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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

Datum zasedání: 6. 2. 20í2

Pozvaní: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek, irrg.

Sclrwarz, íng, Zemarl, Kosinová

Přítomni: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turěáni, dr. Křikava. clr, Štoudek, ing.
schwarz, kosirlová

Omluveni: Ing. Zeman

Program zasedání:

1. Registrace ochranných známek

2. KávaAKUTNE.CZ

3. Podpora knihy Intenzivní Medicína

4. Telefonní qýpis sekretariátu

5. Yýkaz práce administrativní pracovnice AKUTNE.CZ

6. MUC.RR2012

7. Zýšeni odměny za administrativní práce

8. Ekonomickázprávazarok2011- příjmy, výdaje, kdo, kdy

9. Plán financí narok2012

10. KUM 2012

1 1. Schválení plateb za podporované projekty

12. Schválit plán podpory akcí v roce 2012

13. Schválení rámcové DPP pro rok20l2

l4, Reklama v MF nakladatelství

15. Dar pro AKUTNE,CZ- MSE CZ

16, Grant FRVŠ 2216120|1 F3d

17. Fejetony AKUTNE.CZ

l8. Golfoqý turnaj AKUTNE.CZ

19. Různé

nadačni fond :4irtkového
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AKL.rl§JĚ CZ
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Nadační íůnd A}{UTN*.CZ
Kametrice 5
625 00 §nro
c u 535000i00/5500 RB
vnlu.rt.akutne.cZ

Průběh jednání:
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Navržený program zasedánibyl schválen. Předseda SR NF AKUTNĚ.C Z píiv ítal

přítomné.

1. Registrace ochranných známek - AKUTNE.CZ, AKUTNřa.CZ,
AKUTNĚ.EU - základn í sazba4500 Kě za známkul obor. - Dr. Štoudek

byl pověřen správní radou ke zjištění podrobností (ceny, qýznamu, jaké

obory,,,) do příštího zasedáni SR. Informace bude konzultovat s CTT MU
(Centrum transferu technolo gi í Masarvkovy un iverzity). Hlasování
proběhne na příštím zasedání SR. Postup schválen jednomyslně.

2, SR NF AKUTNĚ.CZ schválila návrh k nákupu propagačního předmětu pro

portálu AKUTNE.CZ pro rok 2012, Káva AKUTNÉ,CZ.Sy\y

5.

představeny následující varianty: V1 (20 0% robusta, 80 % arabica), A1 (20
oá robusta, 80 % arabica), Homer (50 % robusta, 50Yo arabica), Santos

Brazil (100 % arabica). SR schváli|a nákup kávy - I00 % arabica (Santos

Brazil). Jedná se o Fair Trade výrobek, z ěeské pražírny, plechovka s

vlastním designem, cena 720 Kě/ plechovku 125 g, při min. odběru 30 ks,

SR schválila návrh dr. Štoudka k nákupu 100 ks - 50 ks zrnkové kávy, 50

ks kávy mleté - bude rozlišeno barevným rozlišením grafi§ potisku. Byl
předložen návrh tří barevných variant potisku -viz příloha č. 1 - 3. SR

schválila návrh v pííloze ě. 2. pro zrnkovou kávu, návrh v příloze č. 3. pro

kávu mletou. Martina Kosinová zajistí objednání ká\.y AKUTNĚ.CZ.

SRNF AKUTNĚ.CZ rámcové souhlasí s podporou 3. r,ydání knihy

Intenzivní Medicína za dodržení následujících podmínek:

a. Na podporu knihy nebude vynaloženo více prostředků než kolik

bude na knihu získáno.

b. Příspěvky na podporu knihy budou ziskávány výhradně formou

nadaěních daru ve prospěch NF AKUTNĚ.CZ s možným

omezením použití qýhradně na vydání knihy.

c. SR pověřila prof. Ševčíka qtvořením konkrétního projektu na

podporu knihy do dalšího zasedáni SRNF AKUTNE.CZ,

Návrh byl jednomyslně schválen.

Telefonní výpis sekret ariáu: zůstatek 209 ,7 0 Kč ke konci roku 20 1 1 .

Postupný nárůst příchozích i odchozích hovorů souvisí s narustajícím

množstvím podporovaných a pořádaných akcí. sR jednomyslně schválila

návrh na navýšení kreditu o 500 Kč. Převod prostředků provede co

nej dříve Martina Kosinová.

SR j ednomyslně schváli la předložen ý ýkaz práce admini strativn í

pracovnice AKUTNE.CZ zarok201l apoděkovala zapráci v roce 2011.

Dr. Štourač lystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech zarok2011..

SR jednomyslně schválila návrh na finanění podporu {ýmu AKUTNE.CZ
na studentské záchranáíské soutěži MUC. RR 20l2, konkrétně uhrazení

startovného pro tříčlenný tým (Kosinová, Kuchařová, Markuseková) 3x

4200 Kó, tj. 12 600 Kč celkem.
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7. SR jednomyslně schválila zv}šení odměny za administrativní práce pro

administrativní pracovnici portálu AKUTNE,.CZ o 500 Kč/měsíc v rámci

DPP s ohledem na nárůst administratiry portálu, nárůst podporovaných

akci a projektů.

Dr. Štourač představil ekonomickouzprávuzarok20II - příjmy zarok
2011 celkem -320 543,85 Kč (+ 150 000 Kě 9.2.2012, podepsáno 2I.12.
201 1). Výdaje za rok 201 1 celkem - 258 236,30 Kč - §,to ýdaje
kompletně splňují cíle NF AKUTNĚ.CZ,tedy především podporu

vzděIáváni. Zůstatek na účtu k3L 12.20II - l82 244, 12Kč. Největší
nákladové položky - KUM 2011, III. konference AKUTNE.CZ,NI|JC.
RR, kongres ČSARttvt, konference Mikulov. Byla prezentována qýše

finančních darů na účet NF AKUTNĚ.CZ.Prof, Ševčík přislíbil osobní

poděkování za poskytnuté dary. Ing. Schwarz zdůraznil i dary na podporu

vzděIáváni jdoucí na portál AKUTNE.CZ cestou mimo NF AKUTNĚ.CZ.
Dr. Štourač se do příštího zasedání SR ujme lypracování vyičtování,
daňového příznánia ýroční zprávy NF AKUTNĚ,CZ, která bude

následně předložena SR MU. SR NF vzala zprávu na vědomí a souhlasí
jednomyslně s navrženým postupem. Prof. Ševčík přislíbil jednání se

společností GUARANT o finanční podpoře portálu AKUTNE,CZ
v nadcházejíc ích letech.

Dr. Štourač představil plán financování NF pro rok 2012. Předjednána

podpora od několika firemních sponzorů, Plánované l"ýdaje - IV.
konference AKUTNE.CZ, KUM 20I2,MUC. RR 2012, podpora úěasti

lékařů na odborných akcích, přenosy Ostrava, Mikulov, držák rigidního
tubusu - KNPT. SR NF rámcový plán jednomyslně schválila.

10. SR byla obeznámena s přípravou Kurzu urgentní medicíny 2012: termin
14. - l5. 4.2012, předjednána podpora LF MU, lze použit 40 tis. Kě z
grantu firmy BAXTER - na uhrazeni případných neočekávaných doplatků.

Rozpočet (přítoha č. 4) s celkoými předpokládanými náklady 108 600 Kč
bude do 15.2.2012 předložen ing. Sochorové, poté poradě proděkanů.

Cena odpovídá cca l500 Kč za jednoho účastníka - za l7 hodin v/uky,
Kurzu se zúčastní 80 participantu - studentů 4., 5 , a 6. roěníku VL LF MU
(kteří se nezúčastnili loňského ročníku kurzu). ZáštitupíevzalaZZS
Vysočina a 3 A+R kliniky LFMU. SR odsouhlasila qýši předpokládaných

nákladů a jejich předložení vedení LF MU.

l 1. SR odsouhlasila finanční podporou projektu OBAAMA-CZ - prezentace

v Ostravě - leden 2012 - 3120 Kč zapronájem salónků * cestovní qýdaje

do 3000 Kě (Jarkovský, Zelinková - IBA MU). Dále SR odsouhlasila

výdaje ohledně proběhlé III. konference AKUTNE.CZ a další platby - viz
transparentní konto NF. SR odsouhlasila uhrazeni kurzovného, ubýování a
cestovného vč. parkovného MUDr. Šárce Pšikalové a MUDr. Adéle
Fol!ýnové,

12. SR schválila následující plán podpory akcí a projektů v roce 2012: kongres

ČSru -reportáůnífým - 3 lidé, kongres ČSaruU *reportáůnitym,

aktivní účast - 3 lidé + aktivní účasti, Resuscitace 2012 - dr. Baláková a
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event. další zájemce, Trauma dny Mikulov - 2 lidé, fV. konference
AKUTNE.CZ, Anesteziologické dny Na Homolce - 2lidé, OBAAMA-CZ,
ESPAA (návrh loga), Sepsis-q, EPOSS, MEFANET, Markův den - přidání
do Kalendáře AKUTNE.CZ, zvážení finanční podpory účasti jedné osoby
středně zdravotnického personálu. SR odsouhlasila, že ýše podpory
zmíněných akcí bude minimálně nezbytná, a to pod kontrolou dr. Štouraěe,

dr. Štoudka a dr. Křikavy. Pokud bude kdokoliv mít pochybnosti o

nezbytnosti požadované podpory, informuje neprodleně ostatní členy SR a

podpora musí podlehnout schváleni SR.

SR schválila rámcovou DPP pro rok2012, která byla předem zaslána
emailem všem členům SR.

SR byla informována o reklamě na portál i NF v knihách s tématikou
akutní medicíny v nakladatelsfví MF - Rokyta a kol. - Léčba bolesti u

seniorů, Kotík - Předoperační ryšetření. Grafika reklamy - viz příloha č. 5.

SR byla informována o daru pro AKUTNE.CZ od MSE CZ s.r.o. - Router
a 02 mobilní internet. Výhoda možnost kdykoli a kdekoli vyťvořit
internetovou konektivitu AKUTNE.CZ pro psani reportáží
z podporovaných akcí. Primárně lokální siť, záloha 02 internet, přepnutí

automaticky. Tarif 30 Kě/ den, dobíjení přes platební kartu NF
AKUTNE.CZ,vždy v měsíci před akcí na přesně stanovený počet dní.

SR byla informována o grantu FRVŠ - rozvoj portálu AKUTNE.CZ. CíIe
byly naplněny. Oba oponentní posudky s hodnocením - SPLNĚN.
Obhajoba 14. 2,2012 od 9,00 hod. v zasedaci místnosti děkanátu - Ivo

Křikava, Daniel Schwarz

Dr. Štourač vznesl myšlenku placených fejetonů na portálu AKUTNE.CZ
od sloupkaře Sedmičky Pavla Tomeše. Spolupráce by byla formou DPP
1000 Kč za I fejeton s max. 12 fejetony ročně. Cílem je zvýšeni čtivosti a
atraktivity stránek v návaznosti na čtenost ,,Twistíěkových fejetonů" dr.

Křikavy. Minimálně 12 dalších fejetonů v roce 2012 z prostředí
AKUTNĚ.CZ - dr. Křikava, dr. Štourač, a případně další - členové SR bez

odměny. SR s návrhem souhlasí. Dr. Štourač byl pověřen zjištěním
podrobností možné spolupráce.

Dr. Štouraě přednesl návrh na uspořádání Golfového turnaje

AKUTNE.CZ, jako možný způsob zviditelnění portálu v podnikatelské

sféře a možný přísun dalších finančních prostředků pro NF AKUTNĚ.CZ
(odhad zisku 50 000 Kč). SR souhlasí s lypracováním podrobné zprávy dr.

Štouračem do příštího zasedání SR, kde proběhne hlasování. Ing. Schwarz
zjistí možnosti propagace - nekomerční podpory turnaje Rádiem Petrov.

Prof. Ševčík požádal o přidání Winterfórum SSAIM 2\I2,konané ve

dnech 24. - 26.2.2012 na Štrbském Plese do kalendáře AKUTNE.CZ a

aktuality na portálu AKUTNE. C Z, Martina Ko sinová zaš le prof. Ševčíkovi
dva slidy PPT s reklamou na fV, konferenci AKUTNE.CZ a akce
podporované portálem AKU TNE. C Z k pr ezentac i na Winterforu b ěhem

přestávek.

naťačn;] ícnd výuko..,éi' o
a publikačniho portáir"r
A}itíí,lÝĚ,CZ

... sejdeme se na akutně.cz

l.,íadacní íond AKUTNĚ.CZ
karnrtrice 5
6ž5 00 Bnrc;
c ú.: 5550ůOiůOl§5flú RB
vyl,vw,,akutne,CZ

l9.

4l7



*P$ť#ÁT{UTNI.[Z
Ukoly:

1. Dr. Štoudek - zjistí podrobnosti (ceny, ýznam,jaké obory...) ohledně

registrace ochranných známek- viz bod. I do 2l. 5.2012

2. Kosinová - zajisti obj ednání kávy AKUTNE.CZ - viz bod 2 . - do 29 . 2.

2012

3. Prof. Ševčík - povede další jednání o formě podpory knihy Intenzivní

medicína - do 2l . 5.2012

4. Dr. Štourač lystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech zarok2011 pro

administrativní pracovnici AKUTNE.CZ- do 10. 2.20|2

5. Dr, Štourač _ zajisti náležitosti pro Daňové píiznání aZprávu o činnosti za

rok 201 1, které budou schváleny korespondeněně a představeny na příštím

zasedáni SR - do 21. 5. 2012

6. Dr. Křikava, ing. Schwarz - obhajoba grantu FRVŠ - 14, 2. 20lr2 v 9:00

7. Dr. Štouraě - domluva podmínek spolupráce se sloupkařem Pavlem

Tomešem - psaní fejetonů na portál AKUTNE.CZ - do 21, 5.2012

8, Dr. Štouraě - r,ypracuje zprávu o možnostech uspořádání Golfového
turnaje AKUTNE.CZ do příštího zasedání SR - do 21. 5.2012

9, Ing. Schwarz- zjlstimožnosti propagace Golfového turnaje AKUTNE.CZ
- nekomerční podpora turnaje Rádiem Petrov - do 2l. 5.20ir2

10, Martina Kosinová - zašle prof. Ševčíkovi dva slidy PPT s upoutávkou na

[V. konferenci AKUTNE.CZ a akce podporované portálem AKUTNE,CZ
k prezentaci na Winterforu během přestávek do 10. 2, Z0l2

V Brně dne 7. 2.2012

Zapsa|a: Martina Kos inová

Znéni zápisu potvrdil i :

MUDr, Petr Štourač - předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Ivo Křikava - člen správnirady NF AKUTNE.CZ

MUDr. Roman Štoudek - člen správní rady NF AKUTNĚ..CZ ,*

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. - ělen správní rady NF AKUTNĚ.CZ (4". ;-=-1-__
L

Další zasedání SR AKUTNĚ.CZ je 21.5.201,2 v 16:00

nadační forrd výrtkcr.,éhc
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Příloha č. l :

Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Příloha č. 4:

P. č.

1,

2

J

4

5

6

7

8

9

částka
9 600 Kč

10 000 Kč
2 000 Kč
7 500 Kč

5 000 Kč

20 000Kč
12 000 Kč
27 000 Kč

15 500 Kč

108 600 Kč

'ffi

Kurz urgentní medicíny 2012

Předpokládané náklady
Popis nákladové položky

Resuscitační klíčenky AKUTNE.CZ, 80 ks á 120 Kč
Odměna garantům praktické a teoretické čásn á 5 000 Kč
Maskér praktické části kurzu 2000 Kč (včetně materiálu)
Ubytování 5 osob 2 noci á750 Kč
Administrativní výdaje (propagace, letáky, tisk, tonery,
papíry)
Spotřební zdravotnický materiál
Přednášející teorie (lekce á 1500 Kč - 8 přednášek)
Praktická stanoviště (stanoviště á 3 000 Kč - 9 stanovišť)
Zápůjčka vybaveného v ozidla ZZS kraje Vysočina včetně
posádky
Celkové předpokládané náklady
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Příloha č. 5:
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