
,/ Zápis ze zasedátní správní rady NF AI(UTNE.CZ

Termín konání : z8.z.zott

Pon,aní: MUDr. Petr Štourač, předseda správní rady, Prof, MUDr. Pavel
Šer,čík,CSc., místopředseda správní rady, MUDr. Roman Štoudek, člen
sprár,rrí rady, Ing. Daniel Schwarz, člen sprár,rrí rady, MUDr. Pavel
Turčáni, člen sprár,rrí rady, MUDr. Ivo Křikava,člen sprármí rady, Martina
Kosinová administrativní pracovnice AKUTNE.CZ

Program zasedání:

r. Platební karta pro administratirmí pracovnici akutne,cz - ýdaje
za konference, občerstvení, poštovné apod., změny v přístupu
k účtu NF

e. Cena za publikační ýstupy, náwh 5oo za kazuistiku, 1ooo za
prezentaci ýzkumu, 2ooo za review, lyhlášení roční ceny za publikační
ýstupy v kategoriích PGS, student LF, r5,1o,5 tis.

3. Web nf.akutne.cz, statut, zalďádacilistina, odkaz na transparentní konto,
podporované projekty
Zaíazenina weby nadačních fondů, zjistit DMS, reklama ve
veřej noprár,ních médiích
Sídlo NF a kancelář, Kamenice 5
KUM - snížení nákladů o ro tis., zpráva z příprav, ev. oslovení gen. partnera
(ZOLL)
Financování vývoje portálu
Financování NF, oslovení sponzorů
Stav příprav III. konference AKUTNE.CZ - oslovení přednášejících, finance
(ABBOTT, SANDOZ, MSD, MEDIFORM), získané prostory apod.

ro, Oslovení pro převzetí záštity nad akcemi pořádanýrrni NF - děkan, ČSARIM,
čSIttt, čspps, čRn, Irusl

rr. Peněžní dar na startovné 3 studentů v r. ročníku MUC RR zorr (Dominik
Kuchař, Zlzana Markuseková, Martina Kosinová)

rz. Další body program: za|oženidatové schránky - dr,Štoudek

Přítomni: MUDr. Petr Štourač, předseda správní rady, MUDr. Roman Štoudek,
člen správní rady, Ing. Daniel Schwarz, člen správní rady, MUDr. Pavel Turčáni,
člen správní rady, MUDr. Ivo Křikava, člen správní rady, Martina Kosinová
administrativní pracovnice AKUTNE.CZ

Omluveni: Prof. MUDr. Pavel Ševčík,CSc., místopředseda sprár,rrí rady - ýzkumná
expedice MU do 8.3,zorr

Zasedáni:
Sprár,rrí rada schválila program zasedání,

r. Správní rada schválila vystavení platební karty pro administratirryrí
pracormici akutne.cz s limitem 15ooo kč pro ýbét zbankomatu i
internetové bankovnictví. Navržen byl zároveň přístup s lidí k bankovnímu
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účtu, kde předseda či místopředseda správnirady zaďá platbu a
určený člen ji poftrdí. Tento návrh byl schválen.
Správní rada diskutovala o cenách za publikační ýstupy, náwhy
na ocenění jsou za kazuistiku, prezentaci ýzkumu, review,
lyhlášení roční ceny za publikační ýstupy v kategoriích PGS,
student LF, konkrétní ceny budou ještě diskutovány. MUDr.
Turčáni navrhl nehonorované zaíazeni podkladů pro vjT rku (př.

.ppt prezentace), pokud by byla .ppt prezentace dodána i se
zvukoým záznamem, cena bybyla stejná jako za kazuistiku. Dále
nawhl možnost ocenění za vypracování atestačních otázek.
Web nf.akutne.cz, statut, zakládací listina, odkaz na transparentní
konto byly schváleny k zveřejnění na webu akutne.cz, zároveň bylo
odsouhlaseno nawhované zveřejnění zápisů zezaseďáni SR NF
AKUTNĚ.CZ.

4. Zjišténimožností kzařazeniNF AKI]TNÉ.CZ naweby nadačních fondů se
zhostí MUDr. Turčáni. Ing, Schwarzzjisti možnosti r,yužití DMS a možnosti
reklamy ve veřejnoprárryrích médiích (Rádio Petrov).

5. Zména sídla NF a kanceláře na adresu Kamenice 5, 6z5oo Brno je v
jednání s tajemnicí LF MU.

6. KUM - Zasedáním kolegia proděkana bylo sníženo hrazení nákladů o
1oooo Kč, Spráwrí rada odsouhlasila vykrytí případných ztrát z NF
AKUTNĚ.CZveýš| o - 1oooo Kč. Přípraly KUM jsou v plném chodu a

budou projednány na organizační schůzce AKI]"TNE.CZ 78.2ol-t^. MUDr.
Turčáni zjistí možnosti zajištění resuscitačních roušek, jako odměnu za

absolvování kurzu pro každého studenta, od sponzorů. Ing. Schwarzzkasi
zajistit občerstvení formou rautu.

z, Výnloj softwarové platformy portálu bude nadále v režimu dodavatelském

IBA. Financování bude probíhat kombinovaně z grantoých pobídek ev,

z nadačních darů.
B. Na financování vývoje portálu se aktivním sháněním nadačních darů budou

podílet všichni členové SR NF AKUTNE.CZ.
g. Stav příprav III. konference AKUTNE.CZ - je předběžně zajištěn adekvátní

počet přednášejících, nyní se shání zahraniční řečník, finance (ABBOTT,

SANDOZ, MSD, MEDIFORM).
ro. Oslovení pro převzetí záštity nad akcemi pořádanými NF - děkan,

čSeruu, čsnt, čspps, čRR,Itr,usA
rr. Peněžní dar na startovné 3 studentů v r. ročníku MUC RR zorr (Dominik

Kuchař, Zlzana Markuseková, Martina Kosinová) byl rzooo Kč - tedy

4ooo Kč zakaždého. Nálrh byl schválen.
rz. MUDr, Štoudek navrhl založeni datové schránky, správní rada s tímto

nesouhlasila.

Út<oly do dalšího zasedání správní rady :

r. Ing. Schwarz - nf.akutne.cz, statut, zakládací listina, odkaz na

transparentní konto, podporované projekty - zjistit možnost začlenění do

stejného BO, propojení webu akutne.cz s Facebookem
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MUDr. Turčáni - {istí možnosti zaíazeniNFAKl]TNĚ^CZna
weby nadačních fondů
Ing. Schwarz - zajisti reklamu v Radiu Petrov a zjistí možnost
využití DMS.
MUDr. Turčáni - zjistí možnost sehnat resuscitační roušky -
klíčenky, jako dar na KUM - 15.3.2011
Ing. Schwarz zjisti možnost zajištění občerstvení na KUM.

Další zasedání správní rady bude 31.3.2o11

V Brně dne z8.z.zorr

Zapsa|a: Martina Kosinová - administratirmí pracovnice AKUTNE.CZ
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Znéni zápistt p otvrdili :

Ing. Daniel Schwarz, člen správní rady

MUDr. Pavel Turčáni, člen sprár,rrí rady

MUDr. Ivo Křikava, člen sprár,rrí rady.
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MUDr, Petr Štourač, předseda správní rady

MUDr. Roman Štoudek, člen správní rady 7>
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