
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
NADACE HAIMAOM

2020



OBSAH
ÚVODNÍ SLOVO 4

ORGÁNY NADACE 6

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADACI A JEJÍ POSLÁNÍ 7

ČINNOST NADACE 8

Nadace odborníkům a lékařům 10

16. Moravské lymfomové sympozium 10

53. Výroční cytogenetická konference 10

Slavnostní otevření nového ambulantního pavilonu HOK 11

Projekt Umění léčby, léčba uměním 13

Poděkování dárcům projektu 16

Hlavní investice a nákupy 17

GRANTOVÁ ČINNOST 18

FINANČNÍ DARY 20

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 22

VÝROK AUDITORA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 23



VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE HAIMAOM 20204 5

ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé,
epidemie způsobená novým typem koronaviru SARS-CoV-2 nás všechny - zdra-

votníky, pacienty i naše blízké - podrobila těžkým zkouškám. V našem oboru zna-
menalo toto období enormní fyzickou i psychickou zátěž, kdy jsme často museli 
bojovat o životy mnoha onkologicky nemocných, kteří byli tímto zákeřným virem 
nakaženi. Řadě lidí, rodinám, přátelům se den ze dne měnil život a jeho priority, celá 
společnost byla po řadu týdnů epidemií doslova paralyzována. Zejména podzimní 
období roku 2020 a pak i první třetina roku 2021 představovaly pro všechny opravdu 
náročné období. Ale díky obrovskému nasazení lékařů, zdravotních sester a dalších 
kolegyň a kolegů na klinice a v celé nemocnici, se podařilo jak bojovat s koronavi-
rem, tak, i přes mnohá omezení, udržet onkologickou péči a léčbu na vysoké úrovni. 
Ke cti všem patří zejména to, že transplantační program na naší klinice nemusel být 
po celý rok 2020 a v následném období roku 2021 přerušen. Za to patří všem obrov-
ské poděkování.

Koronavirová pandemie omezila i řadu aktivit Nadace Haimaom. Musely být 
rušeny jak odborné akce podporované nadací, tak i programy pro pacienty, zejmé-
na tedy ty, které byly dříve realizovány jako společná setkání (mimo jiné Pacientský 
den, Adventní setkání s koncertem). Nicméně díky nadační aktivitě se podařilo dále 
zlepšit podmínky specializované péče o těžce nemocné pacienty léčené na Hemato-
-onkologické klinice FNOL a LF UP v Olomouci, prohloubit informovanost pacientů, 
a i přes pandemické restrikce zabezpečit a novými formami udržet na dobré úrovni 
komunikaci mezi zdravotníky, pacienty a jejich rodinnými příslušníky. 

Zásadním projektem, který Nadace Haimaom za přispění mnoha dárců a mece-
nášů mohla zrealizovat, byl projekt nazvaný „Umění léčby, léčba uměním“. Ten vyšel 
ze Studie výtvarného dotvoření nového ambulantního pavilonu Hemato-onkologické 
kliniky FN Olomouc, kterou připravil výtvarník Ing. arch. Miloš Karásek ve spolupráci 
s autorem projektu stavby Ing. arch. Adamem Rujbrem, vedením Fakultní nemocnice 
Olomouc a zdravotníky kliniky. Cílem projektu bylo a je pozitivně ovlivnit psychi-
ku pacienta, snížit úroveň jeho stresu, a tím zlepšit toleranci a účinek často velmi 
náročné a dlouhodobé léčby. Celkem 93 uměleckých děl instalovaných v prostorách 
kliniky dnes vytváří neformální prostředí, které nejenže pacientovi umožní překle-
nout stresové situace, ale zároveň pozitivně stimuluje jeho myšlení. 

Vážené dámy, vážení pánové, drazí 
přátelé,

dovolte mi, abych ještě jednou po-
děkoval všem zdravotníkům a dalším 
zaměstnancům Hemato-onkologic-
ké kliniky Olomouc, členům správní 
a dozorčí rady Nadace Haimaom za 
obrovský kus práce, který odvedli v prů-
běhu roku 2020. Velký dík patří rovněž 
všem dárcům, partnerům a sponzorům, 
zaměstnancům Hemato-onkologické 
kliniky FNOL a LF UP v Olomouci a řadě 
dalších dobrovolníků a podporovatelů, 
kteří ve prospěch Nadace Haimaom 
a její myšlenky stále odvádí spoustu 
obětavé práce.

Osobně chci znovu potvrdit, že je mi 
velkou ctí a potěšením s takovými lidmi 
spolupracovat a věřím, že naše společné 
počínání bude prospěšné a úspěšné 
i v dalších letech.

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
předseda správní rady Nadace Haimaom 
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ORGÁNY NADACE 

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

ČESTNÝ PŘEDSEDA NADACE

prof. MUDr. Karel Indrák, CSc.

MÍSTOPŘEDSEDA NADACE

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

MÍSTOPŘEDSEDA NADACE

MUDr. Ivana Sulovská

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.
MUDr. Luděk Raida, Ph.D.
MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D.
Bc. Monika Labudíková
Bc. Jana Kadlecová

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY

Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
Lenka Štursová

SPOLUPRACOVNÍCI

Ivana Malá (účetní)
Karel Malý (účetní)

PROJEKTOVÝ MANAŽER

Mgr. Leona Lišková

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADACI A JEJÍ POSLÁNÍ
Nadace Haimaom je nadací na podporu transplantace kostní dřeně, která pomá-

há lidem s krevními nádory a poruchami krevního srážení. 

POSLÁNÍ 

• pracovat na zlepšování hospitalizačních podmínek pacientů s vážnými poruchami 
krvetvorby, 

• prohlubování všestranné péče o ně, 
• zkvalitnění a doplnění lékařské a laboratorní přístrojové techniky, materiálního 

vybavení a podpory vzdělávání pracovníků Hemato-onkologické kliniky FNOL 
a LF UP v Olomouci.

 CÍLE 

• soustřeďovat finanční prostředky, 
• zlepšovat hospitalizační podmínky pacientů a prohlubovat všestrannou péči o ně, 
• budovat a využívat potenciál pracovníků kliniky, 
• zkvalitňovat a doplňovat lékařskou a laboratorní techniku a materiální vybavení kliniky, 
• rozvíjet spolupráci zdravotníků, příbuzných pacientů a veřejnosti s cílem informovat 

o problémech a potřebách Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF UP v Olomouci, 
• rozvíjet spolupráci s dalšími lékaři a jinými odborníky za účelem přenosu nových 

informací a postupů v léčbě. 

Prostředky k realizaci cílů a zajištění činnosti nadace získává zejména z následují-
cích zdrojů 

• darů právnických a fyzických osob věnovaných nadaci, 
• výnosů z kulturních a společenských akcí, 
• výnosů podnikatelských a jiných ekonomických aktivit souvisejícími s cíli nadace, 
• know-how pracovníků Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF UP v Olomouci 

a Nadace Haimaom. 
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NADACE PACIENTŮM A JEJICH RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM: 

• Pacientský den,
• setkání pacientů po transplantaci kostní dřeně, 
• edukační programy, 
• adventní koncerty. 

NADACE ODBORNÍKŮM A LÉKAŘŮM: 

• Olomoucké hematologické dny, 
• Moravské lymfomové symposium, 
• Jarní morfologický den,
• Podzimní seminář hematologických sester,
• Pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť 

střední a severní Moravy a Slezska, 
• Podpora vědecko-výzkumných aktivit a vzdělávání pracovníků Hemato-onkologic-

ké kliniky FNOL a LF UP v Olomouci na odborných seminářích a kongresech. 

ČINNOST 
NADACE
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NADACE ODBORNÍKŮM A LÉKAŘŮM

16. MORAVSKÉ LYMFOMOVÉ SYMPOZIUM

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se v prostorách Clarion Congress Hotelu v Olomouci 
konalo 16. Moravské lymfomové sympozium, kam jsou pravidelně zváni odborní-
ci v oboru hemato-onkologie z celého regionu. Registrace účastníků se otevřela 
v 8.30 hod., odborný program započal od 9 hod. a trval do odpoledních hodin. Hlav-
ním tématem tohoto ročníku byla diagnostika a léčba méně frekventních podtypů 
maligních lymfoproliferací. Koordinátory odborného programu byli prof. T. Papajík, 
prof. V. Procházka, doc. J. Minařík a dr. D. Starostka.

53. VÝROČNÍ CYTOGENETICKÁ KONFERENCE

Ve dnech 10. a 11. září 2020 se v olomouckém hotelu NH Collection Olomouc 
Congress konala 53. výroční cytogenetická konference. Tato akce je již tradičně 
prostorem pro setkávání nejen cytogenetiků, ale i klinických genetiků z celé České 
republiky. Setkání bylo organizováno nadací Haimaom ve spolupráci s Cytogene-
tickou sekcí Česko-slovenské biologické společnosti, z. s., Společností lékařské 
genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s. a Hemato-onkologickou klinikou FNOL a LF 
UP v Olomouci. V předvečer konference proběhla schůze výboru Cytogenetické 
sekce Česko-slovenské biologické společnosti, z. s. Odborný program konference 
byl rozdělen do čtyř tématických bloků: cytogenetika rostlina živočichů; nádorová 
cytogenetika; prenatální cytogenetika a preimplantační diagnostika a postnatální 
cytogenetika. Celkem během 53. výroční cytogenetické konference zaznělo 23 velmi 
kvalitních odborných přednášek a bylo prezentováno 12 posterů.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO 
AMBULANTNÍHO PAVILONU HOK

S výstavbou nového ambulantního 
pavilonu Hemato-onkologické kliniky 
Fakultní nemocnice Olomouc se začalo 
v březnu 2019. Po zhruba roce a čtvrt, 
v úterý 22. září 2020, byla zářivě bílá mo-
derní budova v jižní části nemocničního 
areálu vedle Dětské kliniky slavnostně 
otevřena. První pacienti sem po nezbyt-
ném dovybavení technikou a osídlení 
personálem zavítali už 5. října 2020. 

Přednosta Hemato-onkologické kliniky 
FN Olomouc prof. MUDr. Tomáš Papajík, 
CSc. ocenil, že se v případě výstavby 
nového pavilonu jednalo o komplexní 
projekt, do nějž byli vedle architekta 
a stavebníků zapojeni rovněž také zdra-
votníci. „Jedná se o moderní a funkční ar-
chitekturu respektující specifika náročné 
péče o hemato-onkologického pacienta, 
jeho potřeby a náročnost léčebného pro-
cesu. Myslím si dokonce, že naše budova 
může sloužit k nastavení nových stan-
dardů v ambulantní hemato-onkologické 
péči. Vzniklo zde prostředí podporující 
vysoce specializovanou práci špičkového 
zdravotnického týmu včetně takových 
nezbytných ingrediencí, jako jsou pozitiv-
ní motivace, spokojenost, snížení stresu 
a syndromu vyhoření. Výsledkem je vlíd-
ná komunikace a interakce s pacientem, 
která má nepopiratelný vliv na kvalitu 
léčebného procesu,“ je přesvědčen 
profesor Papajík. Novým pracovištěm byl 
nadšen také děkan Lékařské fakulty UP 
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. „Mám 

z toho velkou radost také proto, že pro-
jekt počítal i s výukovými prostory, které 
poslouží pro výchovu a vzdělání budoucí 
generace lékařů,“ zmiňuje další kladnou 
stránku architektonického návrhu děkan 
LF UP.
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Součástí nového ambulantního pavilonu Hemato-onkologické kliniky je devět vy-
šetřoven, pět odběrových míst, výkonová místnost, dva denní stacionáře pro podání 
léčby a transfuzních přípravků a moderně řešené čekárny s dostatečnou kapacitou 
a odpovídajícím sociálním zázemím. Objekt sestává z pěti nadzemních a jednoho 
podzemního podlaží.  Již na první pohled je zřejmá podobnost nové budovy s vy-
soce uznávanou a ceněnou stavbou sídla II. interní kliniky - gastroenterologické 
a geriatrické, která stojí v areálu Fakultní nemocnice Olomouc od roku 2018. Také 
jejím autorem je renomovaná architektonická kancelář Adam Rujbr Architects s.r.o. 
„Pavilon hemato-onkologie je první nemocniční stavba, která je vyladěná včetně 
všech technologií jako pasivní objekt s dotací ze Státního fondu životního prostředí. 
Bylo náročné vyrovnat se s malou světlou výškou při napojování na stávající budovu, 
stejně jako s náročnými parametry energetickými. Budova má retenční střechu na 
zdržování odtoku dešťové vody. Jako jeden z mála zdravotnických objektů je pavilon 
v interiéru doplněn uměleckými díly originálně navrženými přímo na míru onkologic-
kým pacientům,“ zmiňuje autor návrhu Ing. arch. Adam Rujbr.

PROJEKT UMĚNÍ LÉČBY, LÉČBA UMĚNÍM

Projekt nazvaný Umění léčby, léčba uměním vychází ze Studie výtvarného do-
tvoření Hemato-onkologického ambulantního pavilonu FN Olomouc, kterou vytvořil 
výtvarník Ing. arch. Miloš Karásek ve spolupráci s autorem projektu stavby Ing. arch. 
Adamem Rujbrem, vedením Fakultní nemocnice Olomouc a zdravotníky Hemato-
-onkologické kliniky FNOL a LF UP v Olomouci. Cílem projektu je pozitivně ovlivnit 
psychiku pacienta, snížit úroveň jeho stresu, a tím zlepšit toleranci a účinek často 
velmi náročné a dlouhodobé léčby.

Hlavní myšlenka, která rezonuje celým projektem, spočívá v tom, že kvalita 
prostředí, v němž probíhá léčebný proces onkologických pacientů, má přímý 
dopad na jejich psychiku. Strach z nemoci a z bolesti se promítá do vztahu ke 
zdravotnickému zařízení. Nový ambulantní pavilon Hemato-onkologické kliniky 
FNOL v Olomouci může v této problematice výrazně pomoci. Jedná se o nový 
objekt moderní architektury zasazený do příjemného prostředí areálu nemocni-
ce. Koncept má podpořit a zefektivnit léčebné procesy a zlepšit komunikaci mezi 

pacienty a zdravotníky. „Chceme být 
tak trochu ‚jiná‘ klinika. Některé věci 
související s léčbou chceme dělat od-
lišně a netradičně. Cílem je pomáhat 
nejen moderními léky, ale i pozitivní 
komunikací v prostředí, které působí 
vlídným a harmonizujícím dojmem,” 
vysvětluje přednosta kliniky prof. 
MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Lékařská péče využívá nejen výhod 
komplexního pracoviště, ale také se 
snaží zohlednit osobní situaci pacienta 
a další faktory, jež by mohly směřovat 
k trvalému uzdravení. V psychosoma-
tické rovině mezi ně nesporně patří 
i emočně vstřícné nastavení prostředí. 
To je podpořeno strategickým roz-
místěním několika uměleckých děl 
v místech pro pacienty i personál. 
„Promyšlená aplikace výtvarných děl 
zohledňující emoční stav nemocných 
může napomoci vnitřní stabilitě,  
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odlehčit celou situaci a tak svým způsobem směřovat k úspěchu léčby,” říká 
výtvarník Miloš Karásek, který kompletně zastřešil uměleckou instalaci děl 
v prostorách budovy. Veškerá umělecká komunikace je velmi propojená, má 
jasný záměr a vzájemnou návaznost. Tomuto výsledku pomohl fakt, že se celého 
projektu chopil jeden umělec.

Celkem 93 uměleckých děl instalovaných v prostorách kliniky bude vytvářet 
neformální prostředí, které nejenže pacientovi umožní překlenutí stresové situace, 
ale bude zároveň pozitivně stimulovat jeho myšlení. Každé výtvarné dílo je současně 
i energetickým záznamem, který vstupuje do interakce s divákem, a tak modeluje 
jeho psychický stav. „Promyšlené výtvarné dotvoření dokáže pro pacienta nepříliš 
příjemnou situaci změnit v uvolněný zážitek stimulující víru v uzdravení, v nový začá-
tek,” doplňuje Miloš Karásek. V prostorách se objevují Karáskovy kvantové abstrakt-
ní malby terapeutického charakteru, fotografie Michala Zajačka vyjadřující snovou 
krajinu, grafické vyobrazení Warholových konzerv aplikovaných na míru nemocnice 
umělce Luďka Bárty a aplikace bronzových plastik v kombinaci s barevnými sklář-
skými prvky, které v okenních prostorách vytváří duhové efekty, jejichž autorem je 
Miloš Karásek.

Nový pavilon přinese více klidu a komfortu, hygienickou bezpečnost a zásadní 
zlepšení obslužnosti pro pacienty a personál. Je také moderní budovou, která je 
velmi šetrná k přírodě a okolnímu prostředí. Architekt Adam Rujbr společně se zdra-
votníky vše konzultoval a plány budovy přizpůsobil procesu péče o pacienta, jeho 
pohybu a potřebám. „Jsem přesvědčen, že stavba zásadně změní provoz naší kliniky 
a bude pozitivně motivovat pacienty i náš tým. Vyjadřuje empatii a lidskost a vytváří 
zklidňující prostředí, které značně odpovídá vysokým nárokům současné medicíny,” 
dodává přednosta kliniky. 
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM PROJEKTU

V rámci realizace projektu Umění 
léčby, léčba uměním oslovila Nadace 
Haimaom řadu dárců a mecenášů, kteří 
cíleně a zcela adresně finančně podpo-
řili uskutečnění této mimořádné myš-
lenky. Díky jejich velkorysosti a ochotě 
se nám společně podařilo v budově 
nového ambulantního pavilonu kliniky 
skloubit moderní funkční architekturu 
respektující náročnost péče o naše ne-
mocné s uměleckým dotvořením nových 
prostor využitím souboru originálních 
výtvarných děl, čímž vznikl jedinečný 
celek. Všem patří velké poděkování, pro-
tože jejich přispěním mohla být realizo-
vána velká část uvedeného projektu. 

LogiCall ČR

MEDTEC – VOP spol. s r.o.

Němcová Marcela, PhDr.

Provádění staveb Olomouc a.s.

PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Rada Rudolf, Ing.

REDO s.r.o.

SEFOR Solutions s.r.o.

STAVES s.r.o.

Stříž Igor

Šámal Otakar, Ing.

Šebesta Lukáš

Šilhanová Andrea, MUDr.

TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.

Tomečková Hana

URC Systems s.r.o.

Zaoralová Martina, Bc. 

HLAVNÍ INVESTICE A NÁKUPY

Nábytek 23 550 Kč
Drobný majetek 39 067 Kč
Výpočetní technika 102 695 Kč

DĚKUJEME TĚMTO SPOLEČ-
NOSTEM A JEDNOTLIVCŮM 
ZA JEJICH PODPORU

ADP Sanco s.r.o.

Advokátní kancelář  
JUDr. Zdeněk Klapka

AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o.

Be a Future s.r.o.

DATEO Krnov s.r.o.

Dynamic studio, v.o.s.

EMKO Case s.r.o.

EMOS spol. s r.o.

ERA a.s.

EruCom s.r.o.

Fleischmann Vladimír

Fridrich Stanislav, Ing.;  
Fridrichová Dagmar, Ing.

Galerie Šantovka a.s.

GEMO HOLDING a.s.,  
člen koncernu GEMO

Hubáček Pavel

INTERLINK CS spol. s r.o.

INTRIPLE, a.s.

JANKOSTAV s.r.o.

JISR Institute a.s.

Kubíček František
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GRANTOVÁ ČINNOST

AMGEN S.R.O.

Částka: 500 000 Kč
Předmět: Zlepšení kvality zdravotní péče prostřednictvím pořízení vysoce citlivých 
UltraSEEK kitů + návrh MALDI-TOF-based mutačního panelu
Doba trvání: 2019 – 2020
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FINANČNÍ DARY
Adami Dagmar, Mgr.

ADP Sanco s.r.o.

Advokátní kancelář  
JUDr. Zdeněk Klapka

AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o.

Auto Nerthus s.r.o.

Bártová Libuše

Be a Future s.r.o. 

Bořecká Lenka, MVDr.

Brodský Milan, Ing.

Buriánová Veronika

Cudzik Leopold, Ing.

Čech Jiří, Ing.

Čop Zdeněk

Čtvrtníček Zdeněk

DATEO Krnov s.r.o. 

Dynamic studio, v.o.s. 

Egger Tomáš

EMKO Case s.r.o. 

EMOS spol.s r.o. 

ERA a.s. 

EruCom s.r.o. 

Finsterlová Irena

Fleischmann Vladimír

Frasunková Naděžda

Fray Lukáš

Fridrich Stanislav, Ing.;  
Fridrichová Dagmar, Ing.

Fuková Jana, MUDr.

Galerie Šantovka a.s. 

Olomoucký krajský fotbalový svaz

Pastucha Jindřich, MUDr.

Pleva Jaroslav

Podola Bohumír

Prokopová Alena

Provádění staveb Olomouc a.s. 

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. 

Rada Rudolf, Ing.

Raven Trading s.r.o.

REDO s.r.o.

Romanová Gerta

Římskokatolická farnost Svatý Kopeček

SEFOR Solutions s.r.o. 

Slavata Karel

Smoroj Marian

Starý Jan

STAVES s.r.o

Stříž Igor

Szceponiecovi

Sznapková Monika

GEMO HOLDING a.s. 

Gerta Romanová s.r.o.

Hantková Anna

Hubáček Pavel

INTERLINK CS spol.s r.o. 

INTRIPLE, a.s. 

JANKOSTAV s.r.o.

JISR Institute a.s.  

Juránek Jan, Ing.

Juřica Petr

Klegová Nikol

Kocmánek Ivan, Ing.

Kotrlová Marcela

Kozubek Stanislav

Kramný Tomáš, Mgr.

Krill Tomáš

Kubíček František

Lékárna Poliklinika

LogiCall ČR 

Lučanová Iva

Markovič David, Ing.

Markovič Erik, Ing.

MEDTEC - VOP spol.s r.o. 

Minářová Iveta

Mohaplová Maria, MUDr.

Monsport Karel, Ing.

Němcová Marcela, PhDr.

Novotník Pavel

Šámal Otakar, Ing.

Šebesta Lukáš

Šilhanová Andrea, MUDr.

Švejnohová Radka

Tamfalová Jana

TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. 

Tomečková Hana

Turoň Jan

Tvrdoňová Helena

Účetní Portál a.s.

URC Systems s.r.o

Vašek Josef, Mgr.

Vážanová Jana

Večeřová Pavla

Večeřová Zuzana

Vik Vladimír

Zaoralová Martina, Bc.

Zapletalová Marta

ZO OS KOVO Metalurgie TATRA

CELKOVÁ DAROVANÁ ČÁSTKA: 
3 257 000 KČ
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Nadace Haimaom je 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 sou-
du v Ostravě v oddílu N, vložce č. 163. 

PŘEDSEDA NADACE 

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 

EMAIL 

info@haimaom.cz

ADRESA
Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc,

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc  

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

66 93 56 10

BANKOVNÍ SPOJENÍ

19 – 1012660297/0100, Komerční banka a.s., Olomouc

TELEFON

Tel.: 588 443 955 (sekretariát), 
Tel.: 588 444 181 (předseda správní rady) 

WEBOVÉ STRÁNKY   

www.haimaom.cz 
 

VÝROK AUDITORA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
Audit účetní uzávěrky provedla společnost HZ Olomouc, spol. s r.o.

VÝŇATEK ZE ZPRÁVY AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace HAIMAOM (dále také „Na-
dace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 
k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2020 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvět-
lující informace. Údaje o Nadaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
Nadace HAIMAOM k 31. 12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.
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