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V roční zpráva 0 činnosti a hospoda ení

nadačního fondu AKUTNĚ"CZ 7a rok 2012

1, Zpráva o činnosti

Nadační fond AKUTNĚ.czoyt z ízen z izovací listinou ze dne 27.L2.20a9 a

byl zapsán do obchodního rejst íku vedeného u Krfiského soudu v Brně pod

spisovou znaČkou N 347 dne 15.4.2010.

P edsedou správní rady je k 31. 12. 2012 MUDr. Petr Štourač, Ph.D.{

místop edsedou správní raay pror. MUDr. Pavel Sevčík, CSc. Čbnové spnívní rady
jsou MUDr. Roman Štoudek, ing. Daniel Schwarz, Ph.D.( MUDr. Pavel Turěni a
MUDr. Ivo K ikava. Revizorem Nadačního fondu AKUTNE.CZ je Ing. Ladislav
Zeman.

V listopadu 2012 byli zapsánido obchodního rejst íku vedeného u
Kr$ského soudu v Brně noví členové SR NF AKUTNE.CZ MUDr. Roman Kraus, MBA,

Doc. RNDr. Ladislav Dušelq Ph,D. a MUDr. olga Smékalová. Správní rada NF

RrwmĚ.cz je devítičlenná, p íslušné změny statutu byly schváleny kr{sk m

soudem v Brně.

v roce 2012 bylo podáno 9 Žádosti o podporu Časti na vzdělávacíakci
(MUC. RR) studenty Léka ské fakulty Masarykovy univezity. Šesti žádostem bylo

vyhověno-v plné v ši(6x 4 200 Kč) a t em žádostem bylobjem..vyplacen,.ch
prost edk rozhodnutím SR NF krácen na polovinu (3x 2 100 Kč). Správní rada

Ňadačního fondu AKUTruĚ.CZ podpo ila žádost o podporu ričasti na kongresu
Anesthesiology 20L2ve Washingtonu léka kou FN Brno, lde byta prezentwána
vědecká práci. Byla schválena rihrada cestovních náklad ve v, ši 16 190 Kč.

Celkov objem vyplacen,ch finančních prost edk činil 47 690 Kč.

Správní rada projednala a schválila žádost o podporu po ádání vzdělávací
akce IV. konference portálu AKUTNE.CZ. Po ádání této konference bylo schváleno.

Konference se zrjčastnilo 414 ričastník z ad student vyšších rďník Léka ské

fakulty Masarykovy univeruity, léka ve specializační p ípravě a NžP obor
s problematikou akutní péče.

Správní rada Nadačního fondu erurruĚ.cz podpo ila žádost o podporu

nákupu džáku rigidního bronchoskopu pro Endoskoplcké centrum FN Brno.

Celkov objem vyplacen, ch prost edk činil 50 000 KČ.

Správní rada Nadačního fondu nrWruĚ.CZ podpo ila žádost o
zprost edkování videokonferenčních p enos z kongres 14.. PGS kurz Sepse a

riops v ostravě 2012 a 4. mezinárodního kongresu razové chirurgie a soudního
léka ství v Mikulově ZaLZ a s touto skutečností souvisejÍ,cí Častí student Léka ské

fakulty Masarykovy univezity či léka FN Brno na těchto akcích. Záznam p enos
je dostupn na u ukovém a publikačním portále AKUTNE,CZ.

S podporou Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ vznikly reportaŽe z konferencÍ:

IV. konference AKUTNE.CZ, kongresu ČSARIM, mezinárodní soutěŽe Rallye Rejvíz

20L2, Kurzu urgentní medicíny 2012, Resuscitace 2012, CSIM 2012, AMEE 2012
Lyon, kurz VETMM a 14. kurzu Sepse a MODS v Ostravě 2012. NF AKUTNE.CZ

b ly vyplaceny náklady související s ričastí student Léka ské fakulty Masarykovy

uhiveriitv či léka FN Brno na těchto akckh. Vzniklé materiály jsou dostupné na

v ukovém a publikačním portále AKUTNE,CZ.

Nadační fond AKUTNĚ.g uyt po adatelem Kuuu urgentní medicíny 2012,

kterého se zrjčastnilo 80 student Léka ské fakulty Masarykovy univerzity.
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V noční zpráva o činnostl a hospoda ení

nadačního fondu AKUTNĚ,CZ za rok 2SL7

Nadační fond AKUTNĚ.CZ je paftnerem Expeftní skupiny pro porodnickou
anesteziia analgeziie (ESPM) a projeK EPOSS (eposs.registry.cz), Sepsis-Q
(www.sepsis-o.cz) a OBMMA-CZ (obaama.registry.cz).

Nadační fond AKUTNĚ.cz nil po adatelem benefičního golfového turnaje
AKUTNE.CZ Invitational 2012. Nadační dary ve v ši 16 000 Kč byly vloženy na ričet
rur RrurruĚ.cz.

Celko\n objem prost edk vyplacen, ch v souvislosti s po ádáním a
zajištěním akcí ve smyslu zakládací listiny činil 322 984,30 Kč (občersWen|

ubytování, odměny ečník m a leKor m, propagační materiály, doprava, registrace
konference AKUTNE.CZ u ČLK, provozní náklady na konferenci, poštovné a
telefonní poplatky v souvislosti s po ádáním konference AKUTNE.&, stánek
AKUTNE.CZ na ČsRRIt*,t 2012 a v,fiezdní zasedání w rc poftalu AKUTNE.CZ).

V,daje na správu nr RrwruĚ.CZ činily.6 075 Kč (poplatky bance 1 575 Kč,

vedení ričetnictví 4 000 Kč, správní poplatek FU Brno IV 500 Kč),

NadaČní dary ve prosŇch NadaČního fondu AKUTruĚ.cz Činily v roce 2012

celkem 258 911 Kč.

V rámci hospodá ské činnosti (pronájem reklamní plochy v rámcí IV._

konference AKUTNE.CZ a dalších akcí vč. rirok ) získal NadaČní fond AKUTNE.CZ

celkem 255 B5B,95 Kč.
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V ročníapráva o činnosti a hospoda ení *ffi#ÁTttlTN[,[z
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2. Zpráva o hospoda ení * četní uzávěrka
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V}roční zpráva o činnosti a hospoda eni

nadačního fondu AKUTNE.CZ za rok 2aL2

3. p íloha k četní uzávěrce

a; ÚčetnicWí se provádí podle zákona 563/91 Sb. ve znění pozdějších p edpis
a vyhlášky č. 50412002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona.
Účetní uzávěrka se sestavuje v zjednodušeném rozsahu pro nev dělečné
organizace,

u) Účetni roalrh je zpracován podle platné ričetní osnovy pro nev dělečnou činnost
a čty jsou rozděleny na ričtové skupiny.

c) P íjmy/dary a riroky z vkladu jsou osvobozeny od daně darovací a daně z p frmu
podle zákonů 357192 Sb., par, 20, odst. 4 a 586192 Sb,, par. 18, odst. 3 a 4, písm.
c, včetně doplňk .

d) Celkově se p íjmy ve v ši 5L4 769,95 Kč skládají z p ijat ch dar v hodnotě 243
500 Kč, ričastnick, ch poplatk v hodnotě 15 411 Kč a zisku z pronájmu reklamní
plochy ve v ší 255 858,95 Kč. Celkové v daje ve v, ši 426 749,30 Kč se skládají
z provozních náklad ve v ši 6 075 Kč, vyplacen, ch p íspevk ve v ši 97 690 Kč a
zaplacen, ch služeb sloužících k rozvoji vzdělání v akutní medicíně v souladu
s bodem IX. z izovací lístiny ve v ši 322 984,30 KČ. Podmínka urČená statutem NF,
že čerpání finančních p íspevk na provozní činnost fondu za kalendá ní rok nesmí
p ern šit 7olo z statku finančnírrh prost edk na konci roku, byla splněna.

e) Náklady činí 426 749,30 Kč, v, nosy činí 514 769,95 Kč, rozdíl mezi v nosy
a náklady je zisk ve rn ši 88 020,65 Kč. Daňová rispora ve v ši L7 692 Kč dle par.
20 odst. 7 7ákona o dani z p ffm bude použita k hlavní činnosti, Rozhodnutím
správní rady ze dne Z1.5.lal?je tento zisk p eveden k dalšímu použití v roce
2013. Členové sR i revizor NF AKUTNĚ.CZ se vzdali odměny za v, kon funkce za rok
2012 rozhdnutím SR rur nrurrxĚ.CZzedne 4. 2, 2013.

f) Seznam osob, kterym byl posffinut nadačníp íspěvek:
Kosinová Martina, bytem Libňatov 4 200 KČ

Zuzana Markuseková, bytem Brno

Eliška Kucha avá, bytem Kyjov

Tomáš Hlaváček, bytem Brno

Zuzana Benešován bytem Brno

Pavla Žežulková, bytem Brno

Martin KoČL bytem Brno

Libor KrČek, bytem Brno

Iveta Pospíšilová, bytem Brno

MUDr- l-{ana Suchomelová, bytem Brno

4 200 Kč

4 200 Kč

4 2CI0 Kč

4 200 Kč

4 200 Kč

710CI 1(č

7 100 Kč

2 t00 Kč

16 190 Kč

g) K 31. L2.laIL byla provedena inventarizace finanČnÍ,ch prost edk fondu ve
v ši 261 759,6L Kč, z toho na hotovostiv pokladně O XČ a finančních prost edk na

běžném ťrčtu v ěstce 26L 759,6L Kč. U obou položek skutďn stav souhlasí se
stavem četním. Jin, majetek fond nemá.
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v, roční zpráva o činnosti a hospoda ení

nadačního ťsndu AKUTNE"CZ za rok 2CI12

Účetní uzávěrka byla dne 13. 5. 2013 zkontrolována revizorem nadačního
fondu a podpisem za touto p ílohou ově ena správnost četních operací, z statku
finančních prost edk a vedení tičetnictví.

V Brně dne 13.5.2013
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v, roční zpráva o činnosti a hospoda ení

nadačního fondu AKUTN ,CZ za rok 20 L2

Dne 13, 5. 2013 správní rada schvaluje v ročnÍZprávu o činnosti
a hospoda ení za 2012

MUDr. Petr Štourač, Ph.D,, p edseda správní rady

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D-, místop edseda správní rady

MUDr, Roman Štoudek, člen správní rady
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ll.tt.!..r.1.1tl.tt.ttIrllll.MUDr. Pavel Turčáni, člen správní rady

MUDr, Ivo K ikava, člen správní rady

Prof" MUDr. Pavel evčík, C c", člen správní rady

MUDr. Roman Kraus, MBA, ěen správní rady

Dsc. RNDr" Ladislav Dušek, Ph,D., člen správní rady

MUDr. Olga Snrékalová, člen správní rady
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