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EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE V ČR, z.s. 
Vídeňská 352, 148 00 Praha 4 
www.eyp.cz | eyp@eyp.cz 
IČO: 690 56 765 

Zápis ze členské schůze Evropského parlamentu mládeže 
v ČR, z.s., ze dne 11. 4. 2014 

Místo konání: Gymnázium Omská, Omská 1300/4, Praha 10, PSČ 100 00 

Čas konání: 18:00 

 

Součet hlasů při hlasování je uváděn ve formátu (pro návrh, proti návrhu, zdržel/a se hlasování). 

Program schůze tvoří přílohu tohoto zápisu. Příloha č. 1 

Předsedkyně Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s. (dále „Spolek“), Beáta Veisová, v 18:15 ověřila 
počet přítomných členů. Schůze byla prohlášena za usnášeníschopnou. 

Seznam přítomných na schůzi tvoří přílohu tohoto zápisu. Příloha č. 2 

Beáta Veisová, předsedkyně Spolku, ověřila plné moci a všechny shledala platnými. Počet členů 
oprávněných k hlasování byl 38. 

 

Bod č. 1 pořadu zasedání: Volba orgánů členské schůze 

Poté, co shledala předsedkyně Spolku Beáta Veisová členskou schůzi usnášeníschopnou, přistoupila 
v 18:15 k zahájení členské schůze v souladu s čl. 13 odst. 2 ve spojení s čl. 13 odst. 1 platných Stanov. 
Následně v souladu s pořadem zasedání členské schůze přistoupila k jejímu prvnímu bodu, tj. volbě 
předsedy zasedání. Dorota Šuráňová navrhla do této funkce Matěje Kinoviče. Ten tento návrh přijal. 
Žádný jiný kandidát nebyl na funkci předsedy zasedání navržen. Následně předsedkyně Spolku Beáta 
Veisová vyzvala členy k návrhům na volbu zapisovatele. Matěj Kinovič do této funkce navrhl Patrika 
Koželuhu. Ten tento návrh přijal. Žádný jiný kandidát nebyl na funkci zapisovatele navržen. Poté 
předsedkyně Spolku Beáta Veisová vyzvala všechny členy k návrhům na volbu ověřovatele zápisu. Matěj 
Kinovič do této funkce navrhl Matěje Kratochvíla. Matěj Kratochvíl tento návrh přijal. Žádný jiný 
kandidát nebyl na funkci ověřovatele zápisu navržen. Vzhledem k tomu, že na jednotlivé funkce nebylo 
navrženo více kandidátů, předsedkyně Spolku Beáta Veisová vyzvala v souladu s čl. 13 odst. 2 Stanov 
členy k hlasování o volbě orgánů členské schůze en bloc. Proti způsobu volby nebyly vzneseny námitky. 

Hlasování č. 1: Volba orgánů členské schůze 
Pro Proti Zdržel se 
34 0 4 
 

Předsedkyně Spolku Beáta Veisová prohlásila, že návrh na volbu orgánů členské schůze byl přijat. 
Následně předala slovo předsedovi zasedání Matěji Kinovičovi. 
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Následně Matěj Kinovič ověřil prezenční listinu, shledal její obsah pravdivým a společně se zapisovatelem 
a ověřovatelem zápisu potvrdil její platnost svým podpisem.  

Poté předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členskou schůzi k navržení dvou kandidátů na funkci 
skrutátorů. Matěj Kratochvíl navrhl do této funkce Jana Václava Nedvídka a Veroniku Drzkovou. Jan 
Václav Nedvídek tento návrh přijal. Veronika Drzková tento návrh přijala. Vzhledem k tomu, že na 
jednotlivé funkce nebylo navrženo více kandidátů, předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy 
k hlasování o volbě skrutátorů en bloc. Proti způsobu volby nebyly vzneseny námitky. 

Hlasování č. 2: 
Pro Proti Zdržel se 
35 0 3 
 

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh na volbu skrutátorů byl přijat. Následně prohlásil, že 
lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání. 

 

Bod č. 2 pořadu zasedání: Výroční zpráva 

Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval předsedkyni Spolku Beátu Veisovou k přednesení výroční 
zprávy za rok 2013. Výroční zpráva je součástí toho zápisu jako Příloha č. 3. 

V 18:30 hod se dostavila paní Jiřina Vitásková, čestná členka Spolku. Počet přítomných s hlasovacím 
právem se tak zvýšil na 39. 

Matěj Kinovič následně vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřili: Jan Václav Nedvídek, který 
podal formální pozměňovací návrh (Sophie Hall změnit na Sophie Hallové), a Nela Gábrišová, která 
podala pozměňovací návrh (Beáta Veisová by měla být přidána do seznamu poděkování). 

Poté předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o pozměňovacích návrzích en bloc. Proti 
tomuto návrhu neměl nikdo námitky. 

Hlasování č. 3: Pozměňovací návrhy k výroční zprávě 
Pro Proti Zdržel se 
37 1 1 
 

Matěj Kinovič v souladu s hlasováním zahrnul pozměňovací návrhy do návrhu výroční zprávy. Následně 
předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o schválení výroční zprávy Spolku za rok 2013 
v souladu s čl. 13 odst. 4 Stanov. 

 

Hlasování č. 4: Výroční zpráva 

Pro Proti Zdržel se 
39 0 0 
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Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a prohlásil výroční zprávu za schválenou. 
Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání. 

 

Bod č. 3 pořadu zasedání: Finanční plán na příští období a zpráva o hospodaření Spolku za rok 
2013 

Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval místopředsedkyni pro finance, Alžbětu Rybákovou, k přednesení 
Finančního plánu na příští období. Finanční plán na příští období je součástí tohoto zápisu jako 
Příloha č. 4.  

Matěj Kinovič následně vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřili: Matěj Kratochvíl, Anar 
Kučera, Matěj Kinovič, Beáta Veisová, Alžběta Rybáková, Jan Václav Nedvídek, Veronika Drzková, Petr 
Procházka. 

Poté předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o Finančním plánu na příští období. 

Hlasování č. 5: Finanční plán na příští období 

Pro Proti Zdržel se 
39 0 0 
 

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Finanční plán na příští období za 
schválený. Následně prohlásil, že lze přistoupit k druhé části bodu pořadu zasedání. 

Následně předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval místopředsedkyni, Alžbětu Rybákovou, k přednesení 
zprávy o hospodaření Spolku. Zpráva o hospodaření Spolku je součástí tohoto zápisu jako Příloha č. 5. 

Matěj Kinovič následně vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřili Matěj Kratochvíl, Anar 
Kučera, Jan Václav Nedvídek, Veronika Drzková a Petr Procházka. 

Hlasování č. 6: Zpráva o hospodaření Spolku 

Pro Proti Zdržel se 
39 0 0 
 

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a prohlásil zprávu o hospodaření Spolku za 
schválenou. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání. 

Bod č. 4 pořadu zasedání: Zpráva kontrolní komise 

Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval člena kontrolní komise, Matěje Kratochvíla, k přednesení zprávy 
kontrolní komise. Ten tak učinil. Matěj Kinovič následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu 
pořadu zasedání. 
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Matěj Kinovič následně vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se nikdo nevyjádřil. 

Poté předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o schválení zprávy kontrolní komise 
v souladu s čl. 13 odst. 4 Stanov. 

Hlasování č. 7: Zpráva kontrolní komise 

Pro Proti Zdržel se 
37 0 2 
 

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a prohlásil zprávu kontrolní komise za 
schválenou. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání. 

 

Bod č. 5 pořadu zasedání: Projekt Understanding Europe 

Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval předsedkyni Spolku Beátu Veisovou a členku Veroniku 
Drzkovou k představení projektu Understanding Europe.  

Matěj Kinovič následně vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřili: Jan Václav Nedvídek, 
BeátaVeisová, Ivana Madejová, Veronika Drzková, Maxmilián Sup, Anna Švecová. 

Poté předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o schválení projektu Understanding 
Europe v soualdu s čl. 1š odst. 4 Stanov.  

Hlasování č. 8: Understanding Europe 
Pro Proti Zdržel se 
38 0 1 
 

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat. Následně předseda zasedání v 19:17 
zasedání přerušil do 19:45. 

 

Bod č. 6 pořadu zasedání: Volba předsednictva Spolku 

Po přestávce se dostavila Tereza Voženílková a předložila plnou moc, která ji oprávnila k zastupování 
Kláry Scholleové. Patrik Koželuha shledal tuto moc platnou. Počet platných hlasů byl v tuto chvíli 41. 

Předseda zasedání Matěj Kinovič v 19:45 zahájil bod č. 6 pořadu zasedání - volbu předsednictva Spolku. 
Vyrozuměl členy o tom, že volba bude probíhat tajně. Předseda zasedání Matěj Kinovič následně 
upozornil členy, že v souladu s platnými Stanovami je ke zvolení kandidáta potřeba nadpoloviční většiny 
hlasů přítomných řádných a čestných členů. Dále členy uvědomil o tom, že o všech kandidátech na 
jednu funkci bude probíhat jedna volba. Proti tomuto postupu nebyly vzneseny námitky. 
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1. Volba předsedy Spolku 

Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci předsedy Spolku 
na další funkční období. Dorota Šuráňová navrhla Beátu Veisovou (nar. 6. 6. 1990, bytem Otakara 
Jeremiáše 2166, 397 01 Písek). Předseda zasedání vyzval Beátu Veisovou k prohlášení, zda přijímá 
kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce předsedkyně Spolku. Beáta Veisová prohlásila, že 
svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje. 

Následně Matěj Kinovič vyzval kandidátku na předsedkyni Spolku Beátu Veisovou k představení své 
kandidatury. 

Poté zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Beáty Veisové se vyjádřili: Jan Václav Nedvídek, Matěj Kratochvíl, 
Dorota Šuráňová. 

Ve 20:13 se dostavil Marek Haisl. Počet platných hlasů zůstal 41, protože byl před příchodem zastoupen 
plnou mocí. 

Vzhledem k tomu, že jiný kandidát na předsedu Spolku nebyl navržen, předseda zasedání Matěj Kinovič 
vyzval členy k hlasování o volbě Beáty Veisové jako předsedkyně Spolku. 

Hlasování č. 9: Volba předsedy Spolku 

Beáta Veisová Zdržel se Neplatný 
36 5 0 
 

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Beáta Veisová byla zvolena předsedkyní 
Spolku. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání. 

 

2. Volba místopředsedy pro projekty. 

Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci místopředsedy 
pro projekty na další funkční období. Martina Konečná navrhla Václava Huka (nar. 16. 12. 1993, bytem 
Skoumalova 254/36, 621 00 Brno). Předseda zasedání vyzval Václava Huka k prohlášení, zda přijímá 
kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce místopředsedy pro projekty. Václav Huk 
prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje. 

Následně Matěj Kinovič vyzval kandidáta na místopředsedu pro projekty Václava Huka k představení své 
kandidatury.  

Poté zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Václava Huka se vyjádřili: Michal Koláček, Adam Motloch, Anar 
Kučera, Ivana Madejová, Petr Procházka, Jiřina Vitásková, Veronika Drzková, Matěj Kinovič. 

Vzhledem k tomu, že jiný kandidát na místopředsedu pro projekty nebyl navržen, předseda zasedání 
Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o volbě Václava Huka jako místopředsedy pro projekty. 
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Hlasování č. 10: Volba místopředsedy pro projekty 
Václav Huk Zdržel se Neplatný 
39 2 0 
 

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Václav Huk byl zvolen místopředsedou 
pro projekty. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání. 

 

3. Volba místopředsedy pro finance 

Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci místopředsedy 
pro finance na další funkční období. Nela Gábrišová navrhla Alžbětu Rybákovou (nar. 6. 6. 1993, bytem 
Za Pazdernou 2573, 397 01 Písek). Předseda zasedání vyzval Alžbětu Rybákovou k prohlášení, zda 
přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce místopředsedy pro finance. Alžběta 
Rybáková prohlásila, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje. 

Následně Matěj Kinovič vyzval kandidátku na místopředsedu pro finance Alžbětu Rybákovou 
k představení své kandidatury. 

Poté zahájili rozpravu. Ke kandidatuře Alžběty Rybákové se vyjádřili: Petr Procházka, Kryštof Stupka, 
Maxmilián Sup, Gregor Bauer, Veronika Drzková, Nela Gábrišová. 

Vzhledem k tomu, že jiný kandidát na místopředsedu pro finance nebyl navržen, předseda zasedání 
Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o volbě Alžběty Rybákové jako místopředsedkyně pro finance. 

Hlasování č. 11: Volby místopředsedy pro finance 
Alžběta Rybáková Zdržel se Neplatný 
36 5 0 
 

Předseda Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Alžběta Rybáková byla zvolena místopředsedkyní 
pro finance. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání. 

 

 

 

4. Volba člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje 

Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na člena předsednictva 
odpovědného za lidské zdroje na další funkční období. Beáta Veisová navrhla Dorotu Šuráňovou. 
Předseda zasedání vyzval Dorotu Šuráňovou (nar. 27. 3. 1991, bytem Pod Sychrovem I 48, 101 00 Praha 
10) k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce člena předsednictva 
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odpovědného za lidské zdroje. Dorota Šuráňová prohlásila, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro 
výkon funkce splňuje. 

Následně Matěj Kinovič vyzval kandidátku na člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje Dorotu 
Šuráňovou k představení své kandidatury. 

Ve 21:00 odešla Jiřina Vitásková, počet platných hlasů klesl na 40. 

Poté předseda zasedání zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Doroty Šuráňové se vyjádřili: Anar Kučera, 
Martina Konečná, Veronika Drzková. 

Vzhledem k tomu, že jiný kandidát na člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje nebyl navržen, 
předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy hlasování o volbě Doroty Šuráňové jako členky 
předsednictva odpovědné za lidské zdroje. 

 Hlasování č. 12: Člen předsednictva odpovědný za lidské zdroje 
Dorota Šuráňová Zdržel se Neplatný 
32 8 0 
 

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Dorota Šuráňová byla zvolena členkou 
předsednictva odpovědnou za lidské zdroje. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu 
zasedání. 

 

5. Volba člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy 

Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na člena předsednictva 
odpovědného za vnější vztahy. Michal Koláček navrhl Marka Navrátila (nar. 24. 10. 1993, bytem 
Polívkova 2, 621 00 Brno). Matěj Kinovič navrhl Marka Haisla. Předseda zasedání vyzval Marka 
Navrátila a Marka Haisla k prohlášení, zda přijímají kandidaturu a zda splňují podmínky pro výkon 
funkce člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy. Marek Navrátil prohlásil, že svoji kandidaturu 
přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje. Marek Haisl prohlásil, že podmínky pro výkon funkce 
nesplňuje z důvodu nezletilosti, a proto kandidaturu nepřijal. 

Následně Matěj Kinovič vyzval kandidáta na člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy Marka 
Navrátila k představení své kandidatury. 

Poté Matěj Kinovič zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Marka Navrátila se vyjádřili: Nela Gábrišová, Anna 
Hagarová, Jan Václav Nedvídek, Veronika Drzková, Martina Konečná, Anna Švecová, Michal Koláček, 
Kryštof Stupka, Matěj Kinovič, Jan Čamaj. 

Vzhledem k tomu, že žádný jiný kandidát na člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy nebyl 
navržen, předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o volbě Marka Navrátila jako člena 
předsednictva odpovědného za vnější vztahy. 
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Hlasování č. 13: Člen předsednictva odpovědný za vnější vztahy 
Marek Navrátil Zdržel se Neplatný 
39 1 0 
 

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Marek Navrátil byl zvolen členem 
předsednictva odpovědného za vnější vztahy. Následně prohlásil, že všechny body pořadu zasedání 
členské schůze byly projednány a je možno členskou schůzi ukončit. 

Předseda zasedání Matěj Kinovič předal slovo nově zvolené předsedkyni Beátě Veisové. Beáta Veisová, 
předsedkyně Spolku, poděkovala všem za účast a ve 21:38 členskou schůzi ukončila. 

 

Zapsal: 

 

 

……….……………………….. 

Patrik Koželuha 

 

 

Ověřili: 

 

 

……….……………………..…   ……….……………………….. 

Matěj Kinovič, předseda zasedání členské schůze Matěj Kratochvíl, ověřovatel zápisu 

 

Seznam příloh 
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Program členské schůze 
1. Volba orgánů zasedání 
2. Výroční zpráva 
3. Zpráva o hospodaření spolku 
4. Zpráva kontrolní komise 
5. Nový projekt Understanding Europe 
6. Volba nového předsednictva 
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Seznam přítomných na schůzi 

Čestní členové 

Vitásková Jiřina  
 

Řádní členové 

Bauer Gregor  
Černín Daniel v z. P. Mládek 
Drzková Veronika  
Fortelková Aneta  
Gábrišová Nela  
Gladkyy Dmitrij  
Hagarová Anna  
Haisl Marek do 20:23 v z. M. Koláček 
Holakovská Zuzana v z. M. Konečná  
Huk Václav  
Chvostová Klára v z. A. Fortelková 
Klímová Dana v z. D. Šuráňová 
Koláček Michal  
Konečná Martina  
Koželuha Patrik  
Kratochvíl Matěj  
Krejčová Anna v z. M. Kratochvíl 
Kučera Anar  
Mareš Jan v z. B. Veisová 
Mládek Pavel  
Motloch Adam  
Mrakava Jakub  
Navrátil Marek  
Nedvídek Jan Václav  
Nguyen Thi Anh Tuyet v z. M. Novotná 
Novotná Michaela  
Procházka Petr  
Rybáková Alžběta  
Scholleová Klára v z. T. Voženílková 
Soukupová Jana  
Stejskalová Kristýna v z. A. Hagarová 
Stoček Martin  
Šuráňová Dorota  
Švecová Anna  
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Tupá Tereza v z. Dorota Šuráňová 
Veisová Beáta  
Voženílková Tereza  
Yandieva Milana  
Žejdlová Kateřina v z. P. Mládek 
 

Přechodní členové 

Čamaj Jan  
Kravchenko Artem  
Kremláčková Anna  
Madejová Ivana  
Martinovský Marek  
Matoušek Adam  
Medový Daniel  
Sup Maxmilián  
Stupka Kryštof  
Šubrt Oldřich  
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Výroční zpráva 
Rok 2013 lze považovat pro Evropský parlament mládeže v ČR,z.s (EPM v ČR) za úspěšný. Spolek 
pokračoval v nastaveném trendu a úspěšně plnila své cíle, především se soustředila na neformální 
vzdělávání mládeže formou organizace zasedání simulujících práci Evropského parlamentu. Hlavními 
pilíři práce byla organizace 15. Národní výběrové konference v Rakovníku a X. Českého fóra ve 
Znojmě. V rámci těchto zasedání se úspěšně podařilo rozvinout koncept ‚orgavíkendů‘ před samotnými 
zasedáními. 

Vedle těchto velkých zasedání se také podařilo mezi projekty EPM v ČR pevně zakotvit jednodenní akce 
pořádané na středních školách po celé České republice, tzv. EYP dny, a zároveň se podařilo úspěšně 
školám nabízet prezentace EPM v ČR. Nedílnou součástí byl také rozvoj členské základny a schopností 
členů sdružení v podobě tréninků. Kromě těchto oficiálních aktivit EPM v ČR pořádal volnočasové 
aktivity pro členy, jejichž hlavním cílem byla socializace členské základny mimo oficiální akce. 

Spolek prošel v roce 2013 vnitřní restrukturalizací. Kromě členů předsednictva a kontrolní komise začali 
pro spolek také pracovat koordinátoři pro dílčí otázky. V souvislosti s novým Občanským zákoníkem 
byly také učineny změny ve stanovách spolku. 

 

Zasedání 

15. Národní výběrová konference v Rakovníku 

15. Národní výběrová konference v roce 2013 proběhla 20.-24.3.2013 v Rakovníku pod vedením 
hlavních organizátorů Mariny Konečné a Matěje Kinoviče. Hlavní organizátoři spolu se svým 
organizačním týmem úspěšně zorganizovali zasedání na velmi vysoké úrovni. V průběhu zasedání porota 
vybrala delegace, které reprezentovali Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. na mezinárodních 
zasedáních European Youth Parliament v Tbilisi a Rize a dalších zasedáních organizovaných našimi 
partnerskými organizacemi po celé Evropě. 

Před samotnou konferencí proběhla v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy v termínu 25.-
27.1.2013 předkola 15. Národní výběrové konference. Předkol se zúčastnilo celkem 172 účastníků ze 37 
školních delegací ze středních škol z celé České republiky. Předkola proběhla formou jednodenního 
valného shromáždění a byly na nich vybrány školní delegace, které se pak účastnili 15. Národní výběrová 
konference. 

Samotné konference se zúčastnilo 148 účastníků z celé Evropy. Prezidentkou zasedání pak byla Sophie 
Hall ze Švýcarska a editorem Samuel Muhsin z České republiky. Profesionální práci pak odvedl tým 
vedoucích komisí a mediální tým složený jak z členů Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s. tak z 
členů našich partnerských organizací z celé Evropy. Součástí konference byla také debata se zástupci 
organizací zabývající se terciálním vzděláváním. 
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Záštitu nad 15. Národní výběrová konferencí převzali prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.,LL.M., ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy; MVDr. Josef Řihák, hejman Středočeského kraje; PaedDr. Milna 
Němec, náměstek hejtmana a Město Rakovník.  

Poděkovaní patří všem členům Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s., kteří se aktivně podíleli na 
zdárném průběhu konference a jejích předkol, stejně tak jako členům našich partnerských organizací z 
celé Evropy. Dále pak partnerům zasedání: Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kancelář 
Evropského parlamentu v ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Středočeský kraj, Město Rakovník, 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Bookmall.cz, Bohemian Ventures, Lingea s.r.o., Publicitaria Praha, 
s.r.o. 

 

X. České Fórum ve Znojmě 

Tradiční podzimní České Fórum hostilo v roce 2013 město Znojmo. Hlavními organizátory zasedání 
byli Václav Huk a Marek Navrátil. Spolu se svým týmem organizátorů odvedli profesionální práci a 
umožnili studentům z celé České republiky často poprvé objevit kouzlo zasedání. Vrcholem zasedání 
bylo valné shromáždní v Louckém klášteře 

Konference se zúčastnilo 110 účastníků z celé Evropy. Prezidentkou zasedání pak byla Veronika Drzková 
z České republiky a editorkou Kristýna Stejskalová také z České republiky. Profesionální práci pak 
odvedl tým vedoucích komisí a mediální tým složený jak z členů Evropského parlamentu mládeže v ČR, 
z.s., tak z členů našich partnerských organizací z celé Evropy.  

Poděkovaní patří všem členům Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s., kteří se aktivně podíleli na 
zdárném průběhu konference, stejně tak jako členům našich partnerských organizací z celé Evropy. Dále 
pak partnerům zasedání: Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kancelář Evropského 
parlamentu v ČR, Město Znojmo, Eurocentrum Brno, Europe Direct Brno, Soukromá vysoká škola 
ekonomická Znojmo s.r.o., Znojemská beseda, Fair Trade Centrum, s.r.o., GTL, spol. s r.o., Hewlett-
Packard, s.r.o., NET4GAS s.r.o., Pekárna Ivanka, s.r.o., Pomona Těšetice, a.s. 

 

Další akce 
Za velký úspěch lze především považovat pokračující organizaci série jednodenních akcí, takzvaných 
EYP dnů a prezentací. Na nich mají studenti z jednotlivých škol možnost vyzkoušet si koncept práce 
Evropského parlamentu mládeže v zjednodušených podmínkách a interaktivní formou se dozvědět více o 
fungování Evropské unie. Vzhledem k menší organizační náročnosti v porovnání s organizací zasedání 
lze takto oslovit mnohem více středoškolských studentů z celé České republiky. Během celého roku 2013 
bylo zorganizováno 17 EYP dnů a prezentací, jichž se účastnilo celkem 653 studentů z celé České 
republiky. Nepodařilo se však naplnit cíl organizace EYP dnů ve spolupráci s regionálními Eurocentry. 
Ze strany škol o tyto spojené EYP dny nebyl zájem. 
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Spolek také nadále pokračoval v organizaci vzdělávacích a sociálních akcích pro své členy. Tradicí již je 
letní setkání, kde mají členi možnost účastnit se vzdělávacích kurzů. V roce 2013 je také 1.11. podařilo 
v Praze uskutečnit pro členy fundraising training s externím trenérem. Během celého roku také proběhlo 
celkem 5 orgavíkendů, training pro organizátory nadcházejících zasedání. 

V roce 2013 proběhly také dvě členské schůze. První proběhla 12.4.2013 a hlavním bodem programu 
byla volba nového předsednictva spolku. Druhá členská schůze probčhla 20.12.2013 a hlavním bodem 
programu bylo schválení mových stanov spolku. Tato schůze byla také spojena s tradiční Vánoční večeří. 
Spolku se také kromě oficálních akcí podařilo členům alespoň jednou měsíčně nabídnout neformální 
akce jako piknik, lasergame, či Halloweenskou party. 

 

Vnitřní chod organizace 

V průběhu roku 2013 byl Evropský parlament mládeže v ČR veden dvěma předsednictvy.  V první části 
roku vedlo organizaci předsednictvo zvolené na výroční schůzi v roce 2012 ve složení Anar Kučera 
(předseda), Beáta Veisová (místopředsedkyně pro organizaci zasedání), Nela Gábrišová 
(místopředsedkyně pro finance), Veronika Drzková (členka předsednictva pro práci s členskou 
základnou) a Tereza Krůčková (členka předsednictva pro mediální komunikaci). 

Na výroční schůzi v roce 2013 pak bylo zvoleno nové předsednictvo s jednoletým mandátem v složení 
Beáta Veisová (předsedkyně), Martina Konečná (místopředsedkyně pro projekty), Nela Gábrišová 
(místopředsedkyně pro finance), Dorota Šuráňová (členka předsednictva pro práci s členskou základnou) 
a Matěj Kinovič (člen předsednictva pro mediální komunikaci).  

Nové předsednictvo provedlo rozsáhlou restrukturalizaci spolku. Oproti předchozím rokům, kdy pro 
spolek pracovali předsednictvo, kontrolní komise a hlavní organizátoři, pro spolek od roku 2013 pracují 
také koordinátoři. Každý člen předsednictva má nyní svůj tým, který má mezi jednotlivé koordinátory 
rozdělen dílčí portfolia. Za necelý rok aplikace se systém osvědčil. Aplikaci nové struktury pomohl 
tréninkový víkend pro koordinátory 23.-25.8.2013. Předsednictvo však bude i nadále pracovat na jeho 
zlepšování, například v přerozdělování portfolií.  

Díky zavedení koordinátorských pozic se podařilo naplnit cíl vytvoření jednotného ‚corporate designu‘ 
spolku. Částečně se podařilo splnit cíl o lepším mediálním pokrytí, kdy se zasedání v Rakovníku i ve 
Znojmě těšily velice dobré medializaci, avšak o EYP dny nebyl ze strany médi zájem. V soušasné době se 
nepovedlo naplnit cíl o sepsání různých pravidel o chodu spolku. Tento cíl se nepovedl naplnit z důvodu 
velkého časového vytížení členů předsednictva. 

Členská základna se v roce 2013 značně rozrostla. Podařilo se tak splnit cíl získání minimálně poloviny 
přechodných členů jako členů řádných. zůstala stabilní a podařilo se nastolit trend obnovy členské 
základny. Do budoucna je nicméně potřeba zlepšit práci a kontakt s bývalými členy sdružení. Kvůli 
absenci finančních prostředků se v roce 2013 nepodařilo naplnit cíl vytvoření databáze s ůdaji o členské 
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základně, partnerech a zapojených školách. Podařilo se však splnit cíl o zavedení a uchovávání 
prezenčních listin, takže analýza zapojených účastníků bude v tomto ohledu možná. 

V roce 2013 se díky práci EPM v ČR podařilo do aktivit spolku zapojit 1201 účastníků na celkem 28 
oficiálních akcích. Povedlo se tak naplnit cíl o zapojení 1000 účastníků. Díky těmto vysokým číslům a 
skvělé práci se EPM v ČR podařilo dokonce navýšit původní cíl 8 míst na mezinárodní zasedání o jedno 
místo na celkových 9 míst pro české delegáty na mezinárodních zasedáních EYP. A to i přes to, že oproti 
roku 2012 spolek pořádal pouze dvě velká zasedání. V současné době má tak Česká republika spolu 
s Belgií, Francií, Německem, Norskem, Rumunskem, Švédskem, Tureckem, Ukrajinou a Velkou 
Británií maximální možný počet zástupců na mezinárodních zasedáních EYP. 

Celkové náklady za rok 2013 činily 422 274,79,- Kč a výnosy 377 108,29,- Kč. Hospodářský výsledek 
činí ztrátu 45 166,53,- Kč. Tuto ztrátu se podařilo pokrýt přebytky z minulých let. Podrobnosti jsou 
uvedeny v přiložené finanční zprávě. Finančním oddělení spolku se díky pozicím koordinátorů podařilo 
oddělit většinový fundraising od organizace jednotlivých zasedání. Byl tak naplněn cíl o centralizaci 
fundraisingu pod finanční oddělení. 

Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. děkuje Františku Roztočilovi za dlouhodobý sponzoring aktivit 
spolku.  Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. také velice děkuje společnosti AUDITA vedené Ing. 
Miluší Kinovičovou za bezúplatnou správu účetnictví sdružení v průběhu celého roku. 

 

 

Beáta Veisová 

Předsedkyně spolku 
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Finanční plán na příští období 
Akce Předpokládané náklady 
Akce pro členy 15 000 Kč 
Národní výběrová konference Strakonice a 
předkola 

187 279 Kč 

NCMD Training 200 000 Kč 
Evropské fórum Poděbrady 348 450 Kč 
Letní setkání 30 000 Kč  
České fórum Kroměříž 198 430 Kč 
Dny EPM 24 000 Kč 
Provozní náklady 20 000 Kč 
Projekt Understanding Europe 32 200 Kč 
Celkem 1 055 359 Kč 
 

Subjekt Předpokládané příjmy 
Členské poplatky 25 600 Kč 
Účastnické poplatky 314 400 Kč 
Jihočeský kraj 25 000 Kč 
Město Strakonice 10 000 Kč 
Informační kancelář Evropského Parlamentu 12 500 Kč 
Zastoupení Evropské komise v České republice 55 000 Kč 
Fullbrightova komise 2 000 Kč 
Ambasády 20 000 Kč 
Visegradský grant 155 000 Kč 
Město Poděbrady 200 000 Kč 
Město Kroměříž 20 000 Kč 
Zlínský kraj 40 000 Kč 
Česko-německý fond budoucnosti 50 000 Kč 
Celkem 929 500 Kč 
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Zpráva o hospodaření spolku 
Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. byl za rok 2013 ve svém finančním hospodaření úspěšný.  

Podařilo se finančně zajistit veškeré pořádané projekty, a to sice 15. Národní výběrovou konferenci  

v Rakovníku a její předkola, X. České fórum ve Znojmě, EYP dny na devíti školách, prezentace na osmi  

školách, raut k 15. výročí založení organizace a akce pro členy (teambuilding koordinátorů, Letní  

setkání 2013, fundraisingový trénink). I přes celkové nesnáze ve fundraisingu se podařilo finančně pokrýt  

všechny projekty, podstatně vylepšit poměr financování mezi veřejným a soukromým sektorem a navíc  

získat dlouhodobého partnera ze soukromého sektoru, znojemské Fair Trade Centrum, s.r.o. 

 

Akce byly finančně zajištěny z následujících zdrojů: 

• Dary soukromých subjektů 
• Dotace měst a krajů 
• Poplatky členů EPM v ČR, z.s. 
• Prodej služeb soukromým partnerům 
• Účastnické poplatky středoškolských studentů a pedagogických doprovodů 

 

Na Národní výběrovou konferenci účastnické poplatky pro české studenty i učitele činily 800,-Kč a pro 
německé účastníky €50,-. Za Letní setkání byl pro členy poplatek stanoven na 930 -Kč a za České fórum 
900,-Kč na studenta. Poplatky za členství v EPM v ČR, z.s. činily 400,-Kč. 

 

Mezi partnery patřili v roce 2013: 

• Eurocentrum Brno 
• Europe Direct Brno 
• Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR 
• Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. 
• Zastoupení Evropské komise v České republice 
• Znojemská beseda 

 

Dary soukromých subjektů byly přijaty od společností: 

• Bohemian Ventures 
• Fair Trade Centrum, s.r.o. 
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• František Roztočil 
• GTL, spol. s r.o. 
• Hewlett-Packard, s.r.o.  
• Lingea s.r.o. 
• NET4GAS s.r.o. 
• Pekárna Ivanka, s.r.o. 
• Pomona Těšetice, a.s. 
• Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
• Publicitaria Praha, s.r.o. 

 

Dále činnost EPM v ČR, z.s. podpořily tato města a kraje: 

• Město Rakovník 
• Město Znojmo 
• Středočeský kraj 

 

Celkové náklady EPM v ČR za rok 2013 činily 422 274,79,- Kč a výnosy 377 108,26,- Kč.  Hospodářský 
výsledek činí ztrátu 45 166,53,- Kč. 

Ztráta, v níž organizace skončila, byla zapříčiněna především vratkou částky 27 686,18,-Kč organizaci 
Youth in Action, která poskytla EPM grantový příspěvek na akci European Forum Budweis 2012. Další 
podstatné výdaje v letošním roce, z nichž neplynuly pro organizaci žádné přímé finanční příjmy, byly 
vynaloženy především v oblasti EYP dnů a prezentací a na zorganizování rautu při příležitosti 15. výročí 
organizace. 

Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. děkuje společnosti AUDITA vedené Ing. Miluší Kinovičovou za 
bezúplatnou správu účetnictví sdružení v průběhu celého roku. 

 

V Praze dne 16. 2. 2014 

 

Nela Gábrišová 

Místopředsedkyně pro finance 
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Zpráva kontrolní komise 
Kontrolní komise (KK) zvolená na řádné výroční volební schůzi dne 19. 04. 2013 ve složení Anna 
Krejčová a Matěj Kratochvíl, započala své dvouleté období v dubnu kandidovala s úmyslem kontrolovat 
nejen finanční chod organizace, ale i její organizační činnost. Po zvolení si toto následně vytyčila v cílech 
svého fungování, s nimiž seznámila předsednictvo. 

KK se pravidelně scházela minimálně jednou za dva měsíce, aby provedla kontrolu chodu organizace. 
Ze všech schůzí provedla zápis, který následně zprostředkovala předsednictvu. Schůze KK zahrnovaly jak 
kontrolu finanční situace organizace, jejích smluv a grantů, tak i revizi činnosti předsednictva, jejich cílů, 
kooperace a plnění závazků a povinností. Kontrola finanční situace se zaměřovala jak na celkový finanční 
stav organizace, tak i na specifické revize jednotlivých zasedání a akcí, které EPM v ČR pořádal.  

Kontrolní komise se seznámila s účetní uzávěrkou za rok 2013. Rádi bychom poděkovali Nele Gábrišové 
za její práci místopředsedkyně pro finance, kterou odvedla od roku 2012. Alžbětě Rybákové děkujeme za 
hladké a úspěšné převzetí funkce v průběhu funkčního období. 

Nový Občanský zákoník přinesl mírně odlišnou úpravu KK, která se promítla i do novely stanov EPM v 
ČR, přijaté 20. 12. 2013 na mimořádné členské schůzi. V první řadě se změnil počet členů komise ze 
dvou na tři, jako třetí člen KK byl na této schůzi zvolen Jiří Pour se zkráceným volebním obdobím 
odpovídajícím původnímu mandátu KK. Podle těchto stanov komise dohlíží nejen na finanční záležitosti 
organizace, ale také zda jsou záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se 
stanovami a právními předpisy. V souvislosti s tím má KK pravomoc rozhodnout o neplatnosti 
rozhodnutí orgánu Spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo Stanovami. Další novou a významnou 
pravomocí je pak možnost závazně požádat předsednictvo o svolání členské schůze. 

KK se seznámila s finanční zprávou za rok 2013, neshledala žádné závady a doporučuje ji ke schválení. 
KK by ráda poděkovala předsedkyni a místopředsedkyni pro finance za ochotné a včasné poskytování 
podkladů pro kontrolu. A dále také všem ostatním členům předsednictva za obětavou práci, kterou za 
uplynulý rok pro organizaci odvedli.  

 

Anna Krejčová, Jiří Pour a Matěj Kratochvíl 


