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ÚÚvvooddnníí  sslloovvoo  čeessttnnééhhoo  ppřřeeddsseeddyy  aa  ppřřeeddsseeddyy  sspprráávvnníí  rraaddyy  NNaaddaaccee  HHaaiimmaaoommč   
V Olomouci 25.4.2005 

Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé, 

Rok 2004 můžeme z pohledu Nadace Haimaom považovat za významné přelomové období. Díky 

aktivitám členů správní a dozorčí rady a za pomoci řady dobrovolníků se totiž Nadaci Haimaom podařilo 

završit významnou etapu její historie. 

Počátkem roku 2004 byla vydána reprezentativní brožura, která mapuje vznik, poslání a dosavadní 

aktivity Nadace. Brožura byla představena na Slavnostním večeru Nadace Haimaom, který se konal 

14.3.2004 v prostorách Konviktu, UC UP v Olomouci za účasti pacientů po úspěšné transplantaci 

krvetvorných buněk, řady významných hostů z oblasti kultury, akademické obce, politické a podnikatelské 

sféry našeho regionu. Tento večer jen podtrhl postavení a dobré jméno Nadace Haimaom, které si za 7 let 

své existence dokázala svou činností a aktivitami vybudovat. V rámci Slavnostního večera byla také 

představena první z řady knih o významných chorobách krvetvorné tkáně a lymfatického systému, které 

mají za úkol seznámit nemocné s diagnostikou, léčbou a prognózou těchto onemocnění. První publikace 

pojednává o chronické myeloidní leukémii a byla připravena ve spolupráci s Nadací Josefa Luxe.  

Další významnou etapou, která byla v roce 2004 završena, byla organizace a ukončení veřejné sbírky 

naší Nadace. Během let 2001 až 2004 se podařilo díky darům tisíců občanů našeho regionu shromáždit 

finanční prostředky ve výši 729.732 Kč. Pomocí této částky byla uhrazena poslední splátka leasingu 

přístroje Cobe Spectra (celková suma zaplacená za přístroj činila 1.921.629,60 Kč) a tento přešel do 

vlastnictví Nadace Haimaom, která jej bezplatně zapůjčila FN Olomouc. Nadaci Haimaom se kromě toho  

podařilo i v minulém roce pro Hemato-onkologickou kliniku a její pacienty zakoupit řadu přístrojů, pomůcek 

a věcí, které významným způsobem pomohou zdravotníkům a pacientům ve společném boji proti závažným 

chorobám krvetvorné tkáně či poruchám krevního srážení. 

V závěru roku 2004 byla Nadace Haimaom poprvé hlavním organizátorem Adventního večera, na 

kterém jsme poděkovali všem dobrovolníkům za pomoc a přízeň, kterou myšlence podpoře Nadace Haimaom 

a pomoci zlepšit osud našich vážně nemocných spoluobčanů věnovali nejen v roce 2004. 

Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé, 

Chtěli bychom znova poděkovat všem členům správní a dozorčí rady Nadace Haimaom, manažerce 

nadace paní Ivě Malé a řadě dalších pracovníků a spoluobčanů, kteří ve prospěch Nadace Haimaom a její 

myšlenky odvedli v roce 2004 obrovský kus práce. 

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 

čestný předseda Nadace Haimaom 

MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 

předseda správní rady Nadace Haimaom  

  



PPoosslláánníí  nnaaddaaccee  

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 

 

 

 

  

  



ZZáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee  

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 
 
Bankovní spojení: KB Olomouc, a.s., číslo účtu 19-1012660297/0100  
 
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
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OOrrggaanniizzaaccee  NNaaddaaccee  HHaaiimmaaoomm  

Složení správní rady nadace Haimaom k 31. 12. 2004 

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, Ph.D., Doc. RNDr. Marie Jarošová, 

CSc., Jarmila Indráková, MUDr. Luděk Raida, Ph.D., Jana Ščudlová,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Čiinnnnoosstt  aa  aakkttiivviittyy  nnaaddaaccee  vv  rrooccee  22000044Č   

1. Sbírka nadace 

Nadace Haimaom od roku 2001 pořádala 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. Koncem roku 2004 byla tato sbírka ukončena. Celkem byly v rámci sbírky 

shromážděny finanční prostředky ve výši 729.732 Kč. Zároveň byla uhrazena poslední splátka 

leasingu přístroje Cobe Spectra (celková suma zaplacená za přístroj činila 1.921.629,60 Kč) a 

tento přešel do vlastnictví Nadace Haimaom, která jej bezplatně zapůjčila FN Olomouc.  

2. Sbírka pořádaná v rámci vánočních svátků 6. – 10. 12. 2004 

Díky pomoci studentů Slovanského gymnázia Olomouc se v roce 2004 opět podařilo 

zorganizovat předvánoční peněžní sbírku do přenosných pokladniček. Celkem se při této akci 

podařilo shromáždit finanční prostředky ve výši 7.512 Kč. 

3. Splácení leasingu separátoru krevních elementů COBE Spectra 

Jak již bylo zmíněno výše, 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 uhradila poslední platbu leasingu tohoto přístroje a tento přešel do 

vlastnictví nadace. Přístroj bude bezplatně zapůjčen FN Olomouc. 

4. Projekt analýzy kvality života a informovanosti nemocných se 

zhoubným onemocněním krve 

V závěru roku 2001 byl pod záštitou nadace zahájen „Projekt analýzy kvality života a 

informovanosti nemocných se zhoubným onemocněním krve s cílem hledání možnosti zlepšení 

kvality života“, který si klade za cíl pomoci pacientům a jejich příbuzným v době jejich 

onemocnění, prohloubit spolupráci a komunikaci mezi zdravotnickým týmem a pacienty.  

V rámci projektu byla pro pacienty připravena informační brožura o diagnóze a léčbě 

chronické myeloidní leukémie, která vznikla pod vedením MUDr. E. Fabera, CSc. Součástí 

brožury je slovníček odborných pojmů, obrazová dokumentace a důležité kontakty, včetně 

odkazů na domácí a mezinárodní www stránky zabývající se tematikou této choroby. Finanční 

podporu a obsahovou strukturu brožur zajistila Nadace Haimaom ve spolupráci s Nadačním 

fondem Josefa Luxe a dalšími odborníky z oblasti zdravotní a sociální. Z dalších informačních 

materiálů nadace připravuje brožuru pro pacienty se zavedeným centrálním žilním vstupem – 

portem, maligními lymfomy, akutními hemoblastózami a pro nemocné připravované na 

transplantaci krvetvorných buněk. 

 

 



5. XVIII. Olomoucké hematologické dny TÚ LF UP a Konvikt UC UP 

v Olomouci, 2. – 5. 6. 2004 

Nadace Haimaom se i v roce 2004 podílela na organizaci XVIII. Olomouckých hematologických 

dnů (OHD), které proběhly ve dnech 2. – 5. června 2004 na Teoretických ústavech Lékařské 

fakulty a v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou Hematologické 

společnosti ČLS JEP, LF UP v Olomouci, FN Olomouc, České asociace sester a naší nadace. 

Celkem se této akce zúčastnilo více jak 500 přihlášených z Čech, Slovenska, Řecka a 

Švýcarska. Doprovodné výstavy firem zabývajících se produkcí léků a výrobou zdravotnického 

materiálu a přístrojů se účastnilo 31 subjektů působících v ČR. 

6. Tradiční pracovní setkání hematologických oddělení střední a severní 

Moravy – Přerov, 16. – 17. 11. 2004 

Akce spolupořádané Nadací Haimaom se zúčastnilo 73 primářů, vedoucích pracovníků, lékařů 

a pracovníků hematologických laboratoří hematologických pracovišť střední a severní Moravy 

a 15 vystavujících farmaceutických firem. 

7. Cytogenetická konference TÚ LF UP v Olomouci, 9. – 10. 9. 2004  

Další odborné akce podporované naší nadací se na počátku září 2004 zúčastnilo 88 odborníků 

– genetiků z celé ČR. Programu dominovala sdělení zaměřená na využití cytogenetiky a 

molekulární genetiky v hematologii a onkologii. 

8. Vydání brožury Nadace Haimaom 

Pracovníci Nadace Haimaom připravili k publikaci brožuru mapující založení, práci a dosažené 

výsledky Nadace Haimaom. Tato brožura byla graficky upravena a připravena k tisku studiem 

BastArt a poprvé představena veřejnosti v rámci slavnostního večera 14. 3. 2004. 

9. Slavnostní večer Nadace Haimaom 14. 3. 2004, Konvikt UC UP 

v Olomouci  

V neděli 14. března 2004 se v  Konviktu – Uměleckém centru University Palackého v Olomouci 

konal Slavnostní večer Nadace Haimaom. První část večera byla koncipována jako malé, 

duchovně laděné ohlédnutí za téměř 7-letou prací Nadace Haimaom a 7 lety programu 

transplantací kostní dřeně na Hemato-onkologické klinice FN Olomouc (HOK FNO).  

Součástí první části večera bylo vystoupení vzácných hostů - Zdeny Hadrbolcové, členky 

činohry Divadla Rokoko a Divadla Na zábradlí v Praze, Marie Majerové, absolventky Janáčkovy 

konzervatoře v Ostravě a Vladislava Zápražného, sólistu opery Moravského divadla Olomouc. 

V nádherném barokním prostředí rekonstruované kaple Božího Těla zazněla díla Händelova, 

Dvořákova a Verdiho. Paní Zdena Hadrbolcová přednesla pasáže z díla Jiřího Jedličky, 

Vladimíra Holana a Jana Nerudy.  

Předseda správní rady Nadace Haimaom prim. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. zhodnotil v krátkém 

projevu činnost nadace a poukázal na její význam při podpoře transplantačního programu 

HOK FNO. Nadace za své působení shromáždila a investovala v souladu se svými cíli částku 

přesahující 7 mil. Kč.  



Prim. MUDr. Papajík vyzdvihl osobnost prof. MUDr. Karla Indráka, DrSc., zakladatele nadace a 

jejího čestného předsedu, který jako přednosta HOK FNO a prezident České hematologické 

společnosti rozhodující měrou přispěl k založení a budování moderní hematologické školy na 

olomoucké půdě. Poté předal prof. Indrákovi první výtisk brožury, která má veřejnosti 

představit program a cíle Nadace Haimaom.  

Prof. Indrák ve svém vystoupení vysvětlil název Haimaom, který nadace dostala, a který má 

vyjadřovat vedoucí myšlenku a cíl nadace – pomoci nemocným s krevními (Haima…) 

nádorovými (…om) chorobami. Dále podtrhl význam hematologie jako oboru, který patří od 

druhé poloviny minulého století k nejrychleji se rozvíjejícím medicínským oblastem. Dodal, že 

moderní technologie umožnily poznat původ mnoha krevních chorob a vývoj, ke kterému 

v léčbě těchto onemocnění došlo a který má možnost sledovat již více než 30 let, se 

neuvěřitelně zrychluje a mění prognózu řady pacientů jako mávnutí kouzelným proutkem. 

Zdůraznil, že nové léčebné metody poskytují naději na vyléčení stále většímu počtu 

nemocných. Po krátké přestávce následovala druhá část večera v slavnostně vyzdobeném 

Atriu Uměleckého centra University Palackého nazvaná „Dokonalost elegance“. Tuto část 

(stejně jako slavnostní květinovou výzdobu kaple Božího Těla) připravila přední česká floristka 

Ing. Jana Jaroňová spolu s renomovanými módními návrháři Táňou Havlíčkovou a Luďkem 

Hanákem. V zajímavé choreografii předvedli kolekce módních salónů a mimořádně 

extravagantní květinové vazby a doplňky, vytvořené právě spoluorganizátorkou, scénáristkou 

a režisérkou večera Ing. Jaroňovou. Mimořádně spontánní publikum, kde bylo možné najít 

řadu vzácných hostů (prof. MUDr. et PhDr. Janu Mačákovou, CSc., rektorku University 

Palackého, Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského, Ing. 

Martina Tesaříka, primátora Olomouce, RNDr. Ivana Kosatíka, zástupce hejtmana 

Olomouckého kraje, Doc. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc., náměstka FN Olomouc, a další 

osobnosti kulturního, uměleckého, universitního, politického a podnikatelského života 

olomouckého regionu, zdravotníků HOK FNO a především řadu úspěšně léčených pacientů 

této kliniky), velmi živě reagovalo na nápadité modely a kreativní květinové variace, které 

přítomným představili mladí lidé z rodiště Ing. Jany Jaroňové – města Zubří u Rožnova pod 

Radhoštěm.  

Večer dostal další rozměr při vystoupení a osobním vyznání tří úspěšně transplantovaných 

pacientů. Paní Pavla Večeřová, Anna Reichlová a Tomáš Egger, sledovaní na HOK FNO již 5, 7 

a 11 let vyjádřili svůj dík za nejkrásnější léta života zdravotnickému personálu kliniky. Se svými 

prožitky seznámila publikum také paní Věra Luxová, manželka zemřelého politika Josefa Luxe, 

který podlehl své chorobě. Místopředseda nadace MUDr. Edgar Faber, CSc. jí věnoval první 

výtisk edukační brožury určené nemocným s chronickou myeloidní leukémií, která vznikla ve 

spolupráci Nadace Haimaom s Nadací Josefa Luxe.  



Druhou část večera doplnila Marie Majerová písněmi ze známých světových muzikálů. Večer, 

který moderoval Mgr. Tomáš Gross, byl zakončen společným defilé všech účinkujících a 

poděkováním prim. MUDr. Tomáše Papajíka, CSc. všem, kteří bez nároku na jakýkoliv honorář 

pomohli připravit a realizovat tento večer, především Ing. Janě Jaroňové, spoluorganizátorce 

akce a Janě Koulové, manažerce Uměleckého centra UP v Olomouci a dále všem, kteří 

podporují činnost Nadace Haimaom a fungování programu transplantací krvetvorných buněk 

na HOK FNO. 

10. Spolupráce Nadace Haimaom s firmou Paňák s.r.o. 

Nadace Haimaom v roce 2004 navázala spolupráci s firmou Paňák, výrobcem plastových 

předmětů z Vrbna pod Pradědem. Firma Nadaci nabídla propagaci a výtěžek z prodeje logické 

hry/hlavolamu pro děti nazvané „Geniální trojúhelník“. Nadace pro tuto akci připravila 

samolepky s upoutávkou a odkazem na web nadace. Výtěžek z akce – 10.000 Kč – byl předán 

koncem roku 2004 Nadaci Haimaom. 

11. III. Ročník soutěže krásy Supergirl 2. 4. 2004 – Olomouc  

Nadace Haimaom se stala partnerem v pořadí III. ročníku této akce. V rámci akce podpořili 

Nadaci Haimaom prof. J. Mačáková (rektorka UPOL), hrabě Fr. Kolowrat, RNDr. I. Kosatík 

(zástupce hejtmana Olomouckého kraje), MUDr. I. Langer (poslanec PSP ČR), Mgr. J. 

Gavenda (Olma Olomouc), když celkem darovali nadaci finanční prostředky ve výši 130.000 Kč 

(jednotliví dárci uvedeni v kapitole pěněžité příspěvky). 

12. Adventní benefiční koncert – Kaple Božího Těla – UC UP v Olomouci – 

9. 12. 2004 

Dne 9. 12. 2004 se uskutečnil Adventní benefiční koncert pořádaný Nadací Haimaom ve 

spolupráci s agenturou JARTAgency. V rámci večera účinkovali Jiří Bednář (umělecký 

přednes), Jan Zvěřina (violoncello), Richard Pohl (klavír) a Pěvecký sbor Motýli.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



HHllaavvnníí  nnáákkuuppyy  aa  iinnvveessttiiccee  nnaaddaaccee  vv  rrooccee  22000044  ((nnaadd  1100..000000  KKč))č

Nábytek pro pokoje nemocných, 
ambulanci a laboratoře HOK FNO 
 

 174.100,- Kč 

Infúzní pumpa  
 

44.688,- Kč 

Barevné televizory pro pokoje nemocných
 

20.850,- Kč 

Chladnička Vestfrost pro uchovávání léků 
na ambulanci HOK 
 

19.490,- Kč 

Sedačky do sprch a nástavce na WC pro 
pokoje nemocných  

11.871,-Kč 

  

PPeenněěžžiittéé  ppřřííssppěěvvkkyy  nnaaddaaccii  vv  rrooccee  22000044  

ALZA Soft a.s. Praha 35 000,- Kč 

Bujok Petr 5 000,- Kč 

Císař Zdeněk REDO s.r.o.  Prostějov 50 000,- Kč 

Dosoudil Josef 20 000,- Kč 

FKK spol. s.r.o. Přerov 10 000,- Kč 

Fuková Jana 3 000,- Kč 

Galbavý Rudolf 15 000,- Kč 

Gašparovič Lubomír 10 000,- Kč 

Gavenda Jiří Olma  5 000,- Kč 

Geržová Věra 5 000,- Kč 

Chlopčíková Anežka 1 000,- Kč 

Indrák Karel 5 000,- Kč 

Kolář Jan 10 000,- Kč 

I-THERM s.r.o. Olomouc 15 000,- Kč 

Kolowrat František 50 000,- Kč 

Kosatík Ivan 20 000,- Kč 

Kovalčíková Pavla 20 000,- Kč 

Kudlová Vlasta 5 000,- Kč 

Kurková Liroslava 5 000,- Kč 

Langer Ivan 30 000,- Kč 

Loveček Bohumil 1 000,- Kč 

Ludmilová Květoslava 2 000,- Kč 



Maděra Roman 15 000,- Kč 

Macháčková Alena 2 000,- Kč 

Marák Václav 5 000,- Kč 

Mikušová Jitka 10 000,- Kč 

Obrátil Jan 50 000,- Kč 

Ožanová Radomíra 20 000,- Kč 

Pastuchová Marie 50 000,- Kč 

RK plus, s.r.o. Holešov 5 000,- Kč 

Rulíšek Hynek 1 000,- Kč 

Skočková Rita 3 000,- Kč 

Sznapková Monika 1 000,- Kč 

Šoltys Vladimír 1 000,- Kč 

Štětařová Jarmila 5 000,- Kč 

Večeřová Pavla 5 000,- Kč 

Vyroubal Jaroslav 20 000,- Kč 

Vyroubalová Miroslava 20 000,- Kč 

Základní škola Náves svobody Olomouc 1 689,- Kč 

  

VVěěccnnéé  ddaarryy  nnaaddaaccii  vv  rrooccee  22000044  

Amgen s.r.o. – 2x PC HP Compaq v celkové hodnotě 126.000,- Kč 

Vyroubal Jaroslav – stavební práce v celkové hodnotě 47.000,- Kč 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ÚÚčeettnniiccttvvíí  nnaaddaacceeč   

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 2004 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 2004 bylo řádně zpracováno a odesláno 

Finančnímu úřadu v Olomouci 31. 3. 2005.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



RRoozzvvaahhaa  NNaaddaaccee  HHaaiimmaaoomm  kk  3311..1122..22000044  
  

AKTIVA Tis. Kč
Stálá aktiva 1.069
Software 17
Program ALERT 450
Samostatné movité věci  2.495
Drobný dlouhodobý majetek 1.378
Oprávky 3.271
Oběžná aktiva 1.530
Odběratelé 6
Daň z příjmů 2
Pokladna 6
Bankovní účty 1.516
ÚHRN AKTIV (ř. 02+03+28+55) 2.599

  
PASIVA Tis. Kč
Jmění 2.049
Vlastní jmění 1.894
Fondy 155
Hospodářský výsledek 344
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení -170
Nerozdělený zisk 514
Závazky 206
Dodavatelé 202
Ostatní daně 4
ÚHRN PASIV 2.599

  

VVýýkkaazz  zziisskkůů  aa  zzttrráátt  NNaaddaaccee  HHAAIIMMAAOOMM  kk  3311..1122..22000044  ((vv  ttiiss..  KKč))č   
  

POLOŽKY Tis. Kč
Spotřeba materiálu 467
Cestovné 30
Ostatní nakoupené služby 1.523
Mzdové náklady 77
Jiné ostatní náklady 8
Odpisy majetku 503
Poskytnuté příspěvky 18
Celkem náklady 2.626
Tržby z prodeje služeb 1.300
Úroky 1
Přijaté příspěvky 1.134
Provozní dotace 20
Celkem výnosy 2.456
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -263

  

  

  



ZZpprráávvaa  aauuddiittoorraa      

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 2004: 

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 2004, a výsledku hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o 

účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Všechny významné skutečnosti 

byly odpovídajícím způsobem popsány v příloze této účetní závěrky. 

 

V Olomouci dne 25. března 2005 

 

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) 

 

 

 

 

  



ZZpprráávvaa  sspprráávvnníí  rraaddyy  nnaaddaaccee  

Správní rada nadace Haimaom na svém mimořádném zasedání dne 28.4.2005 

přezkoumala a schválila účetní uzávěrku k 31.12.2004. 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 

 

 

 

ZZpprráávvaa  ddoozzoorrččíí  rraaddyy  nnaaddaaccee  

Dozorčí rada nadace Haimaom provedla kontrolu hospodaření nadace Haimaom a na 

svém mimořádném zasedání dne 28.4.2005 přezkoumala a schválila účetní uzávěrku 

k 31.12.2004. 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 
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