Lápis ze zasedání právní rady NF AKUTNE.CZ

Wrffiffi&ilTrun-fr

Termín zasedání: 26. 5, 2OI4
Pozvaní: dr. Štourač,dr. Schwarz, doc. Dušek, dr. Kraus, dr. K ikava, dr"
Smékalová, prof. Ševčík,
dr. Štoudek, dr, Turčáni, lng. Zeman

P ítomni: dr. Štourač,dr. Schwarz, dr. Kraus, dr. Štoudek, dr. Turčáni
dr.
Omluveni: dr. Smékalová, lng. Zeman, doc, Dušek, dr. Smékalová, prof. Ševčík,

K ikava

L

KUM 2014 - hospodá sk, v,sledek

2,

Finance za

3.

Záložni varianta pro rok 2015 a p ípadně dalšíroky

4.

Golfou turnaj Ko enec

5.

Záštita nad Vll, konferencí

6.

V,ročnízpráva

7.

Účetnictví - vYměry FÚ Brno lV

8.

Plná moc pro TC - faktura za služby za 20L3

9.

Leták jak na Nadačnídar - schváleníobsahu a formátu

1"0.

Patroni NF

rokl0]4

12, Granty a dalšímožnosti získat finančníprost edky - dr. Štoudek

R zné a rlkolyz p edchozíSR

NF

běh jednání:

Navržen, program zasedání byl schválen všemi hlasy. P edseda SR NF AKUTNĚ.CZ

p ivítal p ítomné.

L

SR NF schválila vyričtováníKurzu urgentnímedicíny2014. P edseda SR NF

p edstavilvideo vzniklé v
2.

pr

běhu kurzu.

SR NF byla informována o proběhl,ich transakcích na Transparentním

kontě NF AKUTNÉ.CZ ke 26. 5.

20

14 avlďa je na vědomí. SR NF téžvzala

na vědomístav Transparentního konta NF AKUTNÉ.CZ k 26. 5.2O!4.
3.

,.. ejde ne

e na akutně.cz

Nadačni ť*nd AHLJTNŘ.*Z
F.a!^nť}-tice 5

Sž Sfi Brrro
č. u.:

11. FB NF AKUTNĚ.CZ

Pr

AKt"I,Tl,,tĚ.cz

5
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Program zasedání:

13.

niedačnťť*nd rt ttk*r-,*ho
a publikačnth* partáiu

SR NF AKUTNĚ.CZ schválila variantu financováníodbornlich akcí a NF

AKUTNÉ.CZ pro p ípad negativního hospodá ského v, sledku v roce

p edcházejícím.
Stra na

Ll4

NAnAČruí

Lápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNE.C7

4.

Ft}NnAKilTruH"f,ff

-

SR NF projednala konání Golfového turnaj nrUrruĚ.CZ Open 2014

proběhne 28.9.2OL4 v Ko enec Golf & Ski Resort, jednání probíhajímezi

5.

SR NF byla informována o p evzetí záštity nad Vll. konferencí arUrruĚ.CZ

... jdeťn e na akutně,cz

prof. Cvachovce a prof. Černého.

Dr. Štouračprezentoval SR NF v, ročnízprávu za rok 2013, SR NF ji

schválila všemi hlasy. Dr. Štouračji následně v termínu odevzdá

prost ednictvím Mgr. ŠínaSprávníradě Masarykovy univerzity.
SR NF byla informována v, měru darovací daně,

vy

dále

čtování srážkové daně a daně z p

kten za rok 2013 činí0

Kč,

íjm ze závislé činnosti, které

bylo podáno 2L.2.2OL4. P eplatek ze srážkové daně byl p eveden na

rihradu nedoplatku daně z p íjmu ze závislé činnosti. V ádném termínu,

tedy 20. 3.20L4 bylo podáno p iznání o daniz p íjmu.
SR NF AKUTNĚ.CZ schválila plnou moc pro lng.Tomáše Klímu z firmy Tax

a

četníchzáležitostech,
zároveň schváIiIa hradu faktury za služby Tax Consulting a cenu za její
Consulting ve věci zastupování NF v daňov,ich
služby v roce 2OL4.
9.

P edseda SR NF p edstaviI návrhy

leták

,,Jak na nadačnídar" a

AKUTNÉ.CZ, které byly schváleny všemi hlasy. Dr. Štouračbyl pově en

dokončenímtisku letákťr a jejich distribucí.
10. SR NF byla seznámena s rozhodnutím navržen, ch

patron NF. David

Uličník,Marie Doležalová a Ji í Kolbaba se stali nou mi patrony NF

nrurruĚ.cz.
11. Dr. Štouračp edstavil profil NF RrUrruĚ.CZ na sociálnísíti facebook.com,

kten bude sloužit k prezentaci akcí po ádan, ch nadačním fondem i jeho
patron . Aktualizací FB profilu a jeho prolinkováním na profil nrUrruĚ.CZ
je pově ena dr. Smékalová.
L2. Dr. Štoudekprezentoval možnosti firemních edukačních grantri. Byl
pově en sestavením ,,žeb íčku"těchto možností,hlídánítermínri jejich
podání a ve spolupráci s dr. Štouračemi vypracováním p ihlášek.
].3.

Úro!
a.

z p edchozích SR a rťrzné

dr. Kraus - komunikace stran možnostípodpory vzdělávacích

program pro léka e - splněno
b.

dr. Štoudek- komunikace s organizátory Studentského maratonu
Biskupice o vyslání 1 tymu AKUTNĚ .CZ a možnépodpory portáIem

-

SR NF schválila soutěž o podporu jednoho tymu z prost

Stra na 214

Nadačni ť*nd AHUTNĚ.CZ
Kannct-ticc 5
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v elektronické podobě Krajskému soudu k založenídospisu a

8.

r-tk*vc}"ro

dr. Štouračema dr. Jízdn, m s iniciací dr. Krause.

-

7.

v

a publikačnih* portálu
AKt"íTí,.tÉ,cz

odborn, mi společnostml čsRntv a čstvt prost ednicwím jejich p edsedri

6.

nftdft čnťť*nd

edk

NF,

W

ilápis ze zasedání právní rady ttF AKUTN .CZ
vyh!ášení soutěže ve stejné dikci jako MUC. RR

-

dr. Štoudekdo

15. 6.2oL4

c.

ffiffiRilTrun-ffi
needačr"lťťcrrd

P edseda SR NF AKUTNĚ.CZ navrhuje členťrmSR NF AKUTNĚ.CZ ke
zváženíindividuátní finančnípodporu NF AKUTN Ě.CZve v,iši dle
jejich uvážení

,..

ejdeme

C.

Útoty na p íštízasedání SR NF:

sestavení žeb íčkumožnostípodpory NF prost ednicwím edukačních

grant -dr. Štoudek- do 3a.6.2OL4

o
o

Aktualizace FB profilu rur RrUrruĚ.CZ a prolinkovánís profilem
RrurruĚ.cz-dr. Smékalová -do 15. 6.2oI4, poté pr běžně
Tisk a distribuce propagačníchletákťr rur RrUrruĚ.CZ a AKUTNÉ,czdr.

r
o

Štourač-do30. 6.2014

Vystavení plné moci pro lng. Klímu - dr. Štourača dr. Štoudek - do 27.
5.2OL4, p edání lng. Klímovi- dr. Smékalová - co nejd íve
P edáníV, ročnízprávy o činnosti a hospoda ení NF AKUTNĚ.CZ
Krajskému soudu v Brně a rektorátu MU

o

-

dr. Štourač- do 30.

propagace golfového turnaje RrurruĚ.cz open

6.2074

- dodání podklad

k

vytvo ení letákrj - dr. Štourač,dr. Schwa rz - do 75.7. 2Ot4

o

5

Brrrc>

u,: s

frfrůl*ů/.5fi* RB

\ /\^/\fi/,a}<utr"i*.cz

Vyhlášenísoutěžeo podporu časti studentského t, mu LF MU na
záchraná ské soutěži v Biskupicích - dr. Štoudek - do 15. 6.2OL4

Dokončeníregistrace balíku MS Office na notebooku NF AKUTNÉ.CZdr. K ikava a dr. Štoudek - do 30.6,2014

Termín dalšího zasedání sR NF AKUTNÉ.czie 5. g.2OL4.
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Zápis ze

zasedání právní rady

V Brně dne 26.5.2O!4 zapsal

:

NF

AKUTN .CZ

MUDr. Petr Štourač,Ph.D.

NAnAINl

t8lunAKilTruHtfr
natJačnť ťcrrd v r_tk*r,,,e}to
a publíkačnih*portálu

AHUTI,,íĚ.cz

Znénízápisu potvrd

i

li

,.. ejdente

:

MUDr. Petr Štourač,Ph.D.- p edseda správní rady NF AKUTNÉ.CZ

e na akutně,cu

Nadačnť f*nd AHUTNĚ.CU
Kanntt-tice 5

6ž Sú Brrro
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- místop edseda správní rady NF AKUTNÉ.CZ

MUDr. Roman Kraus, MBA - čIen správní rady NF AKUTNE.CZ

MUDr. Roman Štoudek- člen správní rady NF AKUTNÉ.CZ

MUDr. Pave! Turčáni - člen správní rady NF AKUTNE.CZ
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