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Úvodní slovo čestného předsedy a předsedy správní rady Nadace 

Haimaom 
 

Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé, 

díky pomoci řady mecenášů, ale také drobných dárců v loňském roce mohla 

Nadace Haimaom opět významným způsobem pomoci ke zlepšení podmínek péče 

o vážně nemocné pacienty a investovat do vybavení pracoviště, přispět ke vzdělávání 

zdravotnických pracovníků kliniky, k vydávání edukačních brožur pro pacienty 

a k pořádání odborných setkání jak samotných zdravotníků, tak i edukačních 

a společenských setkání pacientů a jejich sdružení se zdravotníky Hemato-onkologické 

kliniky Olomouc. Všechny tyto činy bezesporu pomáhají zdravotníkům a pacientům ve 

společném boji proti závažným chorobám krvetvorné tkáně či poruchám krevního 

srážení.  

Je třeba zdůraznit, že Nadace Haimaom se i v uplynulém roce významným 

způsobem podílela na organizaci řady tradičních odborných akcí – za všechny jmenujme 

XXVII. Olomoucké hematologické dny, Setkání spolupracujících pracovišť střední 

a severní Moravy a Slezska a Moravské lymfomové symposium. 

Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé, 

chtěli bychom znova poděkovat všem členům správní a dozorčí rady Nadace 

Haimaom a řadě dalších pracovníků a spoluobčanů, kteří ve prospěch Nadace Haimaom 

a její myšlenky odvedli v roce 2013 obrovský kus práce. 

 

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 

čestný předseda Nadace Haimaom 

 

doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 

předseda správní rady Nadace Haimaom  
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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 FNOL). 

 

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 FNOL. 

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 nejmodernějších 

diagnostických možností a léčebných přístupů 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 FNOL a Nadace Haimaom 
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Základní informace 

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

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

102/92 Sb. zaregistrována u Okresního úřadu v Olomouci pod registračním 

číslem 171/0897 dne 21. 8. 1997 a po změně 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 

        DIČ: CZ 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 

http://www.haimaom.cz/�
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Organizace Nadace Haimaom 

Složení správní rady nadace Haimaom k 31. 12. 2013 

Předseda správní rady:    Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 

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

Místopředsedové správní rady:  Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc. 

 MUDr. Ivana Sulovská   

Členové správní rady:     MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D. 

 prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.  

 Jana Kadlecová 

 MUDr. Luděk Raida, Ph.D. 

 Jarmila Indráková  

Dozorčí rada:      Mgr. Václav Kajaba, Ph.D. 

        Milena Koupilová 

 Lenka Štursová 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

 

 

 

 



7 
 

 
                                                                                                                                                                                          

Činnost a aktivity nadace v roce 2013 

 

1. 9. Moravské Lymfomové Symposium 

 

Aktivně – interaktivně – edukativně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezuitský Konvikt UP v Olomouci 

Filmový sál 

 

1. 2. 2013 od 9.00 hod. 

 

 
Nadace Haimaom pomohla zorganizovat tradiční odborné sympozium věnované léčbě 

lymfomů, možnostem vyšetřovacích metod, právním otázkám paliativní péče 

a zkušenostem s domácími hospici.  
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2.  Přednáškový večer spolku lékařů  

 

Na vědecké půdě Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci se dne 27. 2. 2013 konal Přednáškový večer spolku lékařů, jehož 

tématem byly hematologické malignity. Na této akci spolupracovali lékaři Ústavu 

klinické a molekulární patologie LF UP Olomouc a Hemato-onkologické kliniky FN 

Olomouc a byla určena k rozšíření vědeckých informací praktickým lékařům 

a specialistům v oboru hemato-onkologie.  
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3.  Víkendové setkání v Jeseníkách v Ostružné 24.-26. května 2013 

 

Akce byla připravena ve spolupráci s pacientským sdružením Lymfom help Praha a za 

účasti pacientů léčených na HOK Olomouc a jejich rodinných příslušníků. Již sedmé 

víkendové setkání v Ostružné v Jeseníkách pobíhalo v duchu jógy. Pozvání na víkend 

přijala cvičitelka jógy paní Libuše Pilařová a pod jejím vedením si všichni účastníci 

mohli vyzkoušet především jógová dechová a relaxační cvičení, která jsou pro 

pacienty po náročné protinádorové léčbě velmi důležitá. Paní Pilařová všechny 

seznámila také s tím, co jim jóga může přinést v běžném životě. Ani tentokrát 

nechyběl výlet do krásných a malebných koutů Jeseníků. Po návratu z výletu měli 

všichni možnost využít příjemné relaxace v bazénu. Sobotní večer patřil přednášce 

milého hosta setkání - zakladatelce sdružení paní Mgr. Petře Štětkové - na téma: 

Jakými způsoby je možné uvést pozitivní změny do našeho života. Součástí 

přednášky byla také praktická ukázka zakreslení životních hodnot. Nechyběl ani 

společenský večer s živou hudbou hostitele Oldřicha Balatky.  

Reakce účastníků – co jim tento víkend přinesl? 

• setkání s bývalými pacienty, kteří jsou dnes již plní chuti do života 

• odpočinek, uvolnění, setkání s milými lidmi v krásném a přátelském prostředí 

• pochopení, nové zkušenosti, setkání s lidmi s velmi lidským přístupem 

• sdílení informací s pacienty 

• obohacení znalostí díky přednáškám  
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4.  XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí 

12.–14. 5. 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
                                                                                                                                                                                          

Ve dnech 12. 5. – 14. 5. 2013 se konal každoroční hematologický sjezd 

s mezinárodní účastí: XXVII. Olomoucké hematologické dny, XVII. Konference 

ošetřovatelství a zdravotních laborantů a 6. ročník sekce „Symposium on Advances in 

Molecular Hematology“. Pozvání přijali významní zahraniční hosté z USA, Spojených 

arabských emirátů, Finska, Švédska, Španělska, Itálie, Polska a Slovenska, kteří 

výraznou měrou přispěli k vysoké úrovni jednotlivých edukačních sekcí i vědeckého 

programu anglického sympozia. 

Sjezdu se zúčastnilo celkem 605 hematologů - lékařů, vědeckých pracovníků, 

pracovníků v ošetřovatelství a zdravotních laborantů z České a Slovenské republiky. 

K ústní prezentaci bylo přijato 86 sdělení. Novinkou sjezdu byla inovace posterové 

sekce se 4 elektronickými kiosky umožňujícími interaktivní prezentaci jednotlivých 

posterů v elektronické podobě. Touto formou bylo v ČR na hematologické půdě 

poprvé prezentováno 73 posterů.  

Nosným tématem letošních OHD byla problematika chronické lymfocytární leukémie, 

které byly věnovány dvě edukační sekce poskytující komplexní pohled na toto 

onemocnění. V rámci nich vystoupili i 2 zahraniční hosté. 

Součástí sjezdu byla také výstava farmaceutických firem. 
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5.  XX. Pracovní setkání spolupracujících hematologických 

a onkologických pracovišť střední a severní Moravy a Slezska 
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Akce se pravidelně účastní přes 80 lékařů a odborných pracovníků ve zdravotnictví ze 

spádové oblasti Olomouckého a části Moravskoslezského kraje. Program byl 

koncipován do třech tématických bloků: léčba a laboratorní diagnostika 

myelodisplstického syndromu, léčba a morfologie AL – amyloidózy a koagulační  

problematika.  

 

 

 

6.  Adventní večer  

S velkým ohlasem se setkalo již tradiční adventní setkání naplněné klavírním 

koncertem, resp. recitálem Petra Jiříkovského. 

Adventní koncert se konal v sále NH Olomouc Congress a zúčastnilo se ho na 250 

posluchačů – pacientů a jejich rodinných příslušníků, zaměstnanců hemato-

onkologické kliniky i vedení Fakultní nemocnice Olomouc. 

Děkujeme všem sponzorům a partnerům – jmenovitě Hella Autotechnik s.r.o., 

Jankostav s.r.o., Friendly and Loyal s.r.o. a Dr. S. Pekové. V neposlední řadě všem 

partnerům a donátorům nadace HAIMAOM. 
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7.  Mikulášská nadílka 5. 12. 2013 

 

Mikulášskou nadílku pro pacienty hospitalizované dne 5. 12. 2013 připravila se svými 

dobrovolníky naše bývalá kolegyně Ludmila Krmelová, která aktivně spolupracuje 

s nadací Haimaom. Pro nemocné to bylo příjemné zpestření, při kterém se aktivně 

zapojili a odměnou jim byly mikulášské figurky. 
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Hlavní nákupy a investice nadace v roce 2013 

 

Drobný majetek      28 094,14 Kč  
Počítačová technika    113 533,20 Kč  
Nábytek      62 968,26 Kč  
Pračka Gorenje WA601291 (v.č.21030008) 6 651,00 Kč 
Rotoped Fitham Golf M (v.č.7661-600) 10 989,00 Kč 
Rotoped Fitham Golf M (v.č.) 10 989,00 Kč 
Rotoped Fitham Golf M (v.č.) 10 989,00 Kč 
Sonografický přístroj Landvind Mirror 2HD 
s příslušenstvím 374 933,02 Kč 
 

   

Peněžité příspěvky nadaci v roce 2013 
 
 

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 2013 pan Karel Malý, se 

kterým Nadace Haimaom uzavřela dne 14. 11. 2002 smlouvu o provádění 

účetnických prací. 

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

Přiznání k dani z příjmu nadace za rok 2013 bylo řádně zpracováno a odesláno 

Finančnímu úřadu v Olomouci 2. 4. 2014.  

 

  

  

  

  

  

  

  



18 
 

 
                                                                                                                                                                                          

Rozvaha Nadace Haimaom k 31. 12. 2013 

  

AKTIVA Tis. Kč 
Stálá aktiva 848 
Software 54 
Samostatné movité věci  10.951 
Drobný dlouhodobý majetek 3.673 
Oprávky -14.310 
Oběžná aktiva 4.685 
Odběratelé 119 
Daň z příjmů 207 
Pokladna 10 
Bankovní účty 4.349 
ÚHRN AKTIV (ř. 02+03+28+55) 5.533 

  
PASIVA Tis. Kč 
Jmění 1.981 
Vlastní jmění 1.826 
Fondy 155 
Výsledek hospodaření celkem 3.093 
Hospodářský výsledek ve schvalovacím 
řízení 

-159 

Nerozdělený zisk minulých let 3.252 
Krátkodobé závazky 459 
Dodavatelé 164 
Mzdy 27 
Daně 94 
Výnosy příštích období 174 
ÚHRN PASIV 5.533 
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Výkaz zisků a ztrát Nadace HAIMAOM k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) 

  

POLOŽKY Tis. Kč 
Spotřeba materiálu 617 
Cestovné 23 
Ostatní nakoupené služby 2.762 
Mzdové náklady 274 
Jiné ostatní náklady 48 
Odpisy majetku 638 
Poskytnuté příspěvky 25 
Celkem náklady 4.362 
Tržby z prodeje služeb 2.996 
Dary 1.514 
Celkem výnosy 4.510 
Hospodářský výsledek před zdaněním 148 
Daň z příjmů 307 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -159 

  

  

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 2013: 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 

Nadace HAIMAOM k 31. prosinci 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy. 

V Olomouci dne: 17. dubna 2014. 
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Zpráva správní rady nadace 

Správní rada nadace Haimaom na svém mimořádném zasedání dne 20.6.2014 

přezkoumala a schválila účetní uzávěrku k 31. 12. 2013. Dospěla k závěru, že tato 

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

finanční situaci a hospodaření nadace. 

Za správní radu nadace Haimaom 

Doc. MUDr. T. Papajík, CSc. 

předseda správní rady Nadace Haimaom 

Doc. 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 20.6.2014 přezkoumala a schválila účetní uzávěrku 

k 31. 12. 2013. 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, Ph.D.  

Milena Koupilová 

    Lenka Štursová   

    členové dozorčí rady Nadace Haimaom 
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