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Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé,

rok 2021 byl, stejně jako ten předešlý, výrazně poznamenán koronavirovou 
pandemií. Ta opět omezila většinu aktivit Nadace Haimaom. Musely být rušeny jak 
odborné akce podporované nadací, tak i programy pro pacienty, zejména tedy ty, 
které byly dříve realizovány jako společná setkání. 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 in-
formovanost pacientů, a i přes pandemické restrikce zabezpečit a novými formami 
udržet na dobré úrovni komunikaci mezi zdravotníky, pacienty a jejich rodinnými 
příslušníky. 

Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé,
dovolte mi, abych poděkoval v prvé řadě našim zdravotníkům. Díky obrovskému 

nasazení lékařů, zdravotních sester a dalších kolegyň a kolegů na klinice a v celé 
nemocnici, se podařilo jak bojovat s koronavirovou nákazou, tak, i přes mnohá 
omezení, udržet hemato-onkologickou péči a léčbu na vysoké úrovni. I díky tomu 
ani v roce 2021 nemusely být transplantační program a ani další metody intenzivní 
léčby na naší klinice omezeny či přerušeny. Dále bych chtěl poděkovat členům 
správní a dozorčí rady Nadace Haimaom za práci, kterou odvedli v průběhu roku 
2021. Velký dík patří samozřejmě všem dárcům, partnerům a sponzorům, řadě 
dalších dobrovolníků a podporovatelů Nadace Haimaom a její myšlenky.

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

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

ÚVODNÍ 
SLOVO
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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 po-

máhá lidem s krevními nádory a poruchami krevního srážení. 

POSLÁNÍ 

• pracovat na zlepšování hospitalizačních podmínek pacientů s vážnými porucha-
mi 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 infor-

movat 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 násle-
dujících zdrojů  

• darů právnických a fyzických osob věnovaných nadaci, 
• výnosů z kulturních a společenských akcí, 
• výnosů podnikatelských a jiných ekonomických aktivit souvisejícími s cíli nada-

ce, 
• 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-onkolo-

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

ČINNOST 
NADACE
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AKCE NA PODPORU NADACE HAIMAOM

MATTONI 1/2MARATON OLOMOUC

Olomoucký půlmaraton se stejně jako všechny podobné sportovní či spole-
čenské akce v roce 2021 vezl na turbulentní covidové vlně, což citelně pozname-
nalo jeho průběh a organizaci. Termín závodu se několikrát přesunul, až nakonec 
úspěšně proběhl v sobotu 14. srpna 2021. 

V srpnovém horku a za mohutné podporu fanoušků podél trati se postavil na start 
i tým běžců Nadace Haimaom, i když v poněkud omezenějším počtu, než bylo původně 
plánováno. Kvůli všem organizačním komplikacím způsobeným proticovidovými opat-
řeními měli běžci možnost si své registrace na závody převést až do roku 2022, čehož 
velká část z našeho týmu využila. S nimi se budeme těšit na viděnou na startu příští rok.

NÁRODNÍ HÁZENÁ POMÁHÁ – MÁ TO SMYSL

Nejvýznamnější událostí v kalendáři všech národních házenkářů a házenká-
řek jsou tzv. Mezizemská utkání Čechy – Morava, která každoročně pořádá Svaz 
národní házené. Při této příležitosti se organizátoři rozhodli spojit sportovní úsilí 
s podporou vybrané neziskové organizace. 

Cílem projektu nazvaného „NÁRODNÍ HÁZENÁ POMÁHÁ – MÁ TO SMYSL“ je 
podpořit činnost neziskových organizací napříč Českou republikou, spojit národní 
házenou se smysluplnými projekty, které pomáhají lidem v těžkých životních situacích 
a v neposlední řadě také zviditelnit tento – dnes trochu opomíjený – národní sport. 

Myšlenka na realizaci projektu se zrodila mezi členy Svazu národní házené 
a je dokladem toho, že spojení sportu s dobročinnými aktivitami je v současnosti 
nejen moderní, ale hlavně že funguje a má to zkrátka smysl. „Národní házená nikdy 
nebyla a velmi pravděpodobně nikdy nebude profesionálním sportem, nenabízí 
hráčům zdroj obživy, nemá přesah do zahraničí. Nicméně každá mince má dvě 
strany. Národní házená i díky své specifičnosti není jen o dobrém pocitu z vítězství 
či skvělého výkonu, ale také o velké aktivní komunitě podobně „zasažených“ lidí, 
kteří do své činnosti vkládají především své srdce, entuziasmus či emoce, o celo-
životním přátelství, o možnosti setkávání se spoluhráči i protihráči z celé republiky. 
A právě srdce, entuziasmus a emoce jsou základním předpokladem pro chuť, sna-
hu a ochotu pomáhat druhým,“ shrnuje Filip Fišer, předseda Marketingové komise 
Svazu národní házené.
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Hlavním účelem projektu „NÁRODNÍ 
HÁZENÁ POMÁHÁ – MÁ TO SMYSL“ 
je tedy navázat spolupráci s vybranou 
neziskovou organizací, která působí 
v regionu, kde se v daném roce odehrá-
vají významná národní utkání, a pod-
pořit její činnost jak finančně formou 
dobrovolné sbírky, tak i prostřednictvím 
propagace jejích aktivit přímo v místě 
konání určené sportovní akce.

Jsme potěšeni a také poctěni, že pro rok 2021 byla vybrána k této spolupráci 
právě Nadace Haimaom. Během asi 3 měsíce trvající sbírky se podařilo vybrat 
úctyhodných 50 000 Kč, které pomohou vytvořit lepší hospitalizační podmínky 
pacientům Hemato-onkologické kliniky FN v Olomouci. Děkujeme.

MIKULÁŠSKÁ AUKCE SPOLEČNOSTI DHL

Začátek prosince patří ve společnosti DHL Express už tradiční mikulášské 
aukci. Do aukce jsou zahrnuty nejrůznější předměty a zážitky, na které zaměstnan-
ci firmy postupně přihazují své nabídky. Takto vybrané peníze pak darují předem 
určené nadaci či jiné neziskové organizaci.

Tentokrát se v DHL rozhodli věnovat výtěžek z aukce Nadaci Haimaom, čehož 
si velmi vážíme. Od Mikuláše do Vánoc se od zaměstnanců firmy vybralo úctyhod-
ných 70 000 Kč. To ale stále není vše, protože vedení společnosti DHL Express 
se rozhodlo tuto částku zdvojnásobit, takže na konto Nadace Haimaom nakonec 
putuje celých 140 000 Kč.

Chceme tímto ze srdce poděkovat celé společnosti DHL Express a všem jejím 
zaměstnancům za jejich zájem a ochotu pomáhat tam, kde je to potřeba. 

NADACE ODBORNÍKŮM A LÉKAŘŮM

MEZINÁRODNÍ DEN ZDRAVOTNÍCH SESTER

Dvanáctý květen oslavuje celý svět jako Mezinárodní den zdravotních sester. 
Právě v tento den se narodila zakladatelka moderního ošetřovatelství Florence 
Nightingale. Ani v Nadaci Haimaom nezapomínáme na toto výročí a při jeho příle-
žitosti jsme se rozhodli poděkovat všem sestřičkám, ošetřovatelkám a sanitářkám 
na Hemato-onkologické klinice FN v Olomouci formou sladkého překvapení. Za 
jejich obětavost při práci, trpělivý a vstřícný přístup k pacientům i za každé vlídné 
slovo jim patří velké díky, a to nejen jeden den v roce.
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FINANČNÍ DARY

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM 
ZA JEJICH PODPORU.

Adami Dagmar

AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o.

Bartová Libuše

Blue Star s.r.o.

Bořecká Lenka, MVDr.

Brodský Milan, Ing.

Buzek Petr

Cudzik Leopold

Čech Jiří, Ing.

Černíková Marie, Ing.

Červenka František

Čop Zdeněk

Čtvrtníček Zdeněk

DATEO Krnov s.r.o.

Finsterlová Irena

Frasunková Naděžda

Fray Lukáš

Fridrich Stanislav, Ing. a Fridrichová 
Dagmar, Ing.

Fuková Jana, MUDr.

Gazurová Jarmila

GEMO HOLDING a.s., člen koncernu 
GEMO

Gerta Romanová s.r.o.

Hájková Kateřina

Hantková Anna

Chvátalová Pavla, Ing.

Jankostav s.r.o.

JUDr. Zdeněk Klapka - Advokátní kan-
celář

Juránek Jan, Ing.

Juřica Petr

Klegová Nikol

Kocmánek Ivan, Ing.

Kolman Antonín

Kramný Tomáš

Krňávková Marta

Kulovaný Petr

Kulvaitová Zdenka

Lékárna Poliklinika

LogiCall Česká republika, s.r.o.

Lučanová Iva

Maleňák Zdeněk

Markovič David, Ing.

Markovič Erik, Ing.

Minářová Iveta

Mohaplová Maria, MUDr.

Monsport Karel, Ing.

Novotník Pavel

Oršulíková Jiřina

Oswald a.s.

HLAVNÍ INVESTICE A NÁKUPY

Nábytek 491 734 Kč
Drobný majetek 9 188 Kč
Výpočetní technika 0 Kč

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 – 2021
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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 
soudu 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 
 

Pavlát Michal, Ing.

PEDIATRA Hodolany s.r.o.

Pleva Jaroslav

Podola Bohumír

Prokopová Alena

Psotka Oldřich a Psotková Helena

Rada Rudolf, Ing.

REDO s.r.o.

Rolná Soňa

Skočková Rita

Slavata Karel

Smoroj Marian

Starý Jan

STAVES s.r.o.

Ston Petr

Stříž Igor, JUDr.

Suchitra Zdeněk

Svaz národní házené

Szczeponiecová Natálie

Sznapková Monika, Ing.

Šoltysová Sylva (rodina Haimova)

Šrubař Karel

Tamfalová Jana

Tělovýchovná jednota Slavia Malé 
Hoštice, z.s.

Tesařová Ivana

Tomečková Hana

Tvrdoňová Helena

UCED s.r.o.

UNILIGNUM Krnov s.r.o.

Valouchová Marie, Mgr.

Vážanová Jana

Vik Vladimír

Vilémová Věra

Zaoralová Martina, Bc.

Zapletalová Marta

Zbranek Zdeněk

ZO OS KOVO Metalurgie TATRA

DELIKA s.r.o. – věcný dar 

Celková darovaná částka: 
2 727 839 Kč

Věcné dary v hodnotě: 
85 020 Kč 
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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. 2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vy-
světlující 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. 12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.



www.haimaom.cz


