
Zápis ze zasedání sprármí rady \TF AKUTI§E.CZ

Termín konání : 3o.12.2o1o

Pozvaní: MUDr. Petr Štourač, předseda správní rady, Prof. MUDr.
Pavei Ševčík,CSc., místopředseda správní rady, MUDr. Roman
Štoudek, člen správní rady, Ing. Ladisl av Zeman, revizor NF
AKUTNĚ.CZ

Program zasedání:

t) Schválení programu a zápisu zpíedchozího zasedání
z) II. Konference portáIu AKUTNE.CZ - vyhodnocení,

ekonomická bilance
3) Noví členové správní rady
4 Účetní uzávěrka za rok 2ouo - revizor, účetní
s) Administrativa
6) Akce pro rok zorr
ň Ukoly z předchozího zasedání správní rady
8) Různé

přítomni: MUDr. Petr Štourač, předseda sprárrní rady, MUDr. Roman
Štoudek, člen správní rady, Ing. Ladisl av Zeman, revizor NF AKUTNĚ.CZ

om]uveni: Prof. MUDr. Pavel Ševčík,CSc., místopředseda správní rady -
ýzkumná expedice MU do 8.3.zorr

Zasedáni:

t) Program a zápis z předchozího jednání správní rady byl schválen
přítomnými v navrhovaném znéni členy správrrí rady beze změn

z) II. Konference portálu AKUTNE.CZ se konala pod záštitou děkana
LF, ČLK, ČSanru a ČSFpS za účasti z5o participantů. Ohlasybyly
příznivé. Finační r.yhodnocení je přílohou č. r

g) Po konzultaci s právním oddělením MU (Mgr. Šin; a Krajslcým
soudem v Brně (JUDr. Pospíšil) dojde ve statutu NF k následujícím
změnám: oprava béžné chyby v psaní (datum zíizení zízovaci
listinou ze 22.12.2oto na 22,12.zoo9), ve Čl. 8 Správní rada bude
nahrazena věta: ,,

v souladu s rozhodnutím sprárrní rady ze dne 27.9.2oLo (bod č. s)
větou: ,,Sprármí rada nadačního fondu má 6 členů". Oslovení noví
členové správní rady (Ing. Schwarz, MUDr. Turčáni a MUDr.
Křikava) doda]i potřebné podklady ("ípis z rejstříku trestů a
prohlášení člena sprárrní rady) a nejpozději do 15. 1. 2011bude náwh
na zápis do rejstříku podán.
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Zápis ze zasedání správní rady NF AKUTNE.CZ

Účetní uzávěrka zpracovaná najatou účetní projde
kontrolou revizorem NFAKIITNĚ,.CZdo konce února zott.
Tato účetní uzávěrka bude poté projednána Správní radou
NF. Po schválení bude ,ulpracována zpráva o činnosti NF,
která bude posllytnuta zřizovateli nejpozději do konce
června zorr. Do konce března zorr bude podáno daňové
přiznání k dani z příjmu prár,nických osob za rok 2o1o.

Správní rada schválila přijmutí administrativní pracor,,nice z

řad studentů LF formou DPP od 1.1.2011

6) Sprám rada schválila v souladu se statutem nadačního
fondu AKUTNĚ.CZprímárné podporované akce (aktirmí i
pasivní účast, videokonferenční přenosy, pořádání či
spolupořádání), kteryrni jsou : Kurz Sepse a MODS v Ostravě,
Kongres ČSIU vPraze,Sympózium ČRRv Praze, Kurz urgentní
medicíny zorr, Kongres ČSARIM v Praze,III. Konference
AKUTNE.CZ v Brně a Anestezie a intenzivní péče v mimořádných
podmínkách v Praze.

ň Na tvorbě webu NF se intenzivně pracuje, zápis členů spávní rady
proběhne v lednu 2011, refundace nákladů byly uskutečněny

8) Nebyly nawženy další body k jednání

Út<oly do dalšího zasedání sprání rady :

r) Podání náwhu na zápis noých členů správní rady - 15.1.2011

z) Najmutí administrativní pracolrrice - 15.1.2011

3) Najmutí účetní - 31.1.2011

4) Vypracování účetní uzávěrky - z8.z.zotl-

s) Podání přiznání k dani příjmu právnických osob - 31.3.2011

V Brně dne 3o.rz.zoro

Zapsal- MUDr. Petr Štourač - předseda správní rady

Znénízápisu potvrdil- MUDr. Roman Štoudek - č]en správní rad
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Zápís ze zasedání správní rady NF AKUTNE.CZ

Příloha r) Vyrrčtování II. Konference AKUTNE.CZ

Příjmy
Mundipharma - pronájem reklaní plochy

Abbott - pronájem reklamníplochy
B. Braun - nadační dar
AURA Medical - nadačnídar
Guarant - nadační dar
Hoyer - pronájem reklamní plochy

Astellas - nadační dar

KAP CZ - pronájem reklamní plochy

Registrace večírku - nadační dar
Dsc services - nadační dar
Ce lkem příimy

Výdaje

Frgále

Catering lnternational

Ubytovánířečníků
vlasák - občerstvení
Vizitky
Tisky GNT
Provoznínáklady
Bankovní poplatky

Řečnící konference - občerstvení

Spotřebnímateriál
ČLK - registrace

Poštovné

Celkem výdaje

Výsledek konference

částka
5 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

10 000 Kč

4 556 Kč

32 000 Kč

13x s§s Kč

částka
-3 759 Kč

-12 000 Kč

-3 750 Kč

_25 000 Kč

-1,432 Kč

-10 194 Kč

-827 Kč

-439 Kč

-I977 Kč
_345 Kč

-3 600 Kč

-600 Kč
,^ a ň.a lr':-{}5 5l5 KU

+ 67 6:: Kč
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