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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 2017 

2.1. Semináře, diskuse a konference 

Obecně prospěšná společnost EUTIS se od svého založení zaměřuje na pořádání 

odborných seminářů, diskusí a konferencí. Vzhledem k celoroční realizaci projektu 

Rozhoduj o Evropě však byla tato aktivita upozaděna. Semináře, diskuse a konference, 

zaměřující se na cílovou skupinu žáků středních škol, studentů vysokých škol ale také 

širokou i odbornou veřejnost, budou opět pokračovat v dalších letech.  

 

Semináře pro učitele společenských věd 

Na úspěšné semináře pro učitele společenských věd „Jak učit o EU“ v minulých letech 

navázal seminář v Praze. Na pozvání poslance Evropského parlamentu Jiřího Pospíšila 

a ve spolupráci s TOPAZ se skupina českých učitelů vydala ve dnech 15. až 17. července 

do Prahy. Seminář se tentokrát více zaměřil na návštěvu institucí a na diskuse s politiky 

o evropských tématech, školství, či o podobě občanského vzdělávání v České republice 

a na Slovensku. 

Na podzim proběhl další ze seminářů „Jak učit o EU“, kdy se o.p.s. EUTIS podílela ve 

spolupráci s Centrem pre európsku politiku na realizaci semináře pro učitele 

společenských věd v Bratislavě. Ten proběhl ve dnech 7. listopadu až 10. listopadu 2017 

a nesl podtitul "Efektivní výchova k demokratickému občanství" a věnoval se 

problematice dezinformací a propagandě. Účastníky byli z České republiky a 

Slovenska, pro které byl připraven program sestávající z diskusí, přednášek, výměny 

příkladů dobré praxe a workshopů zaměřených na nové metody výuky. Seminář byl 

podpořen nadací Konrad-Adenauer-Stiftung, sítí EUNET a Bratislavským 

samosprávným krajem. 

 

Seminář „Objev Evropu“ 

Ve dnech 20. až 24. listopadu 2017 jsme společně s kolegy z německé organizace Karl-

Arnold-Stiftung připravili v St. Marienthalu poblíž německého Zhořelce seminář 

"Objev Evropu". Semináře se zúčastnili středoškoláci z Německa, Polska a České 

republiky. Českou výpravu tvořili studenti z těchto škol: Gymnázium, Pardubice, 

Mozartova 449, G, SOŠE a SOU Kaplice a Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy 

Vary. Součástí programu bylo více aktivit neformálního vzdělávání, které studentům 
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přiblížily fungování demokratické společnosti, počátky evropské integrace či 

rozhodování v Evropské unii. Zároveň jsme měli možnost se blíže seznámit s bohatou 

historií Slezska prostřednictvím prohlídky Zhořelce a návštěvy místního muzea. 

 

Seminář „Let’s work(shop) together“ 

V německém Brandenburgu proběhl ve dnech 9. až 12. října 2017 seminář věnovaný 

výměně zkušeností mezi pracovníky s mládeží. Na jeho realizaci jsme se podíleli spolu 

s německými, francouzskými a řeckými partnery ze sítě EUNET. Seminář byl zaměřen 

na vzdělávání o tématu migrace a jeho součástí byly nejenom workshopy s německými 

studenty z různých typů škol, ale i diskuse s uprchlíky ze Sýrie. Němečtí kolegové také 

představili jejich dosavadní zkušenosti s integrací uprchlíků do německé společnosti, 

na které se přímo podílí. 

 

2.2. Vzdělávací projekty 

Také v roce 2017 pokračovala společnost EUTIS ve své vzdělávací činnosti. Klíčovým 

projektem roku byl projekt Rozhoduj o Evropě. Podíleli jsme se ale i na úspěšném 

projektu Můžeš to změnit!, který byl v průběhu podzimu 2017 zahájen. 

 

Rozhoduj o Evropě 

Projekt Rozhoduj o Evropě realizoval EUTIS ve spolupráci se slovenským Centrem pre 

európsku politiku. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Partnery byli Konrad 

Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s 

mládeží, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také 

Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika. 

 

Regionální semináře 

V rámci česko-slovenského projektu Rozhoduj o Evropě proběhly v České republice i 

na Slovensku regionální semináře. Těch se ve 14 českých krajích zúčastnilo celkem přes 

400 středoškolských studentů z různých středních škol. Na Slovensku se uskutečnilo 

seminářů 8 za účasti 260 studentů. Šňůru seminářů, která byla zahájena 23. ledna v 

Brně, uzavřely v druhém červnovém týdnu semináře v Karlových Varech, Ústí nad 

Labem a v Liberci. 
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Semináře ve všech krajích, které se letos díky spojení dvou projektů konaly pod názvem 

Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky, byly určeny 

středoškolským studentům, pro které byl připraven různorodý program zahrnující více 

aktivit neformálního vzdělávání. Ty byly zaměřeny na představení Evropské unie a 

rozhodování v ní, ale i na diskuse s odborníky, politiky a úředníky o tématech, která 

zajímají mladé lidi na místní, krajské, celostátní a evropské úrovni. 

 

Po představení tří okruhů (evropská integrace, instituce a rozhodování v EU, ČR v EU), 

které probíhalo formou prezentací samotných studentů, si účastníci všech seminářů 

vyzkoušeli role ministryň a ministrů na půdě Rady EU, či poslankyň a poslanců 

Evropského parlamentu. Téma jednání si studenti sami vybírali ze tří nabízených 

možností, kdy nejoblíbenější byla agenda brexitu a vzniku společné evropské armády. 

Ti nejúspěšnější účastníci v každé z institucí pak získali hodnotné ceny, které věnovalo 

Zastoupení Evropské komise v České republice. 

 

Třetí částí každého z regionálních seminářů byl i strukturovaný dialog s mládeží, tedy 

diskuse účastníků semináře s odborníky, politiky či úředníky o tématech, která přímo 

na semináři zvolí sami studenti. Studenti mohli s pozvanými hosty diskutovat (a hledat 

řešení) problémů na místní, krajské, celostátní a evropské úrovni. Vzhledem ke 

zkušenosti s „politikou“ získané v předchozích částech semináře, byli studenti na 

diskuse velmi dobře připraveni a úrovní svých znalostí pozvané hosty často překvapili. 

Mladí lidé z České republiky nejčastěji vidí celou řadu problémů ve školství, v dopravě, 

přebujelé byrokracii, ve fungování médií, či v omezených možnostech kulturního a 

sportovního vyžití v obcích. Na evropské úrovni pak bylo často diskutováno téma 

migrace či vnímání Evropské unie. 

 

Pozitivně hodnotíme i to, že se pro naprostou většinu účastníků regionálních seminářů 

jednalo o jejich první účast na podobném projektu a do projektu byly zapojeny nejenom 

gymnázia, ale i obchodní akademie či odborné školy. Studenti, kteří se zúčastnili 

některého z regionálních seminářů, se mohou následně zúčastnit pětidenního jednání 

institucí EU, které se uskuteční v září v Brně. 

 

Fotografie ze všech regionálních seminářů naleznete v naší fotogalerii, anebo na 

facebookové stránce projektu. 
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Závěrečné modelové zasedání institucí EU 

V pondělí 18. září začalo v odpoledních hodinách v brněnském hotelu Continental 

modelové zasedání institucí Evropské unie. Bohatý program, který pro takřka 70 

středoškolských studentů z celé České republiky a Slovenska organizátoři připravili, 

odstartovala v 17 hodin panelová diskuze. Ta proběhla za účasti Jana Vituly (náměstek 

hejtmana Jihomoravského kraje); Petra Hladíka (první náměstek primátora města 

Brna); Michala Doležela (radní městské části Brno-střed); Igora Blahušiaka (Odbor 

komunikace o evropských záležitostech, Úřad vlády ČR) a Lenky Korábkové (Česká 

rada dětí a mládeže), a také Libora Roučka (bývalý místopředseda Evropského 

parlamentu). „Je potřeba občany více vzdělávat v této oblasti. Například semináře jako 

Rozhoduj o Evropě jsou úplně ideální,“ nechal se slyšet Rouček s tím, že jen tak lze 

zabránit tendencím některých lidí srovnávat Unii se Sovětským svazem. 

 

Ve zbývající části týdne studenti simulovali jednání Rady Evropské unie a Evropského 

parlamentu, kdy debatovali o přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů a o 

vytvoření Evropské pohraniční stráže. Stejně tak se ale během diskusí s europoslanci 

(na akci se představila ještě Olga Sehnalová, Ivan Štefanec a Jiří Pospíšil) a dalšími 

hosty vrátili i k výstupům regionálních seminářů, kterých proběhlo v letošním roce 22 

ve všech českých a slovenských krajích. Regionálních seminářů se zúčastnilo 75 osob s 

rozhodovací pravomocí, přes 650 studentů a jejich součástí byl kromě seznámení se s 

fungováním Evropské unie i strukturovaný dialog s mládeží. V jeho rámci studenti 

diskutovali nejenom o regionálních problémech, ale i o tom, co studenti vnímají 

negativně i na úrovni Evropské unie. 

 

V pátek 10. listopadu se v Bratislavě uskutečnila závěrečná aktivita projektu. Během 

jednodenní listopadové konference sami účastníci z řad středoškoláků prezentovatli 

výstupy ze všech částí projektu. Konference se zúčastnili i politici, úředníci a odborníci, 

mezi které patřili: Monika Beňová; Simona Petrík; Peter Hutta; Zuzana Abáriová; 

Vladimír Müller; Vladimír Hanáček a Veronika Kmetóny Gazdová. Součástí programu 

byla i diskuse o zapojení mladých lidí do politického dění či představení programu 

Erasmus+. 
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EU-WEEK-END 

Ve dnech 3. až 5. července 2017 se uskutečnil již devátý ročník tradiční zábavně 

vzdělávací akce pro mladé lidi - EU-week-end. Do Olomouce se tentokrát sjeli 

středoškoláci z České republiky, Slovenska a Německa a EU-week-end tak poprvé 

proběhl v angličtině. Účastníci si vyzkoušeli řadu aktivit a zažili diskuse, které byly 

zaměřeny na život v demokratické společnosti, fungování Evropské unie a na témata, 

která jsou aktuální pro mladé Čechy, Slováky a Němce. Partneři akce byli Konrad 

Adenauer Stiftung, síť EUNET a Karl-Arnold-Stiftung. Na přípravě se podíleli také 

Eurocentrum Brno a Eurocentrum Olomouc. 

 

Můžeš to změnit! 

Projekt Rozhoduj o Evropě realizoval EUTIS ve spolupráci se slovenským Centrem pre 

európsku politiku.  Projekt určený středoškolákům v jihomoravském kraji jsme 

připravili společně se spolkem Mezigenerace z.s. Cílem projektu je zapojit mladé lidi 

do politiky. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+ a sestával ze série seminářů 

v různých městěch Jihomoravského kraje. Většina projektových aktivit je naplánována 

na rok 2018. 

 

2.3. Poradenská činnost 

EUTIS, o.p.s. se v rámci poradenské činnosti zaměřuje na přípravu dotačních záměrů 

zejména pro vlastní potřebu (viz úspěšné žádosti o dotace z programu Erasmus+). Tyto 

odborné služby nabízí EUTIS, o.p.s. 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, 

Úřad vlády zřizující síť Eurocenter a Zastoupení Evropské komise v ČR. Hlavním 

donátorem v roce 2017 byl program Erasmus+, který financoval projekt Rozhoduj o 

Evropě. EUTIS, o.p.s. byl v roce 2017 členem celoevropské sítě EUNET. 

Akademickým partnerem EUTIS, o.p.s. je Fakulta sociálních studií Masarykovy 

univerzity.  

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 31.12.2017 
AKTIVA       Počáteční stav Konečný stav 

Dlouhodobý hmotný majetek 38 38 

Peněžní prostředky v pokladně 0 0 

Peněžní prostředky na účtech 860 58 

Náklady příštích období   0 131 

Celkem 898 227 

   

PASIVA   

Vlastní jmění 5 5 

Výsledek hospodaření 5 5 

Dlouhodobé závazky -75 -75 

Ostatní přímé daně   -3 0 

Závazky ke společníkům sdruženým ve 
společnosti 89 298 

Jiné závazky   3 0 

Výnosy příštích období 880 0 

Celkem     899 228 

  

(Veškeré údaje uváděny v celých tisících) 
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Výsledovka k 31.12.2017 

 

 Náklady Za období 

 Spotřební materiál  5 

 Cestovné  107 

 Ostatní služby  178 

 Mzdové náklady 507 

 Daně a poplatky 42 

 Ostatní náklady 4 

    843 

 Výnosy   

 Přijaté příspěvky (dary) 10 

 Tržby za vlastní výkony 833 

  843 

 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  3 

 Cestovné 107 

 Ostatní služby 159 

 Mzdové náklady 507 

 Daně a poplatky 42 

 Ostatní náklady 2 

   

  820 

(Veškeré údaje uváděny v celých tisících) 

7.2. Náklady na plnění doplňkových činností 
EUTIS, o.p.s. v roce 2017 

 

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 2017 

 

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 2018. 
 

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. 

 

V oblasti realizace vzdělávacích projektů bude prioritou pokračovat v projektu 

Rozhoduj o Evropě. 


