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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 2016 

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 2016 prioritou společnosti byla 

problematika Evropské unie a přádání svých aktivit v regionech celé České republiky 

se zvláštním důrazem na Jihomoravský kraj.  V roce 2016 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. 

 

Letní škola „KEY“ 
 

Projekt s názvem "KEY - Knowledge Exchange about Youth Participation" byl prvním 

(pilotním) projektem pracovní skupiny „Active Participation of Youth – Exchange 

among Organisations“ sítě EUNET, který byl podpořen z programu Erasmus+. 

Projekt vyvrcholil na přelomu června a července týdenním seminářem v Kolíně nad 

Rýnem. Projekt byl zaměřen na výměnu znalostí, zkušeností a know-how v oblasti 

neformálního a informálního občanského vzdělávání mládeže. Hlavním 

organizátorem a koordinátorem projektu byla organizace EUTIS, o.p.s., partnery pak 

další členové sítě EUNET - Karl-Arnold-Stiftung e.V. (Německo) a Centrum pre 

európsku politiku (Slovensko). 

 

Studijní návštěvy u organizace Karl-Arnold-Stifung e.V., která se uskutečnila od 24. 

června do 1. července 2016, se zúčastnili jak zkušenější, tak mladší pracovníci s 

mládeží z každé organizace, pro které byl připraven bohatý program sestávající z celé 

řady aktivit. Představeny byly všechny zapojené organizace a podoba občanského 

vzdělávání v Německu (respektive v Severním Porýní-Vestfálsku), České republice a 

na Slovensku a role partnerských organizací v něm. Dva dny strávili účastníci 

projektu s německými středoškoláky z gymnázia v Bergheimu. První den se přímo na 
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škole účastnili simulace jednání institucí Evropské unie formou vzdělávací hry 

„Destination Europe“, která byla věnována společné azylové a imigrační politice. 

Následující den pak všechny čekala návštěva Bruselu, kde jsme debatovali s 

německým europoslancem Herbertem Reulem a navštívili jsme Parlamentárium. V 

nabitém programu se našel čas i na prohlídku samotného Kolína nad Rýnem a na 

seznámení se s jeho velmi bohatou (a multikulturní) historií. Díky zkušenostem 

německé partnerské organizace, která je přímo zapojena i do práce se žadateli o 

mezinárodní ochranu, jsme se dozvěděli mnoho informací o skutečném rozsahu 

uprchlické krize v Německu. Podle německých kolegů je třeba k současné uprchlické 

krizi přistoupit jako k výzvě, s níž si Evropa poradí, zatím však postrádají solidaritu ze 

strany ostatních členských států. Navzájem jsme si vysvětlovali pozice našich zemí k 

migraci, včetně kontextu, který tyto pozice utváří. 

 

Účastníci díky účasti na školícím semináři získali nové zkušenosti, znalosti a metody 

práce s mládeží (některé z nich jsme si mohli i vyzkoušet v praxi). Celý seminář tak 

nepochybně přispěje ke zlepšení stávajících i nových projektů a to i díky možnosti 

využít v budoucnu simulační hru „Destination Europe“ při našich aktivitách s 

českými a slovenskými účastníky. 

 

Projekt KEY se stal prvním projektem pracovní skupiny „Active Participation of 

Youth – Exchange among Organisations“ sítě EUNET, který byl podpořen z 

programu Erasmus+. Cílem této pracovní skupiny fungující více než rok je podpořit 

spolupráci mezi 67 členskými organizacemi sítě EUNET a přispět k rozvoji jejich 

každodenní práce (zejména s mladými lidmi) prostřednictvím výměny zkušeností. 

 

Seminář pro učitele společenských věd 
 

Ve dnech 22. listopadu až 25. listopadu 2016 se v Brně uskutečnil třetí seminář 

projektu "Jak učit o EU?", který byl tentokrát věnován vývoji Evropské unie po 

Brexitu. Semináře se zúčastnilo dvacet vybraných učitelů společenských věd z České 

republiky a Slovenska, pro které byl připraven program sestávající z diskusí, 

přednášek, výměny příkladů dobré praxe, diskusí o podobě občanského vzdělávání v 

ČR a na Slovensku (a roli nevládních organizací v něm) a workshopů zaměřených na 

nové metody výuky. Seminář měl za cíl přispět ke zvýšení kvality vzdělávání o 
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Evropské unii a o aktivním občanství jako takovém. Dalším cílem pak bylo vytvoření 

sítě českých a slovenských učitelů základů společenských věd, kteří budou 

dlouhodoběji spolupracovat a budou si vyměňovat své zkušenosti. 

 

Během nabitých čtyř dnů absolvovali učitelé workshop vedený Martinem Krížem (z 

Cirkevní základní škola – Narnia Bratislava-Petržalka), během kterého si vytvořili 

kurikulum výuky o EU, či se např. seznámili s relevantními zdroji informací o EU. S 

přednáškami věnovanými současné Evropské unii a vývoji po Brexitu vystoupili a s 

účastníky ochotně diskutovali Markéta Pitrová (prorektorka Masarykovy univerzity, 

která je zároveň docentkou na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií 

Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity) či Zdeněk Sychra ze stejné katedry. 

O demokracii a svobodě, národním a nadnárodním prostoru přednášel účastníkům 

Stanislav Balík (vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních studií MU). S 

workshopem věnovaným příkladům aktivního zapojení studentů a učitelů 

společenských věd do podpory demokracie (tak jak je definována v platných 

kurikulárních dokumentech) a do podpory zvýšení zájmu mladých lidí o veřejné dění, 

pak vystoupil Salim Murad z Katedry společenských věd Pedagogické Fakulty 

Jihočeské univerzity. Účastníci semináře také navštívili i architektonickou perlu Brna 

- vilu Tugendhat. Během prohlídky se seznámili s barvitou historií vily, která je úzce 

propojena s moderními dějinami střední Evropy a zároveň se jedná o místo, kde byla 

podepsána dohoda o rozpadu Československa. 

 

Seminář se stejně jako v loňském roce uskutečnil díky podpoře Konrad Adenauer 

Stiftung, European Network for Education and Training – EUNET a Eurocentra 

Brno. Partnery semináře byli Centrum pre európsku politiku a Katedra politologie 

Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 
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2.2. Vzdělávací projekty 

 

Také v roce 2016 pokračovala společnost EUTIS ve své vzdělávací činnosti, zejména 

se podařilo opět získat grant na realizaci projektu Rozhoduj o Evropě. 

 

Rozhoduj o Evropě 

Po velmi úspěšném loňském ročníku realizovaném na Slovensku, na kterém se EUTIS 

podílel, se vzdělávací projekt “Rozhoduj o Evropě” vrátil v zásadně pozměněné 

podobě i do České republiky.  

Aktuální ročník „Rozhoduj o Evropě“ v inovované podobě byl zahájen na konci 

listopadu v Brně (25. až 27. 11.) setkáním mládeže z obou zapojených zemí. Součástí 

programu bylo více aktivit neformálního vzdělávání zaměřených na poznání 

jednotlivých aspektů členství v EU (zejména s ohledem na potřeby mladých lidí) a 

debaty s lidmi s rozhodovací pravomocí.  

Následovat bude celkem 21 jednodenních regionálních interaktivních workshopů. Ty 

se od ledna do června příštího roku uskuteční ve všech regionech České republiky a 

Slovenska a naváže na ně vyvrcholení celého projektu – vícedenní simulované jednání 

institucí Evropské unie za účasti osob s rozhodovací pravomocí pro vybrané účastníky 

předchozích fází projektu. Výsledky projektu budou následně prezentovány na 

závěrečné konferenci v Bratislavě. 

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a bratislavským Centrem 

pre európsku politiku. Během uplynulých ročníků jej podpořilo několik významných 

institucí jako např. Evropský parlament, Úřad vlády České republiky, Zastoupení 

Evropské komise v České republice, Univerzita Palackého, Konrad Adenauer Stiftung 

a další. Projekt Rozhoduj o Evropě byl podpořen z programu Erasmus+. 

 

EU-WEEK-END 

Ve dnech 3. až 5. června 2016 se uskutečnil již osmý ročník zábavně-vzdělávací akce 

„EU-week-end“, tentokrát poprvé v Brně. Celkem 28 středoškolských studentů z 

České republiky a ze Slovenska se na jeden víkend stalo ministry členských zemí 

Evropské unie, kteří rozhodovali o reformě agentury Frontex. Tato reforma má za cíl 

zlepšit ochranu vnějších hranic a posílit bezpečnost uvnitř Evropské unie. V rámci 
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programu představil bezpečnostní politiku Unie Miroslav Mareš z katedry politologie 

Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 

 

Kromě toho měli účastníci možnost objevit strukturovaný dialog, o kterém se 

dozvěděli od Lenky Juřenové, která je členkou Národní pracovní skupiny pro 

strukturovaný dialog s mládeží, či vyzkoušet si hned několik aktivit neformálního 

vzdělávání, mezi které patřil i larp „Suity Hero“. V závěrečném nedělním hlasování 

pak ministři a ministryně nakonec reformu úspěšně schválili a to v obdobné podobě v 

jaké byl na půdě unijních institucí přijat i skutečný návrh. Všem děkujeme za aktivní 

účast i cenné připomínky. Stejně tak děkujeme politické nadaci Konrad-Adenauer-

Stiftung za podporu tohoto projektu a dalším zapojeným partnerům, kterými byli 

Eurocentrum Brno, Katedra politologie FSS MU a Národní pracovní skupině pro 

strukturovaný dialog s mládeží! 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Spolupráce s nadací bude pokračovat i v roce 2017 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 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. Spolupráce byla 

navázána také s Eurocentry, které zřizuje Úřad vlády České republiky. 

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 31.12.2016 
AKTIVA       Počáteční stav Konečný stav 
Dlouhodobý hmotný majetek 25 38 
Peněžní prostředky v pokladně 47 0 
Peněžní prostředky na účtech 16 860 
Celkem    88 898 
   
PASIVA   
Vlastní jmění 10 0 
Výsledek hospodaření 5 5 
Dlouhodobé závazky 0 -75 
Ostatní přímé daně   0 -3 
Závazky ke společníkům sdruženým ve 
společnosti 73 89 
Jiné závazky   0 3 
Výnosy příštích období 0 880 
Celkem     88 899 
  

(Veškeré údaje uváděny v celých tisících) 
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Výsledovka k 31.12.2016 
 
 Náklady Za období 
 Spotřební materiál  36 
 Cestovné  383 
 Ostatní služby  61 
 Mzdové náklady 140 
 Daně a poplatky 20 
 Ostatní náklady 5 
    645 
 Výnosy   
 Provozní dotace 431 
 Tržby za vlastní výkony 215 
 Kurzové zisky -1 
  645 
 Výsledek hospodaření 0 

(Veškeré údaje uváděny v celých tisících) 
 

5. Vývoj a konečný stav fondů 
 
Společnost hospodařila s vyrovnaným rozpočtem.  
 

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 
 Spotřební materiál  34 
 Cestovné 383 
 Ostatní služby 42 
 Mzdové náklady 140 
 Daně a poplatky 20 
 Ostatní náklady 3 
   
  622 

(Veškeré údaje uváděny v celých tisících) 

7.2. Náklady na plnění doplňkových činností 
EUTIS, o.p.s. v roce 2016 

 
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 
 Spotřební materiál  2 
 Ostatní služby 19 
 Ostatní náklady 2 
   
  23 

(Veškeré údaje uváděny v celých tisících) 
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8. Změny zakládací listiny a složení řídích 
orgánů, k nimž došlo v roce 2016 

 

 

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 2017. 
 

 

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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