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1. Zpráva o člnnosti

Nadační fond AKUTNĚ.cz ayl zřízen zřizovací listinou ze dne 22'12'2009 a

byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod

spisovou značkou N 347 dne 15.4'2010.

Předsedou správní rady je k 31. 12' 2014 MUDr. Petr štourač, Ph.D.,
místopředsedou správní rady Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

členové správní rady jsou MUDr. Roman štoudek, MUDr. Pavel Turčáni,
prof. MUDr' Pavel Ševčík, CSc., MUDr. Ivo Křikava, PhD', MUDr. Roman Kraus,

MBA, Doc' RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. a MUDr. olga Smékalová.

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

V průběhu roku 2014 neskončil mandát žádnému z členů správních orgánů
Správní rady Nadačního fondu AKUTNE.cZ.

V roce 2014 bylo podáno 18 žádosti o podporu účasti na vzdělávací akci

MUc. RR studený Lékařské fakulty Masarykovy univerziý. Třem žádostem bylo

vyhověno v plné rnýši, třem ve ýši 50o/o, třem ve rnýši 33o/o registračního poplatku.

Devíli žádostem nebylo vyhověno' Jeden ým se ze zdravotních důvodů nemohl

soutěže zúčastit, proto vrátil poskytnuté finanční prostředky na účet NF

AKUTNĚ,SZ. o podporu účasti na studentském maratónu v Biskupicích žádaljeden
student LF MU, kterému bylo vyhověno' Jeho ým v soutěži získal prvnímísto.
Celkový objem vyplacených finančních prostředků v rámci podpory činil 26 780 Kč.

Správní rada Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ projednala a schválila žádost
zástupců Endoskopického centra FN Brno na dovybavení centra nástroji pro akutní
bronchoskopické výkony' Celkový objem vyplacených finančních prostředků činil 68

972Kč'

Správní rada projednala a schválila žádost o podporu pořádánívzdělávací
akce VI. konference poftálu AKUTNĚ.CZ, Konference se zúčastnilo více než 700

účastníků z řad studentů vyšších ročníků Lékařské fakulý Masarykovy univerzity,
lékařů ve specializační přípravě a NLZP oborů s problematikou akutní péče.

Správní rada Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ podpořila žádost o
zprostředkování videokonferenčních přenosů z kongresů i6. PGS kurz Sepse a

M9DS v ostravě 2OI4 a 6. mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního
lékařstvív Mikulově 2OI4 a s touto skutečnostísouvisející účastístudentů Lékařské

fakulý Masarykovy univerziý či lékařů FN Brno na těchto akcích' Záznam přenosů
je dostupný ni výůrovém a publikačním poftálu AKUTNĚ.CZ.

S podporou Nadačního fondu AKUTNĚ.cZ vznikly repoftáže z konferencí:

VI. konference AKUTNE.CZ, kongresu čSARIM, mezinárodnísoutěže Rallye RejvÍz

2OI4, Kurzu urgentnímedicíny 2014, IASP 2014 Buenos Aires, AMEE 2014 Milano,

Euroanaesthesia 2014 Stockholm, Kritické gtavy v porodnictví 2014 a 16. kurzu

Sepse a MoDS v ostravě 2014. NF AKUTNĚ'CZ byly vyplaceny náklady související s

účastístudentů Lékařské fakulý Masarykovy univerziý či lékařů FN Brno na těchto
akcích. Vzniklé materiály jsou dostupné na ýukovém a publikačním poÉálu
AKUTNĚ.cZ.

Nadační fond AKUTNĚ.cz nyt pořadatelem Kurzu urgentní medicíny 20t4, .

kterého se zúčastnilo B0 studentů Lékařské fakulý Masarykovy univerzity.
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Nadační fond AKUTN ř'cz ayl pořadatelem prezentací pokročilých forem
vyuky na LF MU v rámci 95. výročí založení Masarykovy univerziý.

Nadačnífond AKUTNĚ.cz je partnerem Sekce pro porodnickou anestezii a
analgezii (SPAA) čsnnru a projek[ů iPoSS (eposs.registry.cz), Sepsis-Q
(www.sepsis-q,cz) a OBMMA-CZ (obaama,registry.cz).

Nadačn í fond AKUTN Ě.cz oyl pořadatelem benefičn ího golfového tu rnaje
AKUTNE.CZ Invitational 2014.

Celkoý objem prostředků vyplacených v souvislosti s pořádáním a
zajištěním akcí ve smyslu zakládací listiny činil z13 062 Kč (občerstvení, ubytování,
odměny řečníkům a lektorům, propagační materiály, doprava, registrace
konference AKUTNĚ.cZ u ČLK, provoznínáklady na konferenci,poštovné a
telefonní poplatky v souvislosti s pořádáním konference AKUTNE.CZ, stánek
AKUTNE.CZ na ČsRRtlut 2Ot4 a vy1ezdní zasedání tvůrců portálu AKUTNĚ.CZ).

Výdaje na správu NF AKUTNĚ.CZ činily 5 29o Kč (4 ooo Kč - účetnictví, B90
Kč - bankovní poplatky, 400 Kč - ostatní drobné náklady).

Nadačnídary ve prospěch Nadačního fondu AKUTruĚ'cz činily v roce 2014
celkem 95 740 Kč.
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2.Zpráva o hospodaření - účetní uzávěrka

AKTIVA
Pokladna

Pohledávky

Úety v bankách

AKTIVA CELKEM
PASIVA

Jmění

Hospodářská činnost

ostatní

PASIVA CELKEM

Stav k l. l-.2014 Stav k 31. 12. Z0I4

00
+30

+q;ZO +479

+420 +509
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+0 +0
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NAKLADY
Spotřebované nákupy celkem

SluŽby celkem

osobní náklady celkem

ostatní náklady celkem

NÁxr,.{nY CELKEM
rnfNosy

{i

Příspěvky
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0
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0
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3. Příloha k účetní uzávěrce podle s 30 vyhlášky č. 504/2002 sb'

a) Účetníjednotka:

název: Nadační fond AKUTNĚ.Cz

sídlo: Kamenice 5, 625 00 Brno
právní forma: nadační fond
postáníl obecný rozvoj vzdělávánív oblasti akutní medicíny

rozvoj vzdělávání vědy, ýzkumu a ývoje na Masarykově univerzitě
rozvoj internetového rnýukového a publikáčního poftálu AKUTNĚ.CZ

statutární orgán: předseda správní rady: MUDr. Petr Stourač, Ph.D
místopředseda správní rady: Ing. Daniel scHWAM' Ph.D
členové správnírady: MUDr. Roman Stoudek, MUDr. Pavel
Turčáni, Ph.D., MUDr. Ivo Křikava, Ph.D', Prof. MUDr. Pavel

ševčík, CSc., MUDr' Roman Kraus, MBA, Doc' RNDr. Ladislav
Dušek, Ph.D., MUDr. olga Smékalová

b) Zaktadatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 6L7lg, 6ot77,IČ
002L6224
Nadační kapitál: 50.000,--

c) Účetní období: I' L.2oI4 - 31. 12. 2014. Datum sestavení účetní
závěrky: 4.2. z0L5

Použité účetní metody: Účetnicwíse provádípodle zákona 563/91 Sb.

Ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.50412002 Sb., kterou se provádí
některá ustanovení tohoto zákona.

Úrtorn1 rozvrh je zpracován podle platné účetní osnovy pro neziskové
organizace.

oceňování je prováděno pořizovacícenou u majetku a zásob, jmenovitou

hodnotou u pohledávek a závazků a nominální hodnotou u peněžních prostředků a
finančních darů.

ocenění reálnou hodnotou nebylo ve sledovaném období použito.

odpisování účetní jednotka neprovádl protože nevlastní žádnÝ hmotný
majetélt, kteý by odepisovala.

K odchylkám od účetnírch metod dle $7 odst. 5 zákona o účetnictví ve
sledovaném obdobínedošlo. opravné položky k pohledávkám a rezervy účetní
jednotka ve sledovaném období netvořila.

d) Mezi rozvahorným dnem a okamžikem sestavení účetnízávěrky nedošlo k
žádné ýznaňně-události, která by měnila pohled na finanční situaci účetní
jednotky.

e) Účetní jednotka ve sledovaném období nepoužila přepočet cizí měny na

koruny - nemá žádný majetek, pohledávky ani závazky v cizí měně ani je během
roku nepoužila.

0 Účetníjednotka nemá podíl v jiných účetních jednotkách.

g) K rozvahovému dni měla účetníjednotka pohledávku po splatnostive ýši
šó tis. Kč, která byla uhrazenav L|2OI5 a neměla žádnézávazky po splatnosti.
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Poskytnuté dary:

Účetníjednotka nevlastní žádné cenné papíry.

Neexistují žádné majetkové cenné papíry.

Neexistují žádné dlužné částky s dobou splatnosti delší5 let.

Neexistují žádné závazky nezachycené v rozvaze'

Výsledek hospodaření za hlavníčinnost: 89 tis., za hospodářskou činnost: 0

m) Průměrný evidenční počet zaměstnanců: 0

Mzdové náklady: 63 tis., ostatní sociální náklady 0, Z toho statutárním orgánům: 0

n) odměny a funkční požitky členům statutárního orgánu: 0 Kč

o) členové statutárních a kontrolnírch orgánů a jejich rodinní příslušníci nejsou

účastni v osobách, s nimř účetní jednotka uzavřela obchodnísmlouvy čijiné
smluvnívztahy.

p) Ve sledovaném období nebyly poskytnuty žádné zálohy ani úvěry.

q) Daňová úleva ve V'ýši 57 tis' bude použita v následujících obdobích na

hlavníčinnost. Daň po slevách činila 3B0 Kč.

r) Přehled o přijabkh darech: MsE C, s,r.o. 10.000,_
ostatní drobní dárci 19.740,--
WPP Financial, s.r.o. 10.00q-
Gedeon Richter Marketing CR 20.000,-
Elekta, s.r.o. 16.000,--
GlaxoSm ith Kline, s, r. o. 20. 000, --
Celkem 95.740,--

2.900,- Kazda lakub (Biskupice)
23.BB0,-- ýmy Lékařské fakulý MU - na
účast v Rallye Rejvíz
68.972,-- Fakultní nemocnÍci Brno

';:fI";ť!,;3:
s) Výnosy tvořily za rok 2014 celkem 52o o29,73 Kč, náklady wořily celkem

za rok zol4 43o 594,94 Kč' Rozdíl woři| v podobě hospodářského výsledku 89 434,

79 Kč.

t) Celkové správnínáklady činily 5.290,-- (4'000,-- účetnictví, B90,--bankovní

poplatky, 4oo,-- kredit do MT). Správní náklady nepřesáh|y 7olo zůstatku finančních

prostředků ke konci účetního období.

u) K 31. 12. 2014 byla provedena inventarizace finančních prostředků fondu
ve ýši 47g 35L,35 Kč, z toho na hotovostiv pokladně 0 Kč a finančních prostředků
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na běžném účtu v částce 479 351,35 Kč . U obou po]ožek skutečný stav souhlasí se
stavem účetním. Jiný majetek fond nemá.
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Účetní uzávěrka byla dne 18. 5. 2015 zkontrolována revizorem nadačního
fondu a podpisem za touto přílohou ověřena správnost účetních operací, zůstatku
fi nančních prostředků a vedení účetnictví.

V Brně 'dne 18. 5. 2015

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

schváil: Ing. Ladislav zeman, revizor Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ
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Dne 18. 5. 20i5 správnírada schvaluje ýroční Zprávu o činnosti
a hospodařeníza20t4.

MUDr. Petr štourač, Ph.D', předseda správnírady

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., místopředseda správnírady

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., člen správnírady

MUDr. Roman Kraus, MBA, člen správnírady

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., člen správní rady

Prof' MUDr. Pavel Ševčík, CSc., člen správní rady

MUDr. Roman štoudek, člen správnírady

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D', člen správnírady

MUDr. olga Smékalová, člen správní rady
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