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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 2015
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 2015 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 2015 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
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.

Zapojení mladých lidí do politického dění
V březnu 2015 se uskutečnil kulatý stůl „Zapojení mladých lidí do politického dění“.
Kulatého stolu se zúčastnili Michal Berg (zastupitel města Vsetín), Petr Ducháček
(starosta obce Drnovice), Matěj Hollan (náměstek primátora města Brna, zastupitel
městské části Brno-střed) a politolog Michal Pink, který kulatý stůl moderoval.

Letní škola „EUROMYTH BUSTERS“
Od 19. do 25. července 2015 se v Brně a okolí uskutečnila mezinárodní letní škola
BOŘIČI EUROMÝTŮ, které se zúčastnilo celkem 49 mladých lidí z České republiky,
Slovenska, Bosny a Hercegoviny a Ukrajiny. Během celého týdne se uskutečnila řada
přednášek, workshopů a diskusí s pozvanými hosty o euromýtech a dopadech členství
České republiky a Slovenska v Evropské unii, či o očekáváních, která od případného
vstupu do EU mají mladí lidé v Bosně a Hercegovině a na Ukrajině. Do Brna s
účastníky přijeli diskutovat např. Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v
České republice, či Jan Pátek z Informační kanceláře Evropského parlamentu v České
republice. V rámci nabitého programu navštívili účastníci pohraniční obce na
Slovensku (Moravský Svätý Ján) a v Rakousku (Hohenau and der March), kde
EUTIS, o.p.s., Na Úvoze 766/15, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 269 73 651

debatovali se starosty a místními obyvateli o dopadech vstupu do Evropské unie na
místní úrovni. Pro některé z účastníků to bylo vůbec poprvé, kdy se podívali do
členských zemí EU a kdy přecházeli schengenskou hranici. Stejně tak měli účastnici
možnost poznat i některá zajímavá a na historii bohatá místa jižní Moravy (zámek
Lednice či Mikulov) a dozvědět se více o partnerských zemích během prezentací,
které si připravili sami účastníci letní školy. Během celého týdne měli účastníci za
úkol vypracovat ve smíšených skupinách euromýty, které jsou nejvíce rozšířené v
jednotlivých partnerských zemích a zároveň následně vypracovávali odpovědi na tyto
mýty.
Nic z toho by nebylo možné bez podpory z programu Erasmus+. Za pomoc děkujeme i
dalším partnerům, zejména Centru pre európsku politiku (SK), Agora centar (BiH) a
Peer to Peer (UA). Velké díky patří i Katedře politologie FSS MU, Eurocentru Brno a
Europe-Direct Brno.

Seminář věnovaný výuce
Ve dnech 4. až 7. listopadu 2015 se v Šlapanicích a v Brně uskutečnil druhý seminář
projektu Učíme mládež orientovat se v EU, určený středoškolským učitelům
společenských věd z České a Slovenské republiky. Právě středoškolské učitele
považujeme za klíčové osobnosti formující novou mladou generaci, které mohou
pomoci pochopit nejenom integrační proces Unie, ale i občanskou a demokratickou
participaci a se kterými by měli mladí lidé diskutovat o aktuálních otázkách.
Jednotlivé dny semináře přinesly různé aktivity, ale tématem, které se neslo celým
seminářem, byla tzv. uprchlická krize, která hýbe současnou Evropskou unií. Téma
bylo zvoleno s ohledem na požadavky samotných učitelů na prvním červencovém
semináři stejného projektu v Trenčianských Teplicích. Učitelé si na začátku měli
možnost vyzkoušet modelovou hodinu věnovanou uprchlické krizi vedenou Martinem
Krížem. Během ní byly představeny metody, kterými je možné začlenit podobná
kontroverzní, ale aktuální témata do vyučování. Následně absolvovali interaktivní
přednášku věnující se migračním trendům, historii migrace ve střední Evropě a
důležitým číslům a pojmům ze současné krize. Kromě toho měli příležitost k diskusi a
výměně vlastních zkušeností a poznatků, jak zařadit podobná témata do výuky. Díky
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večerní prezentaci Tomáše Boušky z neziskové organizace Političtí vězni.cz se
dověděli o možnostech návštěvy pracovních táborů z dob komunistického režimu,
která může být vhodným doplňkem výuky o moderních dějinách. Předposlední den
semináře, na který se učitelé přesunuli do centra Brna, byl taktéž nabitý aktivitami.
Zprvu se konal workshop, vedený Salimem Muradem z Pedagogické fakulty Jihočeské
univerzity věnovaný dalším metodám edukace k migrační krizi. Přímo na něj
navazovala přednáška o důležitosti občanského vzdělávání a jeho podobě v Německu
s Alenou Resl z Konrad Adenauer Stiftung. Následovala diskuse s bývalým
místopředsedou Evropského parlamentu Liborem Roučkem a odborníkem na
zahraniční politiku strany TOP 09 Redou Ifrahem. Na závěr semináře samotní učitelé
vytvořili koncepty tří modelových hodin věnovaných uprchlické krizi.
Díky seminářům se nám podařilo utvořit síť aktivních učitelů společenských věd, se
kterými se těšíme na další spolupráci, a kteří také mohou spolupracovat mezi sebou
navzájem. Na základě pozitivních evaluací by projekt měl pokračovat dalším
seminářem v příštím roce, zároveň bychom však chtěli průběžně podporovat obdobné
projekty a zejména spolupráci učitelů samotných.
Seminář se uskutečnil díky podpoře Konrad Adenauer Stiftung a ve spolupráci s
European Network for Education and Training – EUNET (http://www.europeannet.org). Za podporu děkujeme i odboru komunikace o evropských a institucionálních
záležitostech Úřadu vlády ČR a katedře politologie Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity. Za pomoc děkujeme i Centru pre európsku politiku (SK).

2.2.

Vzdělávací projekty

Také v roce 2012 pokračovala společnost EUTIS ve své vzdělávací činnosti.

Rozhoduj o Evropě
Po šestnácti regionálních seminářích vyvrcholily aktivity letošního ročníku projektu
„Rozhoduj o Evropě“ modelovým zasedáním institucí Evropské unie, které probíhalo
v Trenčianských Teplicích v hotelu Most Slávy od 15. do 19. 6. 2015. V rámci
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simulovaných jednání se 40 středoškolských studentů z celého Slovenska zhostilo rolí
poslankyň a poslanců Evropského parlamentu a ministryň a ministrů členských zemí
Evropské unie na půdě Rady EU. Do celého projektu se zapojilo 106 škol a 582
studentů, čímž se tento projekt zařadil mezi vůbec největší akce určené
středoškolákům na Slovensku.

V rámci modelového zasedání se uskutečnily i různé přednášky a diskuse
(strukturovaný dialog). Mezi hosty se tak zařadila Zuzana Gabrižová (šéfredaktorka
EurActiv.sk), Dušan Chrenek (vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku),
Soňa Mellak (Informační kancelář Evropského parlamentu na Slovensku), Pavel
Čiernik (bývalý primátor Ilavy), Lukáš Pokorný (zastupitel za Bratislavský kraj),
Alexandr Hereha (Právnické lyceum v Oděse) a poslední den mezi nás zavítal Ivan
Štefanec (europoslanec za EPP).

Celý projekt byl realizován v česko-slovenské spolupráci dvou neziskových organizací
– Centra pre európsku politiku a EUTISu. Financován byl z programu Erasmus+ a
podpořila jej i Konrad Adenauer Stiftung. Partnerem se stala i Katedra politologie
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

EU-WEEK-END
I v roce 2015 se uskutečnil EU-WEEK-END, tentokrát v Horce nad Moravou ve dnech
1. – 3. července. Akce se účastnili opět středoškolští studenti z celé České republiky.
Tématem byla tentokrát finanční krize v Řecku a reakce EU na ni.
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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. Spolupráce s nadací bude pokračovat i v roce 2016 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. Neméně důležitou spolupráci navázala s
Fakultou sociálních studií v Brně.
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.

EUTIS, o.p.s., Na Úvoze 766/15, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 269 73 651

4.Přehled o peněžních tocích
Rozvaha k 31.12.2015
AKTIVA

MD

D

Konečný stav

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

0

0

25 200,00

211

Pokladna

13 035,00

80 000,00

46 707,00

46 328,00

221

Bankovní účet u ČSOB

67 666,79

716 381,70

767 974,79

16 073,70

261

Peníze na cestě

0

80 000,00

80 000,00

0

311

Pohledávky z obchodních vztahů –
odběratelé
0

117 480,72

117 480,72

0

20 200,00

20 200,00

0

Počáteční
stav

342 Ostatní přímé daně

0

87 601,70
PASIVA
321

Závazky z
dodavatelé

obchodních

331

Zaměstnanci

vztahů

–

0

347 320,54

347 320,54

0

0

151 151,95

151 151,95

0

Ostatní závazky ke společ. a členům
368 druž.
130 336,00

120 000,00

177 822,21

72 513,79

411

Základní kapitál

10 000,00

0

0

10 000,00

413

Ostatní kapitálové fondy

-24 434,21

24 434,21

0

0
82 513,79

Výsledek hospodaření
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5 087,91

Výsledovka k 31.12.2015
Náklady

Za období

518

Ostatní služby

412 805,84

521

Mzdové náklady

146 049,95

568

Ostatní finanční náklady

4 938,00
563 793,79

Výnosy
602

Tržby z prodeje služeb

568 849,51

662

Úroky

32,19
568 881,70
Rozdíl 5 087,91

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 2016.

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

146 049,95

Ostatní služby

395 951,24

Finanční služby

0
542 001,19

7.2. Náklady na plnění doplňkových činností
EUTIS, o.p.s. v roce 2015
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

Nájemné

16 854,60

Ostatní
náklady

finanční 4 938,00
21 792,60
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8. Změny zakládací listiny a složení řídích
orgánů, k nimž došlo v roce 2015
Žádné změny zakládací listiny nebyly provedeny. Změny v SR a DR rovněž
neprobíhaly, členství řádně trvá. Jiné změny nebyly učiněny.
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9. Závěr – perspektivy společnosti v roce 2016.
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.
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