
Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

Termín zasedání: 7. t7.2076

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

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

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

dr. Štoudek

Omluveni: doc, Dušek, dr, Kraus, prof. Ševčík, ing. Zeman

Host: Holčáková

Program zasedání:

1,. 1. Průběžná finanční zpráva za rok 2016, stav účtu 20],6 vč. transakcí, plán

příjmů a výdajů na rok 2016

2. Stav vložení prodloužení funkčních období dvou členů SR NF

3. Činnost korektora a administrativní pracovnice

4, Vlll. konference AKUTNĚ.CZ 2Ot6 - stav příprav, finance, sponzoři,
social events

5. Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ 2016 - vyhodnocení, návrh na 2Ot7

6. Výjezdní zasedánítvůrců portálu AKUTNĚ.CZ

7. Realizované a plánované reportáže a přenosy 2016 a 2077

8. Různé

a) Plán zasedání2OI7

b) Úkoty z minulé SR NF

c) Devátý člen SR NF

d) Návrh na vypsání soutěže o podporu NF AKUTNĚ,CZna
MUc.RR

e) Odměny pro recenzenty algoritmů AKUTNÉ,CZv
následujícím roce

Soutěž Algoritmus 2016

Nadačnídar členů SR NF

f)

8)
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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

Průběh jednání:

Navržený program zasedáníbylschválen všemi hlasy. Předseda SR NF

AKUTN Ě.cZ přivítal přítomné.

!, SR byla informována o plánovaných příjmech a výdajích v roce 20].6

a vzala je na vědomí. Poté vzala na vědomí přúmy, výdaje od

začátku roku a stavTransparentního konta NF AKUTNĚ.CZ

k7.7t.2oL6.

2. Doc. Štourač informoval SR NF o stavu vložení údajů

znovuzvolených členů SR na Krajský soud.

3. Doc. Štourač a dr, Smékalová informovaliSR NF o činnosti korektora
portálu AKUTNĚ,CZ a administrativní pracovnice. SR NF bere na

vědomí.

Předseda SR NF prezentoval stav příprav, financí, sponzorech, social
events Vlll. konference AKUTNĚ.CZ, která se koná 19. 1-L.2OL6.
Přihlášených je 1162 účastníků.

Doc. Štourač informoval o průběhu letošníročníku golfového

turnaje AKUTNĚ.cZ oPEN 20!6, který se uskutečnil 15. 10. 2016

v Golf Resortu Austerlitz, zúčastnilo se 58 hráčů turnaje, 30

účastníků golfové akademie. Dále vyhodnotil průběh golfového

turnaje a přednesl návrh na turnaj 2Ot7.

Výjezdní zasedání tvůrců portálu AKUTNĚ.CZ se uskutečn í 2. - 4. t2.
2Ot6 v tradičním prostředí Kaprálova Mlýna.

Doc. Štourač představil realizované a plánované reportáže a
přenosy 2OL6 a 2017.

Různé

a) Navrhované termíny zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ v roce 2OL7

jsou následující: 6. 2., t5.5., 1].. 9.,6. tL. SR NF bere na

vědomí.

b) Úkoty z předchozího zasedání SR NF:

i. MUDr. Štoudek - informoval o grantových soutěžích

ii. MUDr. Smékalová - informovala o aktivaci bankovní
kartů účtu NF pro internetové platby

iii. MUDr,Křikava - informoval o probíhajícím nákupu

200 ks wineclipů s logem portálu AKUTNĚ.CZ

4.

5.

6.

7.

8.
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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

Doc. Štourač vyzval k návrhům o volbě devátého člena SR NF,

nebyly podány žádné návrhy, SR NF se k bodu opět vrátí
během následujícího zasedání.

SR NF se usnesla na vyhlášenísoutěže o podporu NF

AKUTNĚ.CZ na MUC.RR o podporu 3 týmů MUC. RR ve výši

t00 %,50 % a 33 % účastnického poplatku v roce 2OI7.

Přípravou podkladů soutěže byl pověřen dr. Štoudek.

SR NF schválila odměny pro recenzenty algoritmů AKUTNĚ.CZ

v roce 2OL7 ve stejné výši.

Odměna pro vítězné 3 týmy soutěže Algoritmus 2016 -
společná večeře - zůstává ve stejné výši jako v předchozím

období.
SR NF probrala možnosti nadačních darů jednotlivých členů SR NF.

Útoly na příští zasedání SR NF:

Štoudek

o informace o grantových soutěžích

o vypsání soutěže o podporu na MUC. RR

Křikava

o realizace nákupu 200 ks wineclipů s logem portálu AKUTNĚ.CZ

Termín daIšího zasedání sR NF AKUTNĚ.cZie 6.2.2oL7

c)

d)

e)

f)

g)
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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

V Brně dne 7. 71,20!6 zapsala

Znění zápisu potvrdili:

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph,D.

předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ

{
fu,

Doc. ing. Daniel Schwarz, Ph.D,

člen správní rady 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 správnírady NF AKUTNĚ.CZ
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