
Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

Termín zasedání: L6. 5. 201,6

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

dr. Smékalová, prof. Ševčík, dr. Štoudek, dr. Turčáni, ing. Zeman

Přítomni: dr. Štourač, dr. Kraus, dr. Křikava, dr. Smékalová, dr, Štoudek

Omluveni: doc, Schwa rz, doc. Dušek, prof. Ševčík, dr. Turčáni, ing. Zeman

Program zasedání:

L. Finance za rok 2Ot6- přúmy a plánované příjmy

2, Finance za rok 2OL6 - výdaje a hospodářská bilance

3. Golfový turnaj AKUTNĚ,cZ opEN 201"6 - místo konání, datum, stav
příprav

4. KUM 2016 - vyhodnocenía bilance

5. Stav příprav Vlll. konference AKUTNĚ.CZ - finance, program, různé

6. Účetnictví- vyúčtovánídaně z příjmu

7. Výroční zpráva za rok 2OL5, vloženíúdajů o novém členství
stávajících členů správnírady na krajský soud

8. Akce plánované na rok 2016

9. Výsledky soutěže o podporu 3 týmů MUC.RR

10. Různé a úkoly z předchozích zasedání

a) Termíny zasedání SR NF AKUTNĚ,CZ v roce 2017

b) Reklamní předměty AKUTNĚ.CZ - propisky, stav realizace

ostatních

c) Soutěž o nejlepšípublikaci lékaře do 35 let v roce 2015

d) Korektor AKUTNĚ.CZ

e) Administrativní pracovník AKUTNĚ.CZ

f) Studentský maraton Biskupice

8) Návrh na nákup figuríny pro výuku PP
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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

Průběh jednání:

Navržený program zasedání byl schválen všemi hlasy. Předseda SR NF

AKUTN Ě.cZ přivítal přítomné,

1. SR byla informována o plánovaných příjmech v roce 2Ot6 avzala je

na vědomí.

2. SR NF byla též informována o výdajích plánovaných v roce 2O1,6 a

schválila jejich rámec ve stejné výšijako v roce 2015. Poté vzala na

vědomí přúmy, výdaje od začátku roku a stav Transparentního

konta NF AKUTNĚ ,c7k 16.5. 2016.

3. Letošníročník golfového turnaje AKUTNĚ.CZ OPEN 2016 se

uskuteční 1"5. 10. 2016 v Golf Resortu Austerlitz, SR NF bere na

vědomí,

4, Dr. Štourač představil výsledky Kurzu urgentní medicíny 2016 a jeho

finančníbilanci, Tento projekt se opět shledal s pozitivními ohlasy
jak ze strany účastníků, tak vedení LF MU.

5. Předseda SR nastínil stav příprav Vll. konference AKUTNĚ.CZ, která

se uskuteční 19. LL2016 v Univerzitním kampusu Bohunice, se

shodným finančním rámcem jako v roce předchozím. Účastnický

poplatek zůstává shodný jako v minulých letech.

6. Dr. Smékalová informovala SR NF o odevzdání PYiznání daně

z příjmu právnických osob provedené firmou Tax Consulting
prostřednictvím plné moci. Daň z příjmu za rok 2015 činí0 Kč.

7. Dr. Štourač informoval SR NF o vyhotovení výroční zprávy,SR NF ji

schválila. Dále informoval o vloženíúdajů znovuzvolených členů na

Krajský soud v Brně a změnu statutu NF AKUTNĚ.CZ stran

prod loužení funkčn ích období.

8. Dr, Štourač představil odborné akce s účastíportálu AKUTNĚ.CZ

plánované do konce roku 2016, SR NF bere na vědomí.

9. SR NF byla informována o výsledcích soutěže o podporu týmů MUC.

RR, NF AKUTNĚ.CZ letos podpořil 2 tříčlenné týmy částkou ve výši

LaO% a 5O% účastnického poplatku. Soutěž se uskuteční 25. 5.

201,6,

10. Různé a úkoly z předchozích zasedání
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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

Navrhované termíny zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ v roce 2O!7
jsou následující: 6. 2., t5,5., 11. 9.,6. tL, SR NF bere na

vědomí.

Reklamní předměty AKUTNĚ.cZ - SR NF pověřuje MUDr.
Harazim k objednávce 1000 ks propisek s logem AKUTNĚ.CZ,
MUDr. Kosinovou k objednávce 1000 ks identifikačních
pásek na ruku a 350 ks klíčenek prvnípomoci.

Soutěž o nejlepší publikaci do 35 let v roce 2015 byla
zveřejněna a její účastníci se mohou přihlašovat do 30. 6.

2oL6.

Předseda SR NF informovat o přijetíBc. Baníka do funkce
jazykového korektora portálu AKUTNĚ.CZ. SR NF bude

informována na každém zasedání o jeho činnosti,

Dr, Štourač přednesl návrh na obnovení funkce
Administrativní pracovník AKUTNĚ.CZ s patřičným finančním
ohodnocením pro drobné administrativníúkony pro potřeby
portálu AKUTNĚ.cZ i NF. sR NF návrh schválila.

SR NF diskutovala podporu studentů LF MU na Studentském
maratonu Biskupice, který se uskutečnív termínu L4, - t8.
9.20!6, účastnický poplatek je 4000 Kč. SR NF pověřuje dr.
Štoudka vyhlášením soutěže o podporu 3 studentů.

Dr. Štourač a dr. Štoudek představili návrhy na nákup
figuríny pro výuku prvnípomoci v rámci portálu AKUTNĚ.CZ.
SR NF schválila patřičný finanční rámec pro jeho realizaci.

a)

b)

c)

d)

e)
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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

ÚtoIy na příští zasedání SR NF:

štourač

o nákup figuríny pro výuku pp

Štoudek

o informace o grantových soutěžích

o příprava soutěže o podporu na Studentském maratonu Biskupice

o nákup figuríny pro výuku pp

Křikava

o realizace nákupu 100 ks wineclipů s logem portálu AKUTNĚ.CZ

Harazim

o objednávka 1000 ks propisek s logem AKUTNĚ.CZ

Kosinová

o objednávka 1000 ks identifikačních pásek na ruku a 350 ks klíčenek
první pomoci

o kontakt s jazykovým korektorem AKUTNĚ.CZ

Termín dalšího zasedání sR NF AKUTNĚ.cZ je3.10. 2016.
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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNř.CZ

V Brně dne ].6. S.201,6 zapsala: Olga Smékalová

Znění zápisu potvrdili:

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Roman Kraus, MBA

člen správnírady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. lvo Křikava, Ph.D.

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Olga Smékalová

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr, Roman Štoudek

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ
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