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1. Zpráva o činnosti 
 

Nadační fond AKUTNĚ.CZ byl 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 se stal rozhodnutím správní rady MUDr. Petr 
Štourač, místopředsedou správní rady prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. Členem 
správní rady je MUDr. Roman Štoudek. Revizorem Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ je 
Ing. Ladislav Zeman. 

Prvotní vklad Masarykovy univerzity činil 50 000 Kč, správcem vkladu byl 
určen MUDr. Petr Štourač, vklad by učiněn na číslo účtu Nadačního fondu 
AKUTNĚ.CZ 555 000 100/ 5500 dne 22.7.2010. 

V roce 2010 byly podány tři žádosti o podporu účasti na vzdělávací akci 
studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Všechny tři žádosti byly 
rozhodnutím správní rady schváleny. Objem vyplacených finančních prostředků 
činil 6 000 Kč.  

Správní rada projednala a schválila i žádost o podporu pořádání vzdělávací 
akce II. konference portálu AKUTNE.CZ. Pořádání této konference bylo schváleno. 
Konference se zúčastnilo 250 účastníků z řad studentů vyšších ročníků Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity a lékařů ve specializační přípravě.  

Správní rada Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ podpořila žádost o 
zprostředkování videokonferenčního přenosu z kongresu České společnosti 
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2010 ve Zlíně a s touto 
skutečností související účastí studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na 
této akci.  

Záznam přenosu je dostupný na výukovém a publikačním portále 
AKUTNE.CZ. 

Celkový objem prostředků vyplacených v souvislosti s pořádáním a 
zajištěním akcí ve smyslu zakládací listiny činil 64 777 Kč (občerstvení – 42 736 Kč, 
ubytování – 4 290 Kč, propagační materiály – 10 194 Kč, doprava – 1 510 Kč, 
registrace konference AKUTNE.CZ u ČLK – 3 600 Kč, provozní náklady na 
konferenci - 827 Kč, poštovné na konferenci AKUTNE.CZ - 600 Kč, stánek 
AKUTNE.CZ na ČSARIM 2010 – 1 020 Kč). 

Výdaje na správu NF AKUTNĚ.CZ činily 841 Kč (poplatky bance 496 Kč, 
kancelářské potřeby 345 Kč).  

Nadační dary ve prospěch Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ činily v roce 2010 
celkem 132 000 Kč (vč. vkladu Masarykovy univerzity) . Účastnické poplatky na 
akcích pořádaných NF AKUTNĚ.CZ tvořily příjem ve výši 4 753 Kč.  

Pronájmem reklamní plochy v rámci II. konference AKUTNE.CZ získal 
Nadační fond AKUTNĚ.CZ celkem 55 000 Kč. 
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2. Zpráva o hospodaření – účetní uzávěrka 
  

  

Rozvaha k 31.12.2010 (v tis.Kč) 

AKTIVA Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010 

Pokladna 0 0 

Účty v bankách 0 +120 

AKTIVA CELKEM 0 +120 

PASIVA Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010 

Hospodářská činnost 0 +55 

Dary 0 +65 

PASIVA CELKEM 0 +120 
  

  

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010 (v tis.Kč) 

NÁKLADY Hlavní činnost: Hospodářská činnost: 

Spotřebované nákupy celkem 2 0 

Služby celkem 64 0 

Poskytnuté příspěvky celkem 6 0 

Ostatní náklady celkem 0 0 

NÁKLADY CELKEM 12 0 

VÝNOSY     

Příspěvky  137 0 

Ostatní výnosy celkem 0 55 

VÝNOSY CELKEM 137 55 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 65 55 

Celkový hospodářský výsledek                       120 
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3. Příloha k účetní uzávěrce 
a) Účetnictví se provádí podle zákona 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona. 
Účetní uzávěrka se sestavuje v zjednodušeném rozsahu pro nevýdělečné 
organizace. 

b) Účetní rozvrh je zpracován podle platné účetní osnovy pro nevýdělečnou činnost 
a účty jsou rozděleny na účtové skupiny. 

c) Příjmy/dary a úroky z vkladu jsou osvobozeny od daně darovací a daně z příjmu 
podle zákonů 357/92 Sb., par. 20, odst. 4 a 586/92 Sb., par. 18, odst. 3 a 4, písm. 
c, včetně doplňků. 

d) Celkově příjmy ve výši 192 000 Kč se skládají z přijatých darů v hodnotě 137 
000 Kč a zisku z pronájmu reklamní plochy ve výši 55 000 Kč. Celkové výdaje ve 
výši 72 000 Kč se skládají z provozních nákladů ve výši 2 000 Kč, vyplacených 
příspěvků ve výši 6 000 Kč a  zaplacených služeb sloužících k rozvoji vzdělání 
v akutní medicíně v souladu s bodem IX. zřizovací listiny ve výši 64 000 Kč. 
Podmínka určená statutem NF, že čerpání finančních příspěvků na provozní činnost 
fondu za kalendářní rok nesmí převýšit 7% zůstatku finančních prostředků na konci 
roku, byla splněna. 

e) Náklady činí 72 000 Kč, výnosy činí 192 000 Kč, rozdíl mezi výnosy a náklady je 
zisk ve výši 120 000 Kč. Daňová úspora ve výši 10 450 Kč dle par. 20 odst. 7 
Zákona o dani z příjmů bude použita k hlavní činnosti. Rozhodnutím správní rady 
ze dne 30.6. 2011 je tento zisk převeden k dalšímu použití v roce 2011. 

f) Seznam osob, kterým byl poskytnut nadační příspěvek: 
Kosinová Martina, bytem Libňatov – 2 000 Kč 

Filipcová Pavla, bytem Ostrava – 2 000 Kč 

Ďurišová Zuzana, bytem Brno – 2 000 Kč  

g) K 31. 12. 2010 byla provedena inventarizace finančních prostředků fondu ve 
výši 120 236.97 Kč, z toho na hotovosti v pokladně 0 Kč a finančních prostředků na 
běžném účtu v částce 120 236.97 Kč. U obou položek skutečný stav souhlasí se 
stavem účetním. Jiný majetek fond nemá. 
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Účetní uzávěrka byla dne 30. 6. 2011 zkontrolována revizorem nadačního 
fondu a podpisem za touto přílohou ověřena správnost účetních operací, zůstatku 
finančních prostředků a vedení účetnictví. 

  

V Brně dne 30.6.2011 

 

Ing. Ladislav Zeman, revizor Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ 

 

 

 

 

Dne 30.6.2011 správní rada schvaluje výroční zprávu o činnosti 
a hospodaření za 2010 

  

MUDr. Petr Štourač, předseda správní rady 

 

 

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., místopředseda správní rady 

 

 

MUDr. Roman Štoudek, člen správní rady 

 

 

MUDr. Pavel Turčáni, člen správní rady 

 

 

MUDr. Ivo Křikava, člen správní rady 

 

 

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. , člen správní rady 
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