. Spolupráce s nadací bude pokračovat i v roce 2015 s cílem rozvíjet
dosavadní výstupy a přidávat další aktivity zejména ve vztahu k zahraničí a
mezinárodním projektům.
Při realizaci vzdělávacích akcí obecně prospěšná společnost pokračovala také velmi
těsná a kvalitní spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci.
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 a Evropskou komisí.
Bližší informace o všech projektech (plánovaných i ukončených) naleznete na
oficiálních stránkách http://www.eutis.cz.
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4.Přehled o peněžních tocích
Rozvaha k 31.12.2014
AKTIVA

Počáteční
stav

MD

D

Konečný stav

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

0

0

25 200,00

211

Pokladna

5 000,00

9 000,00

965,00

13 035,00

221

Bankovní účet u ČSOB

23 647,12

477 401,67

433 382,00

67 666,79

261

Peníze na cestě

9 000,00

9 000,00

311

Pohledávky z obchodních vztahů –
odběratelé

48 976,00

48 976,00

19 284,00

19 284,00

342 Ostatní přímé daně

105 901,79
PASIVA
321

Závazky z
dodavatelé

obchodních

331

Zaměstnanci

vztahů

–

224 249,00

224 249,00

128 260,00

128 260,00

Ostatní
závazky
ke
368 společ. a členům druž.

75 336,00

50 000,00

105 000,00

130 336,00

413

-21 488,88

0

0

-21 488,88

Ostatní kapitálové fondy

108 847,12
Výsledek hospodaření
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-2 945,33

Výsledovka k 31.12.2014
Náklady

Za období

512

Cestovné

8 077,00

518

Ostatní služby

236 795,00

521

Mzdové náklady

128 300,00

568

Ostatní finanční náklady

2 175,00
375 347,00

Výnosy
602

Tržby z prodeje služeb

372 334,15

662

Úroky

67,52
372 401,67
Rozdíl - 2 945,33

5. Vývoj a konečný stav fondů
Záporný výsledek hospodaření byl způsoben naplňováním hlavní činnosti organizace
a náklady na provoz, bude kryt z rezervního fondu podle zvláštních právních
předpisů.

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

128 300,00

Ostatní služby

219 348,20

Cestovné

8 077,00
552 257,10

7.2. Náklady na plnění doplňkových činností
EUTIS, o.p.s. v roce 2014
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

3 000,00

Nájemné

14 446,80

Ostatní
náklady

finanční 2 175,00

34 908,20
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8. Změny zakládací listiny a složení řídích
orgánů, k nimž došlo v roce 2014
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 2015.
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 obnovit realizaci projektu Rozhoduj o Evropě v České republice.
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