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Úvodní slovo čestného předsedy a předsedy správní rady 

Nadace Haimaom 

 

V Olomouci 2.6.2003 

Vážené dámy, vážení pánové, 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 pomoci zdravotníkům a pacientům ve společném boji proti 

závažným krevním chorobám. 

Jsme potěšeni stálým zájmem veřejnosti o sbírku naší nadace, která začala 

v roce 2001 a jejíž ohlas v minulém roce 2002 potvrdil, že lidé čím dál tím více 

chápou Nadaci Haimaom jako prospěšnou neziskovou organizaci, jejímž 

prostřednictvím mohou pomoci lidem, kteří pomoc díky své chorobě momentálně 

nejvíce potřebují. 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé, 

Chtěli bychom Vám všem, jmenovitým, ale i bezejmenným, drobným dárcům 

poděkovat za přízeň, kterou jste myšlence podpoře Nadace Haimaom a skrze ni 

pomoci našim vážně nemocným spoluobčanům věnovali v roce 2002. 

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

v průběhu roku 2003. 

Za Nadaci Haimaom  

MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 

p edseda správní rady Nadace Haimaom  ř

ř

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 

čestný p edseda Nadace Haimaom 



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.: 58 844 4360 
fax.: 58 844 2517 
e-mail: info@haimaom.cz 
http://www.haimaom.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haimaom.cz/


Organizace nadace 

Složení správní rady nadace Haimaom k 31. 12. 2002 

Předseda správní rady: MUDr. Tomáš Papajík,CSc. 

Čestný předseda nadace: prof. MUDr. Karel Indrák,DrSc. 

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

Členové správní rady: MUDr. Jaromír Hubáček, Jarmila Indráková, MUDr. Luděk 

Raida, Jana Ščudlová,  

Dozorčí rada: Mgr. Václav Kajaba, Milena Koupilová, Lenka Štursová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Činnost a aktivity nadace v roce 2002 

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. 

E. Faber, CSc., MUDr. I.Sulovská, Jana Ščudlová a Lenka Štursová. Pokladničky ke shromáždění 

finančních prostředků byli umístěny v níže uvedených supermarketech a u benzínových čerpacích 

stanic, a to díky pochopení vedení těchto subjektů:  

Albert - Supermarket Foerstrova ul., Olomouc  

Albert - Supermarket Zikova ul., Olomouc  

Albert - Supermarket tř.Kosmonautů, Olomouc  

Albert - Supermarket Janského ul., Olomouc  

OBI MARKET Horní Lán, Olomouc  

ÖMV čerpací stanice Horní Lán, Olomouc  

Carefour – obchodní centrum Haná 

Kaufland Prostějov  

Benzina a.s. Žerůvky  

Benzina a.s. Velké Losiny 

Čerpací stanice Shell, a.s. – Jeremenkova ul. , Olomouc  

Čerpací stanice Shell, a.s – Daskabát, Olomouc 

Hotel Prachárna – Křelov, Olomouc 

Billa – Supermarket ul. Kpt.Jaroše, Olomouc 

TIP Nábytek  - Foerstrova ul., OLomouc 

2. Sbírka pořádaná v rámci konání Vánočních olomouckých trhů dne 14.12.2002 

Díky pomoci studentů Gymnázia Olomouc-Hejčín se v roce 2002 podařilo zorganizovat 

předvánoční peněžní sbírku do přenosných pokladniček. Projekt sbírky se podle setkal 

s příznivým ohlasem veřejnosti a bude dále rozšiřován podle možností i v roce 2003.   

3. 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 splatila akontaci tohoto přístroje a nyní splácí pravidelnou měsíční částku cca 30.000 

Kč. 

4. Projekt analýzy kvality života a informovanosti nemocných se zhoubným 

onemocněním krve 



Nadace Haimaom se od roku 2001 aktivně podílela na vyhlášení programu Nadačního fondu J. 

Luxe (NFJL) „Projekt analýzy kvality života a informovanosti nemocných se zhoubným 

onemocněním krve 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. Pilotní studie, které se zúčastnilo 

více než 100 pacientů byla vybrána NFJL a podpořena částkou 45 000,- Kč. Studie je první 

částí programu, realizovaného zdravotnickým týmem Hemato – onkologické kliniky FNO. 

V závěru roku 2002 proběhla prezentace výsledků projektu v rámci semináře HOK a vědecké 

konferenci pořádané SVOČ LF UP v Olomouci ve Zlatých Horách. 

5. XVI. Olomoucké hematologické dny – Olomouc 24. – 25.5.2002 

Nadace Haimaom se i v roce 2002 podílela na organizaci Olomouckých hematologických dnů 

(OHD), které proběhly ve dnech 24. – 25.5.2002 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. Vzhledem ke konání mezinárodního česko-

slovenského hematologického sjezdu v Praze v září 2002, byly OHD 2002 věnovány vybraným 

postgraduálním tématům a především setkání mladých hematologů, zdravotních sester a 

zdravotních laborantek z univerzitních pracovišť v Brně, Hradci-Králové a Olomouce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peněžité příspěvky nadaci v roce 2002 

Firma FZY                               10 000,- Kč 
 
Marta Jarolímová       1 000,- Kč 
 
Nadační fond J.Luxe      2 500,- Kč 
     
K.Vráblová ,SRPŠ O.P.S. Studénka    5 000,- Kč 
 
S.Kuželová        5 000,- Kč 
 
Hlídací služba Kytlica spol. s r.o.   32 000,- Kč 
     
Cihelna Žopy,spol.s.r.o.         500,- Kč 
 
Ing. Pavel Karhan       2 000,- Kč 
 
LUKO s.r.o.        2 100,- Kč  
Ing. Jaroslav Chytílek 
 
RAPOS, spol.s.r.o.       1 000,- Kč 
Jaroslav Ševčík 
 
LM Trade Holešov v.o.s.      1 000,- Kč 
 
Hydropol ČR,spol.s.r.o.      5 000,- Kč 
 
Radomil Bezděk          500,- Kč 
 
Hodinářství Petřík          400,- Kč 
 
UNITE  Koláček          500,- Kč  
 
Pan Štach         1 000,- Kč 
 
Paní Čtvrtníčková      12 000,- Kč  
 
Grmelová Lada        1 000,- Kč 
 
Koloničná Jiřina           200,- Kč 
 
Večeřová Pavla        5 000,- Kč 
 
Žídek Jan                                10 000,- Kč   
 
JUDr. Přidal Petr       15 000,- Kč  
 



JUDr. Mikušová Jitka     10 000,- Kč 
 
Ing. Petr Bujok       5 000,-  Kč 
 
REDO s.r.o. Císař      50 000,- Kč 
 
MUDr. Jana Fuková        3 000,- Kč 
 
Haviarová Renata        5 000,- Kč 
                                
Paní Vypletalová           500,- Kč 
     
Karel Műller         3 000,- Kč 
 
Pan Podola         2 000,- Kč  
 
Zapletalová Marta            50,- Kč 
 
Zavoral Aleš       15 000,- Kč 
 
Neischl Jaroslav           500,- Kč 
 

 

Věcné dary nadaci v roce 2002 
 
Fi. Josef Knajf          50 915,- Kč 
Pánská pyžama 599 ks          
 
Címala Antonín         19 587,20 Kč 
reklamní práce 
 
Delika spol. s.r.o.             60 000,- Kč 
Laboratorní nábytek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 byl v roce 2002 pan Karel Malý, se 

kterým Nadace Haimaom uzavřela dne 14.11.2002 smlouvu o provádění účetnických 

prací. 

Běžný účet i ostatní účty jsou vedeny u KB a.s., pobočka Olomouc. Termínovaný 

vklad je v peněžním ústavu sjednán jako trvale obnovovaný s měsíční výpovědní 

lhůtou. Samostatný účet je veden pro potřeby sbírky nadace. 

Přiznání k dani z příjmu nadace za rok 2002 bylo řádně zpracováno a odesláno 

Finančnímu úřadu v Olomouci dne 31.3.2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozvaha Nadace Haimaom k 31.12.2002 

AKTIVA (v tis. Kč)                
 

Stálá aktiva 1.449

Software 17

Samostatné movité věci  2.281

Drobný dlouhodobý majetek 802

Oprávky 1.649

Oběžná aktiva 1.240

Poskytnuté zálohy 652

Daň z příjmů 1

Pokladna 70

Bankovní účty 518

ÚHRN AKTIV (ř. 02+03+28+55) 2.689
 
PASIVA (v tis. Kč)                                                          2002 
 

Jmění 1.641

Vlastní jmění 1486

Fondy 155

Hospodářský výsledek 967

Hospodářský výsledek běžného roku -793

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 1031

Nerozdělený zisk 729

Krátkodobé závazky 81

Dodavatelé 81

ÚHRN PASIV 2689

 

 

 

 

 

 



Výkaz zisků a ztrát Nadace HAIMAOM k 31.12.2002 
 
Spotřeba materiálu 134
Cestovné 23
Ostatní nakoupené služby 822
Mzdové náklady 43
Dary jiným organizacím nebo osobám 111
Manka a škody 12
Jiné ostatní náklady 6
Odpisy majetku 1031
Tvorba opravných položek 424
Poskytnuté příspěvky 3
Celkem náklady 2609
Tržby z prodeje služeb 369
Úroky 5
Přijaté příspěvky 1442
Celkem výnosy 1816
 
Hospodářský výsledek -793

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva auditora   

Nadace Haimaom dne 11.3.2003 uzavřela smlouvu o auditorské činnosti s firmou HZ 

Olomouc, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem panem ing. Petrem Vanským. 

Předmětem této smlouvy je výkon auditorské činnosti ve smyslu ustanovení zákona 

č. 254/2000 Sb. o auditorech a zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, jakož i dle 

auditorských směrnic vydaných Komorou auditorů ČR a dalších právních předpisů. 

 

Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému 

dni 31. prosince 2002: 

 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech 
významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a 
vlastního kapitálu a finanční situace Nadace Haimaom k 31. 
prosinci 2002, a výsledku hospodaření za rok 2002 v souladu se 
zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. 
 
V Olomouci dne 12. června 2003 
 
Auditor: 
Ing. Petr Vanský 
Osvědčení o zápisu do seznamu auditorů č. 124 
HZ Olomouc, spol. s r. o. 
Osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností č. 63 
Husitská 157/4 
779 00 Olomouc 
 
 
Kompletní zpráva auditora je k nahlédnutí v sídle Nadace Haimaom (Hemato-
onkologická klinika, I.P.Pavlova 6, Olomouc) 
 



Zpráva správní rady nadace 

Správní rada nadace Haimaom na svém mimořádném zasedání dne 25.6. 2003 

přezkoumala a schválila účetní uzávěrku k 31.12.2002. Dospěla k závěru, že tato 

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

finanční situaci a hospodaření nadace. 

Za správní radu nadace Haimaom 

MUDr. T. Papajík, CSc. 

předseda správní rady Nadace Haimaom 

MUDr. E. Faber. CSc. 

místopředseda správní rady Nadace Haimaom 

MUDr. I. Sulovská 

místopředseda správní rady Nadace Haimaom 

 

 

 

Zpráva dozorčí rady nadace 

Dozorčí rada nadace Haimaom provedla kontrolu hospodaření nadace Haimaom a na 

svém mimořádném zasedání dne 25.6. 2003 přezkoumala a schválila účetní uzávěrku 

k 31.12.2002. Dospěla k závěru, že tato účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek, 

nadační jmění, pohledávky, závazky, finanční situaci a hospodaření nadace. 

Za dozorčí radu nadace Haimaom 

    Mgr. Václav Kajaba  

Milena Koupilová 

    Lenka Štursová   

    členové dozorčí rady nadace Haimaom 

 

                                                                           Zpět na Obsah
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