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Úvodní slovo čestného předsedy a předsedy správní rady nadace 

Vážení přátelé, 

Nadace Haimaom vznikla s myšlenkou pomoci zlepšení léčebných i 

hospitalizačních podmínek pacientů s vážnými poruchami krvetvorby, prohloubení 

všestranné péče o ně, zkvalitnění diagnostiky s pomocí dovybavení pracoviště o 

moderní laboratorní přístroje a zlepšení materiálního vybavení Hemato-onkologické 

kliniky FN Olomouc. Od svého vzniku v roce 1997 se členové nadace za pomoci lidí, 

jímž není lhostejný osud vážně nemocných spoluobčanů, snaží toto poslání 

všestranně naplnit. Díky aktivitám nadace se podařilo pro Hemato-onkologickou 

kliniku a její pacienty zakoupit řadu přístrojů, pomůcek a věcí,  na které se v rozpočtu 

nemocnic a zdravotnictví nedostává finančních prostředků, a které mohou 

významným způsobem ovlivnit prognózu jejich choroby. 

I za Vašeho přispění se nadaci podařilo v loňském roce shromáždit prostředky, 

díky nimž nadace financovala řadu projektů se zmíněným cílem zlepšení úrovně 

diagnostické a léčebné péče o nemocné na naší klinice, zvýšení jejich pohodlí při 

ambulantním ošetření a pobytu na lůžkovém oddělení.  

Byli jsme potěšeni zájmem veřejnosti o sbírku naší nadace, která začala právě 

v roce 2001 a potvrzuje, že lidé chápou nadaci Haimaom jako důvěryhodnou a 

prospěšnou neziskovou organizaci, jejímž prostřednictvím mohou pomoci lidem, kteří 

pomoc díky své chorobě momentálně nejvíce potřebují. 

Tímto bychom chtěli Vám všem, jmenovitým, ale i bezejmenným, drobným 

dárcům znovu poděkovat za přízeň, kterou jste ušlechtilé myšlence podpoře nadace 

Haimaom a skrze ni pomoci našim vážně nemocným spoluobčanům věnovali v roce 

2001. 

My i naši pacienti Vám budeme samozřejmě vděčni za Vaši další pomoc v roce 

2002. 

Za nadaci Haimaom  

MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 

p edseda nadace  ř

ř

 

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 

čestný p edseda nadace 



Poslání nadace 

Nadace Haimaom byla zřízena za účelem zlepšení hospitalizačních podmínek pacientů 

s vážnými poruchami krvetvorby, prohloubení všestranné péče o ně, zkvalitnění a 

doplnění lékařské a laboratorní přístrojové techniky, materiálního vybavení a podpory 

vzdělávání pracovníků Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc (HOK FNO). 

K dosažení uvedených cílů nadace vyvíjí zejména tyto činnosti: 

1.Soustřeďuje finanční prostředky na účtu nadace 

2.Pořizuje či přispívá na přístrojové a materiální vybavení pracovišť kliniky 

3.Organizuje a finančně zajišťuje edukační programy pro nemocné a jejich rodinné 

příslušníky 

4.Podporuje účast pracovníků Hemato-onkologické kliniky na odborných seminářích a 

kongresech a přispívá na ně 

5.Rozvíjí vzájemnou spolupráci zdravotníků, příbuzných pacientů a veřejnosti a 

informuje je o problémech a potřebách pacientů HOK FNO. 

6.Organizuje odborná setkání lékařů spádového regionu s  cílem postgraduálního 

vzdělávání a zlepšení informovanosti o nových diagnostických a léčebných 

možnostech HOK 

7.Spolupodílí se na organizaci celostátního sjezdu (Olomouckých hematologických 

dnů), který je nejvýznamnějším pravidelným každoročním fórem hematologů České 

republiky, na kterém jsou prezentovány výsledky nejmodernější diagnostických 

možností a léčebných přístupu v hematologii 

Prostředky k realizaci cílů a zajištění činnosti nadace získává zejména z následujících 

zdrojů: 

1.Darů právnických a fyzických osob věnovaných nadaci 

2.Výnosů z kulturních a společenských akcí 

3.Výnosů podnikatelských a jiných ekonomických aktivit, s cíli nadace souvisejících 

4.Know-how pracovníků HOK FNO a nadace Haimaom 

 

 

 

 

 



Základní informace 

Nadace Haimaom, nadace na podporu transplantace kostní dřeně, pomoc lidem 

s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení, byla dle Zákona 

č.227/1997 Sb. (Zákon o nadacích a nadačních fondech) zaregistrována a dnem 5. 

května 1999 zapsána v nadačním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu 

v Ostravě v oddílu N, vložce č. 163. 

 

Název: Nadace Haimaom 

 

Sídlo: Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6,  

775 20 Olomouc 

 
Identifikační číslo – IČO: 66 93 56 10  
 
Zřizovatelé:  
Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 
MUDr. Ivana Sulovská 
MUDr. Edgar Faber, CSc. 
Doc. RNDr. Marie Jarošová, CSc. 
Mgr. Lia Andrlová 
Miloslava Lipertová 
Jana Ščudlová 
Milada Šinclová 
Mgr. Alexandra Škrobánková 
 
Kontakty: 
tel.: 068 585 4360 
fax.: 068 585 2517 
e-mail: info@haimaom.cz 
http://www.haimaom.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haimaom.cz/


Organizace nadace 

Složení správní rady nadace Haimaom k 31. 12. 2001 

Předseda správní rady: prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 

Místopředsedové správní rady: MUDr. Ivana Sulovská a MUDr. Edgar Faber, CSc. 

Členové správní rady: Doc. RNDr. Marie Jarošová, CSc., Jana Ščudlová, MUDr. 

Tomáš Papajík, CSc. 

Revizor: Lenka Štursová 

Ze správní rady odstoupili na vlastní žádost: Mgr. Lia Hubáčková, Mgr. Alexandra 

Škrobánková a Miloslava Lipertová 

Členství ve správní radě zaniklo úmrtím paní Miladě Šinclové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Činnost a aktivity nadace v roce 2001 

1. Sbírka nadace 

Nadace Haimaom od roku 2001 pořádá v souladu se Zákonem č.117/2001 Sb. veřejnou sbírku 

s cílem shromáždit finanční prostředky primárně na splácení leasingu separátoru krvinek Cobe Spectra, 

jehož akontaci nadace zaplatila. Koordinátoři projektu z nadace Haimaom se stali paní I.Malá, MUDr. 

I.Sulovská, Jana Ščudlová a MUDr. E. Faber, CSc. Pokladničky ke shromáždění finančních prostředků 

byli umístěny v některých supermarketech a u benzínových pump, a to díky pochopení vedení těchto 

subjektů:  

Albert - Supermarket Foerstrova 19, Olomouc  

Albert - Supermarket Zikova ul., Olomouc  

Albert - Supermarket tř.Kosmonautů 27, Olomouc  

Albert - Supermarket Janského 22, Olomouc  

OBI MARKET Horní Lán 2, Olomouc  

ÖMV čerpací stanice Horní Lán, Olomouc  

TERNO Horní Lán, Olomouc  

Kaufland Prostějov  

Benzina a.s. Žerůvky  

Benzina a.s. Velké Losiny  

Benzina a.s. Šternberk 

Projekt se podle prvních známek setkal s příznivým ohlasem veřejnosti a bude dále rozšiřován 

podle možností i v roce 2002.   

2. Zaplacení akontace a zahájení splácení leasingu separátoru krevních elementů 

COBE Spectra 

Jak již bylo zmíněno, nadace Haimaom organizačně a finančně zajistila pro Hemato-

onkologickou kliniku separátor krvinek Cobe Spectra, který významně rozšíří možnosti 

separace krvetvorných buněk jak pro autologní transplantace, tak i pro transplantace alogenní. 

Nadace v roce 2001 splatila akontaci tohoto přístroje a započala splácet pravidelnou měsíční 

částku cca 30.000 Kč. 

3. Financování klimatizace posluchárny HOK FNO 

LF UP v Olomouci zrekonstruovala z prostorů bývalého bufetu umístěného v budově 

ambulantní a laboratorní části HOK novou, moderní posluchárnu. Nadace Haimaom finančně 

pokryla klimatizaci těchto prostor a předala k užívání nový mikroskop Olympus, který získala 

darem. 

4. Projektová dokumentace pro rekonstrukci a vlastní rekonstrukce prostor 

cytochemické laboratoře HOK 

Nadace Haimaom financovala projektový návrh a pak i vlastní přebudování bývalých prostor 

výměníkové stanice v přízemí laboratorní části kliniky na novu cytochemickou laboratoř.  



5. Rekonstrukce prostor ambulance, zřízení ambulantní recepce 

Nadace Haimaom ve snaze zvýšit komfort nemocných a usnadnit jejich komunikaci 

s personálem HOK financovala úpravu prostor čekárny ambulance. Byl zřízen komunikační pult 

– „recepce“ a zakoupena nová kartotéka pro dokumentaci stále rostoucího počtu nemocných, 

ošetřených v ambulanci HOK. 

6. Projekt analýzy kvality života a informovanosti nemocných se zhoubným 

onemocněním krve 

Nadace Haimaom iniciovala „Projekt analýzy kvality života a informovanosti nemocných se 

zhoubným onemocněním k ve s cílem hledání možnosti zlepšení kvality života“, který by měl 

především přispět k zlepšení informovanosti nemocných s nádory z krvetvorných buněk a 

optimalizaci komunikace mezi nemocným a zdravotnickým personálem.  

r

7. XV. Olomoucké hematologické dny – Olomouc 7. - 9.6.2001 

Nadace Haimaom se i v roce 2001 podílela na organizaci Olomouckých hematologických dnů 

s mezinárodní účastí, které proběhly ve dnech 7. - 9. června 2001 na Teoretických ústavech 

Lékařské fakulty Univerzity Palackého pod záštitou Hematologické společnosti ČLS JEP, LF UP 

v Olomouci, FN Olomouc, České asociace sester a naší nadace. Jde o největší každoroční 

setkání českých hematologů, hemato-onkologů a transfúziologů, jehož se v roce 2001 

zúčastnilo na 500 lékařů, sester a zdravotních laborantek jak z České republiky, tak ze 

zahraničí. Počet 139 ústních a 30 posterových sdělení prezentovaných v průběhu tří dnů 

dokumentoval bohatost odborného programu i stále stoupající aktivitu a zájem nejen 

vysokoškoláků, ať již lékařů nebo nelékařů, ale i středoškolských pracovníků, zdravotních 

sester a laborantek prezentovat své výsledky.  

Osu odborného hematologického programu a řady pracovních setkání tvořila problematika 

nádorových lymfoproliferativních onemocnění, zejména nehodgkinových lymfomů (NHL), 

mnohotného myelomu (MM) a chronické lymfatické leukémie (CLL). Velmi reprezentativní byla 

účast zahraničních hostů, jež svá sdělení věnovali právě nádorovým lymfoproliferacím. Své 

přednášky prezentovali prof. Caligaris-Cappio (Turín, Itálie), prof. Lister (Londýn, Velká 

Británie). prof. Hallek (Mnichov, SRN) a prof. Keating z MD Anderson Cancer Center (Houston, 

USA). Nadace Haimaom v rámci této akce zajišťovala organizačně a finančně pobyt prof. 

T.A.Listera z londýnské St.Barth´s Hospital, jednoho z největších hemato-onkologů 

současnosti, spolutvůrce WHO klasifikace nádorů z krvetvorných buněk. 

8. Podzimní setkání hematologů střední a severní Moravy – Olomouc 30.11.2001 

Nadace Haimaom zaštítila také pravidelné každoroční setkání hematologů střední a severní 

Moravy a její členové se aktivně podíleli na organizaci tohoto setkání. Odborný program 

poprvé proběhl v nově otevřené posluchárně Hemato-onkologické kliniky. 

 

 

 



Peněžité příspěvky nadaci v roce 2001 

Jan Pospíšil       1000,- Kč 

Marta Jarolímová      4000,- Kč 

Ing. Věra Vašková      6000,- Kč 

Václav Horák       5000,- Kč 

Václav Kubica      5000,- Kč 

Helena Tvrdoňová      8000,- Kč 

JUDr. Jitka Mikušová     20000,- Kč 

Nadace III. Int. kliniky VFN Praha   44000,- Kč 

MUDr. Anna Kosíková     20000,- Kč 

Hlídací služba Kytlica spol. s r.o.    10000,- Kč 

MUDr. Jana Fuková        3000,- Kč 

Alogo s.r.o.       25000,- Kč 

MUDr. Radomíra Ožanová     20000,- Kč 

MUDr. Marek Ožana        3000,- Kč 

MAT spol. s r.o. Zlín      40000,- Kč 

 

Věcné dary nadaci v roce 2001 
 
Roche s.r.o.       100000,- Kč 
Mikroskop Olympus BX 41 
 
EOS Group s.r.o.       10000,- Kč 
Kopírka Nashua 5108 
 
Delika s.r.o., Napajedla     15287,- Kč 
Kuchyňská linka, šatní skříň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Účetnictví nadace 

Účetnictví nadace je vedeno a účetní uzávěrka byla připravena v souladu se Zákonem 

č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a s ním spojených prováděcích 

opatření. Osobou odpovědnou za účetnictví byla v roce 2001 paní V. Coufalová.  

Běžný účet je veden u KB a.s., pobočka Olomouc pod č. 191012660297 

Termínovaný vklad je v pěněžním ústavu sjednán jako trvale obnovovaný s měsíční 

výpovědní lhůtou. Na tomto účtu, který má číslo 191176910627, je uloženo celkem 

111 505,52 Kč. 

Přiznání k dani z příjmu nadace za rok 2001 bylo řádně zpracováno a odesláno 

Finančnímu úřadu v Olomouci dne 31.3.2002. 

 

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát 2001 

a. Rozvaha 

AKTIVA (v tis. Kč)               2001 
 

Oběžná aktiva 1.521

Pohledávky 0
- Daň z příjmů 2
- Jiné pohledávky 867
- Z obchodního styku 10
Finanční majetek 

- Peníze 22
- Bankovní účty 620
ÚHRN AKTIV (ř. 02+03+28+55) 1.521

 
PASIVA (v tis. Kč)                                                          2001 
 

Fondy 

Základní jmění 1.380
Fondy organizace 155
Hospodářský výsledek 114

Nerozdělený zisk z minulých let 1.649
Krátkodobé závazky 
Závazky z obchodního styku 0
Přechodné účty pasivní 
Výdaje v příštích období 0
ÚHRN PASIV (ř. 62+79+105) 3.298



b.Výkaz zisků a ztrát                           

2001 
 
Výroba (ř. 05+06+07) 275
Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 345
Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) -70
Osobní náklady (ř. 13 až 16) 13
Provozní hospodářský výsledek  106

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva auditora 

Zpráva auditora pro správní radu nadace Haimaom 

Závěr: Podle našeho názoru účetní uzávěrka ve všech významných ohledech věrně 

zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci nadace Haimaom 

k 31.prosinci 2001 a výsledek jejího hospodaření za rok 2001 v souladu se Zákonem 

563/1991 Sb. 

V Brně 27.června 2002. 

Ing.Miroslava Krčmová, auditor, č.dekretu 095. 

Zpráva správní rady nadace 

Správní rada nadace Haimaom na svém mimořádném zasedání dne 27.6.2002 

přezkoumala a schválila účetní uzávěrku k 31.12.2001. Dospěla k závěru, že tato 

účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek, nadační jmění, pohledávky, závazky, 

finanční situaci a hospodaření nadace. 

Za správní radu nadace Haimaom 

prof. MUDr. K. Indrák, DrSc.    

předseda správní rady Nadace Haimaom v roce 2001  

MUDr. T.Papajík, CSc. 

předseda správní rady Nadace Haimaom od roku 2002

  

Zpráva dozorčí rady nadace 

Nově zřízená dozorčí rada nadace Haimaom provedla kontrolu hospodaření nadace 

Haimaom a na svém mimořádném zasedání dne 27.6.2002 přezkoumala a schválila 

účetní uzávěrku k 31.12.2001. Dospěla k závěru, že tato účetní uzávěrka pravdivě 

zobrazuje majetek, nadační jmění, pohledávky, závazky, finanční situaci a 

hospodaření nadace. 

Za dozorčí radu nadace Haimaom 

    Milena Koupilová 

    Lenka Štursová   

    Mgr. Václav Kajaba 

    členové dozorčí rady nadace Haimaom 

 

                                                                           Zpět na Obsah
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