Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ
Termín zasedání: 3.

I1,,

&ťeťfrTiUT]§t.H

2014

nadačnťfond r,l}uk*,,,ého

Pozvaní: dr, Štourač,dr. Schwarz, dr. Dušek, dr. Kraus, dr. Křikava, dr. Smékalová,
prof. Ševčík,
dr. Štoudek, dr. Turčáni, ing. Zeman

Přítomni: dr. Štourač,dr. Schwarz, dr. Kraus, dr. Smékalová, dr. Štoudek, dr.
Turčáni

Omluveni: dr. Dušek, dr. Křikava, prof. Ševčík,ing, Zeman

a pirblikačniho portálu

AXUTJ,,íÉ.CZ
,..

sejderne se na akutně,cz

Naclačni íCInd AKUTNĚ.CZ
Xam*nice 5
6ž5 0ú §rn<:
č, ú.: 5550ůOlů0l.§500 RB
y;ww.a}<i.tine.cz

Program zasedání:
1. Finance za rok 2014 - přúmy
2. Finance za rok ZO1,4 - výdaje a hospodářská bilance vč. výpisu z konta
3. Termíny

zasedánív roce 2015 ( 2.2,,1,8.5., ].4.9., 30.11)

4. Golfový turnaj Kořenec 28.9,2Ot4

-

vyhodnocení, finančníbilance, golfový

turnaj 2015 - místo (Kořenec, Olomouc, Slavkov)
5. Stav příprav Vl. konference AKUTNĚ.CZ - finance, program, různé
6. Studentský maratón Biskupice 2014

Z. Účetnictví- předpokládaný hospodářský výsledek - dr. Smékalová
B, Návrh dohody mezi odbornými spo|ečnostmi, GUARANT a NF AKUTNĚ.CZ -

štourač
9. Nadačnídar pro FN Brno - odeslán, předání symbolického šeku - Štourač,
Turčáni, Kraus
10, Akce plánované 201,4/2015
11. Granty a dalšímožnosti získat finančníprostředky ve prospěch NF - aktuální

stav podávání - dr, Štoudek
12. Různéa úkoly z předchozíSR NF
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Průběh jednání:

naďačni fct"td výukoi,,*irc

Navržený program zasedání byl schválen všemi hlasy. Předseda SR NF AKUTNĚ.CZ

přivítal přítomné,

a publikačniho portá}u
.AXUTJ,.íÉ.CZ
...

sejderne se na akutně.cz

1.

SR byla informována o příjmech do 3. 11. 2O'J,4a vzala je na vědomí.

2,

SR NF byla informována o předpokládaných výdajích do konce roku, dále o

Naclační fond AKUTNĚ CZ
Xarnenice 5

proběhlých transakcích na Transparentním kontě NF AKUTNĚ.CZ k 3. 11,
2O1,4 a vzala je na vědomí. SR NF téžvzala na vědomí stav

v.rww.a]<iltrre

Transparentního konta NF AKUTNĚ.cZ k 3, 1"t.201,4.

3.

SR NF potvrdi|a navrhované termíny zasedánív roce

201,5-2.2.,78.5.,

1,4,9.,30. 11.
4.

Předseda SR NF informoval SR o průběhu a výsledcích golfového turnaje
AKUTN Ě.cZ oPEN 2014, kteryí proběhl 28, 9. 2014 v Kořenec Golf & Ski

Resort. Dále SR NF diskutovala o dalšímročníkua místě konání, SR NF
zmocňuje dr. Štouraček jednání s golfovými středisky, jednotlivé nabídky

budou k diskuzi na následujícímzasedáníSR NF.
5.

Předseda informoval SR NF o stavu příprav Vl. konference AKUTNĚ.CZ a o
při počtu přihlášených 970.
ukončeníregistrace pro obě sekce účastníků

6.

SR NF byla informována o vítězství MUC. Jakuba Kazdy, podpořeného

Nadačním fondem AKUTNĚ.CZ, a jeho týmu na Studentském maratonu
Biskupice 2014.
7.

Dr. Smékalová zpravila SR NF o předpokládaném hospodářském výsledku

za rok2014.
p

Dr. ŠtouračinformovalSR NF o návrhu dohody meziodbornými

společnostmi, společnostíGUARANT a NF AKUTNĚ.cz. sn NF AKUTNĚ,cZ
zmocňuje předsedu SR NF dalšímjednáním o podmínkách, kdy
nepodkročitelným minimem ze strany portálu je uchovávání pořízeného
záznamu na jednom ze serverů MU a neomezený přístup po neomezenou
dobu pro uživatele portálu AKUTNĚ.cZ. Výsledky jednání a případný návrh
smlouvy k podpisu bude předložen bud'emailem nebo na dalšímzasedání
sR NF.
9.

Dr. Štouračinformoval SR NF o odeslánínadačníhodar pro FN Brno,

v nejbližšímvhodném termínu se uskutečníslavnostní předání
symbolického šeku,
10. Předseda SR NF představil plánované akce, ktenich se portálAKUTNĚ.CZ

bude účastnit,
11,.

Dr, Štoudekinformoval SR NF o aktuálním stavu podávánížádostío granty
a dalších možnostízískáníprostředků pro nadačnífond,

12. Úkoly z předchozích SR a různé:
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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ
a.
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Dr. Štouračinformoval SR NF o publikacích vycházejících ze studie

OBAAMA-CZ, podpořené rur nrUrruĚ. CZ, a o možnostech jejího
rozšířenído zahraničívrámci studie OBAAMA-INT (ČR, Slovensko,
Polsko, Mad'arsko). Do příštíhozasedání připravížádost o

podporu rur RrUrNĚ.CZ. Hlavní publikace studie byly publikovány
v časopise Anesthesia and Analgesia (lF 3,4, nejstaršíoborový

časopis na světě) a Anesteziologie a lntenzivníMedicína (5/201,4).
b.

Dr. Smékalová představila nabídku Komerčníbanky na vedení

transparentního konta, současnépodmínky v Raiffeisen Bank

štourač
jednání s golfovými resorty o možnostech pořádání golfového turnaje
AKUTNĚ oPEN 2015

jednání se zástupci KB o podmínkách vedení transparentního konta
zamluvení místnostína KUM 2015
závěrečná zpráva z paralelnísekce ESPAA pro GlaxoSmithKline
žádost o podporu studie OBAAMA-INT

smékalová
jednání se zástupci KB o podmínkách vedení transparentního konta

Turčáni, Kraus

.

or8anizace slavnostního předání symbolického šeku FN Brno

Termín dalšího zasedání sR NF AKUTNĚ.cz je

,.,

sejdeme se na akutně.cz

Nadačni fond AKUTNĚ CZ
Kamenice 5
6ž5 00 8rno
č, ú.: 5550ů01001550fi RB
www.a}<tltne.cz
.1§ i]F

t/)

1/4N.\.i;§

Útoly na příštízasedání SR NF:

o

a pub}ikačniho portálu

AK,TNĚCZ

a

možnostijejich optimalizování, SR NF pověřuje dr. Štouračea dr.
Sméka|ovou jednáním s KB o výhodnějších podmínkách vedení
účtUNF.

naďačnť fcnd výuka,;é}rcr

2.2.2ot5.
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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ
V Brně dne 3. 71".201,4 zapsala: Olga Smékalová
Znění zápisu potvrdili:

#ť$ťfrtfUTNE.[Z
nadačni íot"td ťyuk*vého
a publLkačniho potŤá}u
,AXl_rT§,íÉ.CZ

MUDr. Petr Štourač,Ph.D. - předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ

,..

sejdenne se na akutně.cz

Nadační ť§nd AHUTNŘ.CZ
Kam*t"rice 5

ňž§ ůúBrn<:

č, ú.: §55ůů0l"ů01550* RB
v;ww.aj<utnc.cz

Kraus, MBA - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Olga Smékalová

-

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

k - člen správnírady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Roman
s,_-'

_<á-uMUDr. PavelTurčáni- člen správnírady NF AKUTNĚ.CZ
f"'..,,
(i
\J

"--4-)

\
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