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Termín zasedání: LL. 9. 2017

Pozvaní: doc. Štourač, doc. Schwarz, doc. Dušek, dr, Kraus, dr. Křikava,

dr, Smékalová, prof. Ševčík, dr. Štoudek, lng. Zeman

Přítomni: doc. Štourač, doc. Schwarz, dr. Kraus, dr. Křikava, dr. Smékalová,

dr. Štoudek

Omluveni: doc. Dušek, prof. Ševčík, lng. Zeman

Host: Holčáková

Program zasedání:

L. Finanční zpráva za rok 2Ot7, včetně transakcí, plánů příjmů a výdajů

na rok 2Ot7, Tax Consulting

Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ,CZ

3.

4.

5.

6.

7.
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2. Plán vypsánípodpor na rok 2OL7 - Rallye Rejvíz, Propedeutika

v praxi, Cena Jiřího Macha, Cena pro nejlepší case report, ESICM,

Osobnost AKUTNĚ.CZ, Algoritmus desetiletí

Aktivita Mladí anesteziologové pod hlavičkou AKUTNĚ.CZ

Dopad směrnice GDPR na NF

Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ 2OL7, zlatý partner a několik dalších

Plánované reportáže a přenosy 2017

Různé

a) Plán zasedání2Ot8

b) Úkoly z minulé sR NF

c) Návrh nákupú2OI7 /20L8

d) Devátý člen SR NF

e) X. konference AKUTNĚ.CZ- rúzné

f) Akce a dárkové předměty k 10. výročí portálu AKUTNĚ.cZ -
rea lizace

g) Dalšídle návrhů členů SR NF
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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ
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a)
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Průběh jednání:

Navržený program zasedáníbyl schválen všemi hlasy. Předseda SR NF

AKUTN Ě.cz přivítal přítomné.

1. SR NF schválila finančnítransakce k 11. 9. 2017 a vzala na vědomí

hospodářský výsledek za první pololetí, přúmy a rnýdaje od začátku

roku a stavu transparentního účtu k LL.9,2oL7. Předseda sR NF

informoval o plánu výdajů do konce roku 2OL7, Dále informoval o

plánovaných příjmech do konce roku a předpokládaném

hospodářském výsledku za rok 2OI7.

2. Doc. Štourač informoval SR NF o výběru 2 nejaktivnějších reportérů

z řad studentů a navrhljejich finanční podporu na konferenci ES|CM

ve Vídni. SR NF tuto schválila.

Předseda SR NF též navrhl pravidelné udělování ceny Osobnost

AKUTNĚ.CZ, kterou se v letošním roce stává MUDr. Eliška

Kuchařová. Cena za Algoritmus desetiletí bude diskutována na

dalším zasedání SR NF.

Doc. Štourač informoval o účasti Sekce mladých anesteziologů na

konferenci ČSnntV. Sekce mladých anesteziologů nyní čítá cca 200

anesteziologů z celé České republiky.

Předseda SR NF informoval o dopadu směrnice GDPR. Tato byla

konzultována s advokátní kanceláří Štourač & Benešová a vyjádření

AK bere SR na vědomí.

Doc. Štourač informoval SR o finálních přípravách Golfového turnaje

AKUTNĚ.CZ Open 2017 v termínu 14.70,2Ot7 a o stávajících i

nových partnerech této akce. Doc. Štourač informoval o získání

nového zlatého partnera a o dalších nových partnerech NF.

Předseda SR NF informoval o připravovaných reportážích a
přenosech do konce roku2017.

Různé:

Dr. Smékalová navrhla termíny zasedání v příštím roce: 15. února,
14. května, tO. září,5. listopadu - bude upřesněno na další SR NF

b) Úkoty z minulé SR

o Dr. Štoudek: vypsání soutěže Ceny Jiřího Macha -
splněno
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Návrh nákupů na rok 2017/L8 - předseda SR vyzval ostatní
členy, aby na příštíSR navrhli možnosti nákupů na příští rok.

Devátý člen SR - bude osloven.

X. konferenci AKUTNĚ.CZ- proběhne 17. 11. a program bude
diskutován na jednom z příštích zasedáníSR NF.

Akce a dárkové předměty k 10. výročí portálu AKUTNĚ.CZ -
šňůrky se jmenovkou, odznaky do klopy a placky, adventní

kalendáře jsou v realizaci, propisky k 10. výročíjsou hotovy.

Další návrh členů SR - žádné návrhy.

Termín dalšího zasedání sR NF AKUTNĚ.CZ je 6. í1.20L7
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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

V Brně dne 11. 9.2OI7 zapsala Simona Holčáková.

Znění zápisu potvrdili:

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

předseda správnírady NF AKUTNĚ.CZ

doc. lng, Daniel Schwarz, Ph.D.

předseda správnírady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Roman Kraus, MBA

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. lvo Křikava, Ph.D.

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Olga Smékalová

člen správnírady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Roman Štoudek

člen správnírady NF AKUTNĚ.CZ
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