Zápis

z mimořádné členské schůze Evropského
parlamentu mládeže v ČR, z.s., ze dne 19. 6. 2015
Místo konání: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Čas konání: 15:00

Součet hlasů při hlasování je uváděn ve formátu (pro návrh, proti návrhu, zdržel/a se hlasování).
Předseda Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s. (dále „Spolek“), Marek Navrátil, v 15:00 ověřil počet
přítomných členů na schůzi a navrhl, vzhledem k tomu, že nebyla přítomna potřebná třetina členů,
odročení schůze o jednu hodinu.
V 16:00 již schůze začala dle stanov Spolku bez ohledu na počet přítomných.
Seznam přítomných na schůzi tvoří přílohu tohoto zápisu. Příloha č. 1
Marek Navrátil, předseda Spolku, ověřil všechny plné moci a shledal je platnými. Počet členů
oprávněných k hlasování byl 17.

Bod č. 1 pořadu zasedání: Volba orgánů členské schůze
Poté, co shledal předseda Spolku Marek Navrátil členskou schůzi usnášeníschopnou, přistoupil v 16:02
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 přistoupil k jejímu prvnímu bodu, tj. volbě předsedy
zasedání. Michal Koláček navrhl do této funkce Jana Čamaje. Ten tento návrh přijal. Žádný jiný
kandidát nebyl na funkci předsedy zasedání navržen. Následně předsedka Spolku Marek Navrátil vyzval
členy k návrhům na volbu zapisovatele. Anna Hagarová navrhla do této funkce Marka Navrátila. Ten
tento návrh přijal. Žádný jiný kandidát nebyl na funkci zapisovatele navržen. Poté předseda Spolku
Marek Navrátil vyzval všechny členy k návrhům na volbu ověřovatele zápisu. Marek Navrátil navrhl do
této funkce Michaelu Novotnou, ta tento návrh přijala. Žádný jiný kandidát nebyl na funkci ověřovatele
zápisu navržen. Vzhledem k tomu, že na jednotlivé funkce nebylo navrženo více kandidátů, předseda
Spolku Marek Navrátil vyzval 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
14
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Předseda Spolku Marek Navrátil prohlásil, že návrh na volbu orgánů členské schůze byl přijat. Následně
předal slovo předsedovi zasedání Janu Čamajovi.
Následně Jan Čamaj ověřil prezenční listinu, shledal její obsah pravdivým a společně se zapisovatelem a
ověřovatelem zápisu potvrdil její platnost svým podpisem.
Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů nebylo přistoupeno k volbě skrutátorů a byla navržena
veřejná volba formou zvedání rukou. Proti způsobu volby nebyly vzneseny žádné námitky.
Následně předseda zasedání Jan Čamaj prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
Bod č. 2 pořadu zasedání: Výroční zpráva za rok 2014
Předseda zasedání Jan Čamaj vyzval Marka Navrátila, předsedu Spolku, aby přednesl Výroční zprávu za
rok 2014. Tato výroční zpráva je součástí tohoto zápisu jako Příloha č. 2.
Jan Čamaj následně vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřili: Nela Gábrišová, Jan Čamaj, Jiří
Pour, Anna Řídká, Kryštof Stupka.
Poté předseda zasedání Jan Čamaj vyzval členy k hlasování o Výroční zprávě.
Hlasování č. 2: Výroční zpráva za rok 2014

Pro
Proti
Zdržel se
16
0
1
Předseda zasedání Jan Čamaj prohlásil, že návrh byl přijat a Výroční zpráva za rok 2014 byla schválena.
Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.

Bod č. 3 pořadu zasedání: Zpráva o hospodaření Spolku
Předseda zasedání Jan Čamaj vyzval Thi Anh Tuyet Nguyen, místopředsedkyni pro finance, aby
přednesla zprávu o hospodaření Spolku za rok 2014. Tato zpráva je součástí tohoto zápisu jako
Příloha č. 3.
Jan Čamaj následně vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřili: Nela Gábrišová.
Poté předseda zasedání Jan Čamaj vyzval členy k hlasování o zprávě o hospodaření Spolku.
Hlasování č. 2: Zpráva o hospodaření Spolku

Pro
16

Proti
0

Zdržel se
1

Předseda zasedání Jan Čamaj prohlásil, že návrh byl přijat a zpráva o hospodaření Spolku za rok 2014
byla schválena. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
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Seznam příloh
1.
2.
3.
4.

Seznam přítomných na schůzi
Výroční zpráva za rok 2014
Zpráva o hospodaření Spolku
Zpráva kontrolní komise
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Seznam přítomných na schůzi
Řádní členové
Culic Iana
Čamaj Jan
Dostálová Natáie
Gábrišová Nela
Hagarová Anna
Jiroušek Filip
Klofáč Michal
Koláček Michal
Kremláčková Anna
Navrátil Marek
Nguyen Thi Anh Tuyet
Novotná Michaela
Pour Jiří
Stupka Kryštof
Řídká Anna
Veisová Beáta
Yandieva Milana
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Výroční zpráva za rok 2014
Slovo úvodem
Rok 2014 byl pro Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. (EPM v ČR), obdobím veskrze úspěšným.
Podařilo se uspořádat tři velká zasedání, mezinárodní trénink, velké množství akcí na školách a mnoho
událostí pro členy spolku. Dále se dařilo pokračovat v nastaveném kurzu rozvoje vnitřního chodu
organizace, a to především z hlediska konsolidace interních procesů, stabilizace systému koordinátorů a
zkvalitňování úrovně pořádaných akcí.
Klíčovými akcemi byla 16. Národní výběrová konference ve Strakonicích, Trénink pro řízení a rozvoj
národních komisí v Břežanech, Evropské fórum v Poděbradech a XI. České fórum v Kroměříži. V rámci
všech pořádaných událostí předsednictva spolku kladla důraz na důkladnou přípravu a profesionální
přístup jak k účastníkům, tak i k partnerům organizace. Zároveň se do pořádaných akcí podařilo zapojit
širokou škálu účastníků z různých evropských zemí.
Kromě zmiňovaných akcí spolek uspořádal množství jednodenních událostí na středních školách, mezi
něž se řadí prezentace o EPM, Dny EPM, tj. jednodenní simulace klasických zasedání, a v neposlední
řadě kurzy Projektu Understanding Europe. Snahou spolku bylo expandovat do dosud nezapojených
škol a napojit tak svůj cíl zapojit co nejvíce regionů České republiky. Stejně tak byly udržovány vztahy
s tradičně zapojovanými školami.
Spolek se snažil sledovat zájmy členské základny a na základě jejich přání a potřeb pořádat tréninkové
události a neformální setkání. Členskou základnu začalo předsednictvo EPM v ČR také zapojovat do
rozhodování o záležitostech spolku skrze sociální sítě, kdy se rozhodlo zpravovat členy předtím, než činili
zásadní rozhodnutí, aby mohli ve svých verdiktech zohlednit jejich názor.
Za svoje aktivity v oblasti osvěty a vzdělávání mládeže obdržel EPM v ČR Cenu evropského občana
2014.

Pořádané akce
16. Národní výběrová konference Strakonice
16. Národní výběrová konference EPM v ČR (NVK) se odehrála od 20. do 23. března 2014
v jihočeských Strakonicích. Hlavními organizátorkami akce byly Lenka Vysoká a Kateřina Žejdlová,
které dohlížely na hladký průběh zasedání. Konference proběhla i díky snahám organizačního týmu
vedenému Lenkou a Kateřinou velmi úspěšně. Porota vybrala ze zúčastněných středoškoláků školní
delegace a individuální delegáty, kteří se poté zúčastnili Mezinárodního zasedání v İzmiru,
mezinárodních fór v Amsterodamu a Corku a množství dalších zasedání po celé Evropě.
Samotnému zasedání předcházela tzv. předkola, která se odehrála od 25. do 27. ledna v pražské Nové
radnici. Ze 191 přítomných žáků bylo vybráno 80, kteří jeli reprezentovat své školy právě na NVK. Tato
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předkola probíhala formou tří oddělených dní, kdy během každého dne probíhalo Valné shromáždění,
kde středoškoláci diskutovali v plenárním zasedání na různá témata.
Samotné NVK se zúčastnilo na 141 lidí z různých koutů Evropy. Předsedou zasedání byl Lorenzo
Parrulli z Itálie a editory Klára Scholleová a Marek Navrátil, oba z Česka. Kromě zmíněných delegátů a
jejich pedagogických doprovodů se konference účastnil tým facilitátorů složený z členů EPM a také
hostů z partnerských organizací EPM z jiných zemí, kteří delegáty vedli v jejich práci.
Účastníci měli v rámci zasedání možnost diskutovat o práci europoslance s Janem Zahradilem, tedy
jedním z českých členů Evropského parlamentu. Dále si mohli užít prostředí strakonického zámku, kde
proběhl uvítací ceremoniál a Eurovillage, tedy večer ve znamení představování kultur zemí jednotlivých
účastníků především skrze gastronomii.
Poděkování patří všem členům EPM v ČR, kteří se podíleli na přípravách a realizaci projektu, a také
členům partnerských organizací. Záštitu nad akcí převzal Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje.
Zasedání se konalo za podpory města Strakonice, Městského kulturního střediska Strakonice a obce
Řepice. Dalšími významnými partnery bylo Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kancelář
Evropského parlamentu v ČR, Jihočeský kraj, Zdravé město Strakonice, Gymnázium Strakonice,
Fulbrightova komise, Papírnictví Libuše Louženská, Pekařství Vladimír Cais a Fair Trade Centrum.

Trénink řízení a rozvoje národních komisí
Mezinárodní kancelář, která koordinuje aktivity všech národních organizací zapojených v projektu EYP,
umožnila EPM v ČR uspořádat mezinárodní trénink, jehož cílem bylo zprostředkovat sdílení informací o
řízení jednotlivých národních komisí mezi zeměmi zapojenými v EYP. Trénink se odehrál od 3. do 6.
července 2015 ve středočeských Břežanech na místním Statku Břežany.
Tato tréninková událost byla velice úspěšná a přinesla všem účastníkům cenné poznatky o tom, jakým
způsobem by se dalo mnohé vylepšit v jejich řízení organizace. Celkově se akce zúčastnilo 17 lidí z osmi
zemí. Trenérkami, které všechny diskuse a aktivity vedly, byla Franziska Maierová z Německa, Zahra
Runderkampová z Nizozemska a Anna Suprunenkovová z Ukrajiny, kterým tímto děkujeme za veškerý
čas vložený do příprav tréninku.
Poděkování patří nadaci Mercator Stiftung, která trénink finančně zaštítila, a nadaci Schwarzkopf
Stiftung. Také bychom rádi poděkovali Statku Břežany za poskytnutí prostor.

Evropské fórum Poděbrady
Evropské fórum EPM v ČR Poděbrady se odehrálo od 22. do 27. července 2014 v lázeňském městě
Poděbrady. Hlavními organizátorkami akce byly Thi Anh Tuyet Nguyen a Olga Pexídrová, které
dohlížely na celkovou organizaci zasedání. Tuyet, Olga a jejich organizační tým zajistili, že akce
proběhla na vysoké úrovni. Celá akce proběhla jakožto součást oslav 550. výročí mise Jiřího z Poděbrad,
které pořádalo město Poděbrady.
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Zasedání se zúčastnilo na 127 lidí celkově ze 17 evropských zemí. Předsedou zasedání byl Hans Maes
z Belgie a editorkou Mathilde Pascalová z Francie. Součástí jejich týmů byli vedoucí komisí a žurnalisté,
kteří se během celé akce věnovali delegátům – žákům z různých evropských středních škol.
Účastníci měli kromě tradičních částí programu možnost účastnit se sázení stromů v Parku přátelství a
ekumenické bohoslužby, obě v režii samotného města. Dále proběhl v rámci zasedání gala večer, kde
např. účastníci měli šanci podstoupit hodinu tance.
Poděkování patří všem členům EPM v ČR, kteří se podíleli na přípravách a realizaci projektu, a také
členům partnerských organizací. Záštitu nad akcí převzal Ing. Jan Zahradil, poslanec Evropského
parlamentu. Zasedání se konalo za podpory města Poděbrady. Dalšími významnými partnery byl Českoněmecký fond budoucnosti, Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kancelář Evropského
parlamentu v ČR, Milko, Auto Průhonice, CIEE a Rotaract Club Poděbrady.
EPM v ČR získal za uspořádání Evropského fóra Poděbrady národní Cenu Karla Velikého za rok 2014.

XI. České fórum Kroměříž
XII. České fórum EPM v ČR se odehrálo od 20. do 23. listopadu 2014 v hanáckém městě Kroměříži.
Hlavními organizátory akce byli Michaela Novotná a Michal Koláček, kteří dozorovali hladký průběh
příprav. Společně s týmem organizátorů se jim podařilo uspořádat zasedání na vysoké úrovni.
Zasedání se zúčastnilo na 109 lidí z různých evropských zemí. Předsedkyní zasedání byla Dorothea
Weberová z Německa a editory byli Olena Yermakovová z Ukrajiny a Tim Keegstra z Nizozemska. Ti
společně s členy jejich týmů, kteří pocházeli z Česka i ze zahraničí, zajistili přítomným delegátům
příjemně strávený čas.
Krom klasických elementů programu proběhly v rámci Českého fóra workshopy, kde se účastníci mohli
dozvědět o mnoha zajímavých věcech, např. o práci europoslance od poslankyně Evropského parlamentu
MUDr. Olgy Sehnalové nebo o mikrosvětě s odborníky z organizace Bioskop. Celé zasedání se neslo
v duchu vědy a techniky, čemuž odpovídala i témata, na která žáci diskutovali.
Poděkování patří všem členům EPM v ČR, kteří se podíleli na přípravách a realizaci projektu, a také
členům partnerských organizací. Záštitu nad akcí převzali MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského
kraje, a Mgr. Jaroslav Němec, starosta města Kroměříže. Zasedání se tedy konalo za podpory města
Kroměříže a Zlínského kraje, kterým tímto děkujeme. Dále patří poděkování společnosti Net4Gas,
Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláři Evropského parlamentu v ČR.
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Další aktivity
Projekt Understanding Europe
V první polovině roku 2014 se EPM v ČR začal věnovat přípravám Projektu Understanding Europe, což
je vzdělávací program o Evropské unii pro střední školy. Projekt funguje pod hlavičkou nadace
Schwarzkopf Stiftung a je koordinován z mezinárodní kanceláře v Berlíně.
Koordinace Projektu se chopila Zuzana Holakovská, která společně s týmem lektorů a žurnalistů
vyvinula materiály potřebné ke kurzům, promýšlela metodiku pořádaných kurzů a v neposlední řadě
objížděla školy, které o kurz o Evropské unii projevily zájem. Celkově se podařilo na podzim 2014
uspořádat čtyři kurzy Projektu Understanding Europe.
Děkujeme všem členům EPM v ČR i externím spolupracovníkům, kteří se na rozvoji Projektu podíleli.
Dále patří poděkování nadaci Schwarzkopf Stiftung, která rozvoj Projektu podpořila.

Další akce na školách
EPM v ČR v roce 2014 pokračoval v pořádání akcí na středních školách, jejichž cílem je ukázat žákům,
jak organizace funguje a jak se mohou zapojit, a to v kompaktní jednodenní podobě. Konkrétně bylo
uspořádáno 12 Dnů EPM a 6 prezentací EPM ve školách v různých, i nových regionech. Celkem se
takto podařilo zapojit 751 středoškolských žáků.

Ostatní akce
V roce 2014 bylo cílem spolku pořádat pro své členy co největší množství akcí, které přispěly k jejich
osobnostnímu rozvoji – celkově bylo uspořádáno 6 tréninků pro členy. Kromě nich EPM v ČR
uspořádal Letní setkání na konci srpna 2014, jehož obsahem bylo rovněž množství tréninků a
workshopů. Pro členy spolek uspořádal také několik neformálních akcí sloužících k jejich socializaci,
např. bowling nebo výstava. V neposlední řadě bylo uspořádáno šest víkendů organizátorů před
zasedáními, které sloužily k přípravám jednotlivých akcí. Na konci roku proběhla tradiční Vánoční
večeře, kde se členové sešli
Výroční členská schůze se odehrála 11. dubna 2014 v Praze na Gymnáziu Omská. Kromě volby nového
předsednictva organizace bylo na programu již zmíněné představení Projektu Understanding Europe
členskou základnou, která dala startu projektu neformálně „zelenou“.

Vnitřní chod organizace
EPM v ČR byl v roce 2014 pod vedením dvou předsednictev. Do dubna mělo předsednictvo následující
složení: Beáta Veisová (předsedkyně), Martina Konečná (místopředsedkyně pro projekty), Alžběta
Rybáková (místopředsedkyně pro finance), Dorota Šuráňová (členka předsednictva odpovědná za lidské
zdroje) a Matěj Kinovič (člen předsednictva odpovědný za vnější vztahy). Alžběta Rybáková přitom byla
v únoru 2014 kooptována za Nelu Gábrišovou, která z důvodu časové vytíženosti z předsednictva
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odstoupila. S účinností od dubna 2014 bylo zvoleno nové předsednictvo v následujícím složení: Beáta
Veisová (předsedkyně), Václav Huk (místopředseda pro projekty), Alžběta Rybáková (místopředsedkyně
pro finance), Dorota Šuráňová (členka předsednictva odpovědná za lidské zdroje) a Marek Navrátil (člen
předsednictva odpovědný za vnější vztahy). Funkce v kontrolním komise zastávali po dobu celého roku
Matěj Kratochvíl, Anna Krejčová a Jiří Pour.
Nové předsednictvo zvolené v dubnu pokračovalo v kurzu nastaveném předchozími předsednictvy.
Cílem bylo profesionalizovat procesy v rámci organizace, rozvinout a stabilizovat systém koordinátorů a
zlepšit úroveň všech pořádaných akcí. Na základě zkušeností z minulého roku se každý člen
předsednictva v rámci svého týmu snažil optimalizovat strukturu koordinátorských týmů, aby co nejlépe
zvládali jednotlivé úkoly.
Předsednictvo se chystalo v roce 2014 žádat o pořadatelství letního Mezinárodního zasedání EYP v roce
2016, ale přihlášku se nakonec podat nepodařilo. Velkým cílem předsednictva, který se naplnit podařilo,
bylo expandovat aktivity do nových regionů, konkrétně na Moravu. Jak České fórum, tak Národní
výběrová konference se setkaly s velkým zastoupením žáků z Moravy a dalších dříve nezapojených
regionů.
Spolek v roce 2014 sledoval nárůst členů na číslo 91, z čehož bylo 65 řádných, 25 přechodných a 1
čestný. Předsednictvo zároveň předpokládalo, že regionální expanze bude k nárůstu a stabilizaci počtu
členů dále přispívat.
Celkově se do aktivit EPM v ČR podařilo zapojit 1709 lidí a uspořádat celkem 43 akcí. Díky vysokému
počtu zapojených lidí a na základě vyhodnocení několika kvalitativních kritérií má Česká republika šanci
vyslat na každé celoevropské Mezinárodní zasedání EYP devět svých zástupců, což je nejvyšší možný
dosažitelný počet.
Celkové náklady spolku činily v roce 630 783,62 Kč a celkové výnosy 700 889,8 Kč. Celkový
hospodářský zisk byl tedy 70 106,18 Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo především díky Evropskému
fóru Plzeň. Předsednictvo se z důvodů zvýšení disponibilních finančních prostředků založit spořicí účet,
aby se finanční rezerva mohla zhodnocovat.
EPM v ČR děkuje Františku Roztočilovi za to, že dlouhodobě sponzoruje aktivity spolku. EPM v ČR
také velice děkuje společnosti AUDITA vedené Ing. Miluší Kinovičovou za bezúplatnou správu
účetnictví spolku v průběhu celého roku. EPM v ČR děkuje všem koordinátorům a členům kontrolní
komise zapojeným do práce pro spolek v roce 2014, jmenovitě Janu Čamajovi, Danielu Černínovi,
Veronice Drzkové, Nele Gábrišové, Marku Haislovi, Zuzaně Holakovské, Václavu Hukovi, Matěji
Kinovičovi, Daně Klímové, Michalu Koláčkovi, Martině Konečné, Patriku Koželuhovi, Matěji
Kratochvílovi, Anně Kremláčkové, Pavlíně Krausové, Artemu Kravchenkovi, Anně Krejčové, Anaru
Kučerovi, Zuzaně Kůstkové, Ivaně Madejové, Janu Marešovi, Pavlu Mládkovi, Adamu Motlochovi,
Samuelu Muhsinovi, Marku Navrátilovi, Janu Václavu Nedvídkovi, Thi Anh Tuyet Nguyen, Michaele
Novotné, Olze Pexídrové, Jiřímu Pourovi, Petru Procházkovi, Alžbětě Rybákové, Kláře Scholleové, Janě
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Soukupové, Anně-Marii Stejskalové, Kristýně Stejskalové, Kryštofu Stupkovi, Oldřichu Šubrtovi, Dorotě
Šuráňové, Beátě Veisové, Filipu Volfovi, Lence Vysoké, Milaně Yandievové a Kateřině Žejdlové.

V Praze dne 19. 6. 2015

Marek Navrátil
předseda Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s.
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Zpráva o hospodaření spolku
Evropský parlament mládeže v ČR, z.s., byl za rok 2014 ve svém finančním hospodaření úspěšný.
Podařilo se finančně zajistit veškeré pořádané projekty, a to sice 16. Národní výběrovou konferenci ve
Strakonicích a její předkola, Evropské fórum Plzeň 2015, XI. České fórum v Kroměříži, Trénink řízení a
rozvoje národních komisí (dále jen NCMD), Dny EPM na 12 školách, prezentace na 6 školách.
Novinkou je Projekt Understanding Europe, který se konal na 4 školách. Dále proběhly i akce pro členy
(Letní setkání 2014, 6 tréninků, např. Trénink „Naučme se vést lidi“, Chairs‘ Training, Trénink pro nové
členy, společenské akce apod.).
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 1250 Kč. Za Letní setkání byl pro členy poplatek stanoven na 860 Kč a
za České fórum 900 Kč na studenta. Poplatky za roční členství v EPM v ČR, z.s., činily 400 Kč.

Mezi partnery patřili v roce 2014:
-

Zastoupení Evropské komise v ČR
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR
Městské kulturní středisko Strakonice
Zdravé město Strakonice
Gymnázium Strakonice

Dary soukromých subjektů byly přijaty od společností:
-

Auto Průhonice
CIEE
Česko-německý fond budoucnosti
Fair Trade Centrum, s.r.o.
Fulbrightova komise
Milko
Nadace Mercator Stiftung
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-

Nadace Schwarzkopf Stiftung
NET4Gas
Papírnictví Libuše Louženská
Pekařství Vladimír Cais
Rotaract Club Poděbrady
Statek Břežany

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

Město Kroměříž
Město Poděbrady
Město Strakonice
Obec Řepice
Jihočeský kraj
Zlínský kraj

Celkové náklady spolku činily v roce 630 783,62 Kč a celkové výnosy 700 889,8 Kč. Celkový
hospodářský zisk byl tedy 70 106,18 Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo především díky Evropskému
fóru Plzeň. Předsednictvo se z důvodů zvýšení disponibilních finančních prostředků založit spořicí účet,
aby se finanční rezerva mohla zhodnocovat.
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 19. 6. 2015

Thi Anh Tuyet Nguyen
místopředsedkyně pro finance
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