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1. Zpráva o činnosti

Nadační fond AKUTNĚ.cz ny z ízen z izovací listinou ze dne 22.12.2009 a

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

spisovou značkou N 347 dne 15.4.2010.

P edsedou správní rady je k 31. 12. 2013 MUDr. Petr Štourač, Ph.D.,

místop edsedou správní rady Ing, Daniel Schwan, Ph.D.

členové splávní rady jsou MUDr. Roman štoude4 MUDr. pavel Turčáni,
prof. MUDr. PavelŠevčík, C c., M|JDr.Ivo K ikava, PhD., MUDr. Roman Kraus,
MBA a MUDr- CIlga Smékalová.

Revizorem Nadačního fondu AKUTruĚ.CZ je Ing. Ladislav Zeman.

v pr běhu roku 2013 bylo prodlouženo členství o t í roky následujícír.rr

člen m Správní rady Nadačního fondu RrUrruĚ.CZ:
MUDr. Petr Stourač, Ph.D., MUDr. Roman Štoudek, proť. MUDr, Pavel

Ševčík, CSc., MUDr. PavetTurčáni, Ing. Daniel Schwarz, Ph,D., MUDr. Ivo K ikava,
Ph.D-

Rozhodnutím Správní rady Nadačního ťondu nrUrnlĚ.a b zvolen
p edsedou sR NF nrurru "cz na t íteté období MUDr. petr Štourač, ph.D,,

místop edsedou SR nr nrUrruĚ.CZ Ing. Daniet Schwarz, Ph,D, a revizorem
Nadačního fondu AKUTNE.CZ Ing. Ladislav Zeman,

Změny byly zaznamenány u Krajského soudu v Brně.

v roce 2013 bylo podáno 6 žádosti o podporu časti na vzdělávací akci
(MUC. RR) studenty Léka ské fakulty Masarykovy univenity. T em žádostem bylo
vyhověno v plné rn ši (3x 4 000 Kč) a t em žádostem nebylo vyhověno. právní
rada Nadačního fondu RXUrruĚ.CZ podpo ila žádost o podporu rjčasti na kongresu
Anesthesiology 2013 v San Franciscu léka ky FN Brno. Byla schválena rjhrada

cestovních nákbO ve rn ši 5 111 Kč. Celkcv, objem vyplacen, ch finančních
prost edk činil 17 111 KČ.

právní rada projednala a schválila žádost o podporu po ádánívzdělávací
akce V. konference portalu nrurruĚ.CZ, Konference se zriČastnilo více neŽ 650

ričastníkr3 z ad student vyšších ročník Léka ské fakulty Masarykovy univerzíty,

léka ve specializační p ípravě a NLZP obor s problematikou akutní péče.

právní rada Nadačního fondu nrcUrÍrlĚ.e podpo ila žádost o
zprost edkovánívideokonferenčních p enos z kongres 15. PGS kurz Sepse a

MODS v Ostravě 2013, kongresu Damage Control Surgery v Brně a 5.

mezinárodního kongresu ťrrazové chirurgie a soudního láka ství v Mikulově 2013 a

s touto skutečností související častí studentr] Léka ské fakulty Masarykovy

univerzity či léka FN Brno na těchto akcích. Záznam p enos je dostupn, na

u ukovém a publikačním portálu AKUTNE.CZ.

S podporou Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ vznikly reportáŽe z konferencÍ: V.

konference AKUTNE.CZ, kongresu ČSnruN, mezinárodní soutěže Rallye Rejvíz

2013, Kunu urgentnímedicíny ?CI13, IAMSE 2013 St. Andrews, Euroanaesthesia

2013 Barcelona, simulaČní kurz Crisis Managementu a 15. kurzu Sepse a MODS

v Ostravě 2013: NF AKUTNĚ.IZ byly vyplaceny náklady související s rjčastí

student Léka ské fakulty Masarykovy unívenity či léka FN Brno na těchto
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akcích. Vzniklé materiály jsou dostupné na v ukovém a publikačním portálu
nxwruĚ.cz.

Nadační fond AKUTNĚ.CZ nY po adatelem Kurzu urgentní medicíny 2013,
kterého se ztiČastnilo 80 student Léka ské fakulty Masarykovy univerzity.

Nadační fond AKUTNĚ.CZ Uyt spolupo adatelem Zdravotnické pevnosti
Boyard Těchonín pro studenty Léka ské fakulty Masarykovy univerzity.

l\adační fond AKUTNĚ.* nť po adatelem prezentací pokročil, ch forem
rn uky na LF MU v rámci Dies Academicus 2013 a Šalina první pomoci v rámci
národního kongresu ČsnruN 2013 v Brně.

Nadační fond AKUTNĚ,Cz je paftnerem Expertní skupiny pro porodnickou
anesteziia analgezii {E PAA) a projekt FPO S (eposs.registry.cz), Sepsis-Q
(www.sepsis-q.cz) a OBMMA-CZ (obaama, reg istry.cz).

Nadační fond AKUTNĚ,Cz nil po adatelem benefičního golfového turnaje
AKUTNE.CZ Invitational 2013. Nadační dary ve v ši 18 0CI0 l{Č byly vloženy na čet
rur nxwxĚ.cz.

celkov, objem prost edk vyplacen ch v souvíslosti s po ádáním a
zajištěním akcí ve smyslu zakládací lístiny činil 207 BB0,84 Kč (občerstvení,
ubytování, odměny ečník m a lektor m, propagační materiály, doprava, registrace
konference nXUrruĚ.CZ u ČLK, provozní náklady na konferenci, poštovné a
telefonní poplatky v souvislosti s po ádáním konference AKUTN .CZ, stánek
AKUTNE.CZ na ČsRRlt,t 2013 a v, jezdní zasedání w rc portálu nxurruĚ,cz;.

V, daje na správu rur nxwruĚ.CZ Činily L2 634.,16 KČ (4 000 KČ - riČetnictvÍ,
7 000 Kč - kolek za zapsáníochranné známky nxurruĚ.cz@, 1 562 Kč - bankovní
poplatky, 72,16 Kč - ostatnídrobnó náklady).

Nadační dary ve prospěch Nadačního fondu AKUTruĚ.CZ činily v roce 2013
celkem 103 153 Kč,

NAt}AČruí
FilrunAKUTN[.[I

nadačni f*nd v rtk*r,ého
a pub1l},,ačnth* p*rtáiu
AKLJTí.,íĚ.cz

... ejderne se ne akutně"cz

Nadačni ť*nd AHIJTN ...CZ

Karn*nice 5
6ž5 ůů Brr"rc
č. u.: 55 **ůj"*0/ St]il RB
\i/\,tlw. akutrr*.cz

zlz



Vyn*čnr xpnmvn ffi činnmsťi m hmsp#dm mrtí
NAnAINl
Ft}NDAKIJTNil.fi

Nmdmčnlhm ťmndu eKUTru#-tX xffi r*k ž*13

Ř" ffipráwm m h*spwdm *mí * n}ffetmí utml*v#rkm

,ť*vk1.1.2ů13

{)

+262

+žS2

tar, }< J . 1. ?{J13

+88

+-t 74

+žSž

tavk31. l3.2t}13

{}

+,{2{J

+43{}

itavk31.12.?{}13

+ů

-r4?{}

+-#ž{'}

0

ťJ

{}

ů

ů

ť}

fi

ů

ů

{}

nad,ačy'i f*rld v rrkcr,*}ro
a publrkačniho portáltl
ÁKUTI,,IĚ.cz

... ejdeffte e na akutně,ce

NarJační ť*nd AKIJTNĚ.CU
Karnenice 5
SZ5 0ů Brno
č. u.: 5 ůfrů:ůů/ Sfi* RB
v./\,tlw. akutrr*. cz

AKT VA

*}trklaelna

Ú*ry, v bankáclr

AK , vA ilffiLKffis,
}A /A

F3o sptlcl áť,s ká či rrntls ť

ť}stertní

}ÁS VÁ fl l] ",Kni

NÁKilAffiY

ip:clti'q* b*vané rláknp1,- ** 1 kerrr

tr"#by 0ťlliern

{}sr:bní náklady **ll<ent

Saně fi pmplatk"v*

O sť*,ťtr í nit'l< l.rct,v c*l kenr

ruÁmLAffiv {lffit { &

vÝruť}sv:

P íspčvky

{}statní vyrrosy celkem

V\,,N{_} \, ilffi ,K iM
{# p$ }ÁŘsx*Ý vÝsx"& } K

f,,e **vy fu*sp*ďri sky vy s *c * *

[:ílav,ní S:ir:n*st: ::losp*ctáťská či:nnost:

53

18ť}

s3

7

24

347

1ů3

40s

s{}9

tsž

,sž

slz



Vyrmčníxpratvm # činnmsťi m h*sp#dmtmní

Nmdmčr:íhm ťmrtdu &KtJTrum-tX xffi nmk ž*l-3

3. P íloha k r.ičetní uzávěrce podle 30 vyhlášky č. 504/2OO2 Sb,

a) Účetníjednotka:

náxev: Nadační fond AKUTNĚ,CZ

sídlo: Kamenice 5, 625 00 Brno
právní forma: nadační fond
poslání; obecn, rozvoj vzdělávání v oblasti akutní medicíny

rozvoj vzdělávání, vědy, vyzkumu a v voje na Masarykové univerzitě
rozvoj internetového rn ukového a publikačního poftálu nrUrruĚ.CZ

statuktrní orgán: p edseda správní rady: MUDr. Petr Stourač, Ph.D
místop edseda správní rady: Ing. Daniel SCHWARZ, Ph"n
členové správní rady: MUDr. Roman Stoudek, MU r, Pavel
Turčáni, MUDr. ivo K ikava, Prof. MUDr. Pavel Sevčík, CSc.,
MUDr. Roman Krau , MBA, Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.,
MUDr. Olga mékalová

b) Zakladatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617í9, 60tll,tČ
00216224
Nadační kapitiil : 50.000,--

c) Účetní období: 1.1.20t3 - 31.12.2013.
Datum sestavení četní závěrky: 2B,2.ZaL4
Použité ričetní metody: Účetnicwí se provádí podle zákona 563/91 b. Ve znění
pozdějších p edpis a vyhlášky č. 5CI4/2002 5b., kterou se provádí některá
ustanovení tohoto zákona.

Úetou rozvrh je zpracován podle platné četní o novy pro neziskové
organizace.

Oceňování je prováděno po izovací cenou u majetku a zásob, jmenovitou
hodnotou u pohledávek a závazk a nominální hodnotou u peněžních prost edk a
finančních dar . Ocenění reálnou hodnotou nebylo ve sledovaném období pouŽito.

Odpisování četníjednotka neprovádl protože nevlastní žádn, hmotn,
majetek, kten by odepísovala.

K odchylkám od ričetních metod dle 7 odst" 5 zákona o ričetnictví ve
sledovaném období nedošlo.

Opravné položky k pohledávkám a rez rvy ričetní jednotka ve sledovaném
období netvo ila.

d) Mezi rozvahou m dnem a okamžíkem sestavení ťrčetní závěrky nedošlo k
žádné rn znamné události, která by měnila pohled na finanční situaci rjčetní
jednotky

e) Účetní iednotka ve sledovaném období nepoužila p epočet cizí měny na
koruny * nemá žádn, majetek, pohledávky ani závazky v cizí měně anije během
roku nepoužila.

0 Účetní;eOnotka nemá podíl v jin, ch rjčetních jednotkách,

g) K rozvahovému dni rjčetníjednotka nemá závazky ani pohledávky po
splatnosti,
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h} t"lčetní:ednoťka nev astní žádné cenné papíry,

i} eexisťují žádnó rt"raj*tk*v* f;*nr"ró papíry,

j} hle*xisťují žÉdnó d užné částky s d*bou splmtnnsťi delŠÍ 5 l*t"

k} Neexisťují žadnti ráv*rky neznchycen* v r#zv*r .

') 
V sled*khospoda eníza hlavníčinnost:162tis- Kč,za hospodá skou

činnost: 0 tís.

m) Pr měrn, evidenční počet zaměstnanc : 0

Mzdové náklady: 83 tís. Kč, Ostatní sociální náklady 0 Kč, z toho statutárním
orgán m: 0 Kč

n) Odměny a funkční požitky členr1m statutárního orgÉnu: 0 Kč

o) Čhnová statutárních a kantrolních orgán a jejich rodinní p íslušníci nejsou
ťrčastni v osobách, s nimiž ričetní jednotka uzav ela obchodní smlouvy či jiné
smluvní vztahy,

p} Ve sledovaném období nebyly poslqrtnuty žádné zálohy ani rivěry.

q) Daňová leva ve \^ ši 56 tís. bude použita v následujících obdobích na

hlavní činnost.

0 Seznam asob, kterym byl posffinut nadační p íspěvek:
Zuznna Markuscková, byt*m Srnn
l c*I* Mmrková, byť*m rno
Sarbnra Malnvafrá, bytern Srno
ffiLJDr. Hnnn Hnrau[rn, byt*m ffirno

4 fifis Kč
4 §*il Kč
4 fififi l{č

tln Kč

s) Celkové správní náklady činily 12.634,16 (4.000,-- ričetnictví, 7.000,-- kolek
za zapsáníochranné známky, 1"562,-- bankovní poplatky, 72,1,6 ostatnídrobné
náklady). Správní náklady nep esáhly 7olg z statku finančních prost edk ke konci

ťrčetního období.

u) K 31. 12. 2013 byla provedena inventarizace finanČních prost edk fondu
ve v ší .419 916,56 Kč, z toho na hotovostiv pokladně 0 Kč a finančních prost edk
na běžném ričtu v částce 419 916,56 Kč, U obou položek skutečn, stav souhlasí se
stavem ťrčetním. Jin, majetek fond nemá.
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Ůčetní uzávěrka byla dne 26. 5. 2014 zkontrolována revizcrem nadaČního
fandu a podpisem ua touto p ílahou ově ena správnost ťrČetních operacÍ, zťrstatku

finančních prost edk a vedeníťrčetnictví.

V Brně dne 26. 5. 2014

Zpracovala: Lenka Zvolánková, Tax Consulting, spol. s r.o"

$chválil: Ing. Ladislav Zeman, revizor Nadačního fondu AKUTi1Ě,CZ

rueffiffi
Fffi\ffi&ffiffi 

ffiffi"mff

naďacni ťcnr| ,.7,1ttlt{},iť :r:
{r.{}r,_i,k}\ilr,tl*:,rtYl.t*T":r..srt-i:s"' j,:,,s

P,'r(.\,,} 
"'; 

?4ť, {:Z

*." s*jď§yytfr s* ffie akuatytň,*x

N u,,Crlť.is,í 4i * r:C íl.tilJT ?iťr.t:Z
M.arn*ltícc
*?-* i}r,'1 T}rl Yir;;

č. r-i ,, ij::3*ůůLút"il5i:*{} ftfi
\fl\N,\N, al.<Ll.t:l,t C ť'z,

,i'M

6lr



Výroční zprávao činnosti a hospodaření *
Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ za rok 2013

Dne 2S. 5. 2fij"4 správní radn schvnlujfr w rnČní Zprávu fr Čirrn*sti
n hmsp*dm ení xa 3 13"

MU n" Petr t*urnč, Ph.D", p *dseda sprtvní rmdy

1ns, Dfiniel chw*ru, Fh"D., míst*p *ds*dn sprtvní rndy

Dsc" RNDr, Lndislav Dušek, Ph"§., člen správní r*dy

MIJDr. R*rnnn Krau , MffiA, č en správní rady

MUDr" trv* K iknv*, čIen správní rady

Proť. MLJDr. Pave! evčík, C c., čl*n správní rady

MUDr, Roman toud*k, čIen správní rady

MUDr" Pavel Turčáni, č|ert správrrí rady
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