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ÚVODNÍ SLOVO 
Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé, 

úvodní slovo k Výroční zprávě Nadace Haimaom 
za rok 2019 píšu na konci nelehkého období, 
které díky hrozbě a šíření nového typu koronaviru 
znamenalo pro všechny z nás obrovskou zkoušku. 
Jsem rád, že jak zdravotníci, tak i naši pacienti díky 
přijatým mimořádným opatřením a nasazením 
všech sil, nebyli tímto onemocněním ve větší 
míře a intenzitě zasaženi, a díky tomu můžeme 
opět poskytovat diagnostickou a léčebnou 
péči v plném rozsahu, i když stále za zvýšených 
protiepidemických opatření. 

Nicméně hlavním cílem Výroční zprávy 
Nadace Haimaom za rok 2019 je zrekapitulovat 
a zdokumentovat to, co se díky všem, kteří 
v uplynulém roce podporovali naši nadaci 
a pracovali pro ni, podařilo. A stejně jako i v letech 
předchozích toho nebylo rozhodně málo.

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 zintenzivnit komunikaci mezi zdravotníky, pacienty a jejich rodinnými příslušníky. Další 
ročník Pacientského dne vyvolal opět příznivý ohlas a potvrdil, že započatá tradice je životaschopná, 
prospěšná a potřebná. Stejně tak i odborné akce pro zdravotnickou obec pořádané Nadací Haimaom 
- Olomoucké hematologické dny (OHD), Tradiční pracovní setkání spolupracujících hematologických 
a onkologických pracovišť Moravy a Slezska, Moravské lymfomové symposium, Jarní morfologický den 
a Podzimní seminář hematologických sester – patří stále k vysoce hodnoceným vzdělávacím aktivitám, 
překračující rámec našeho regionu, v případě OHD i hranice České republiky.

Jsem přesvědčen, že aktivity Nadace Haimaom, o nichž se můžete dočíst v této zprávě, pomáhají 
ve společném boji proti závažným chorobám krvetvorné tkáně či poruchám krevního srážení u našich 
pacientů, zvyšují erudici zdravotnických pracovníků, informovanost a povědomí jak pacientů, tak 
i široké veřejnosti o těchto onemocněních a jejich léčbě. 

Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé, dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval všem členům 
správní a dozorčí rady Nadace Haimaom za obrovský kus práce, který odvedli v průběhu roku 2019. 
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 zopakovat, že je mi velkou ctí s takovými lidmi spolupracovat a věřím, že naše společné 
počínání bude prospěšné a úspěšné i v dalších letech existence Nadace Haimaom.

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
předseda správní rady Nadace Haimaom 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADACI A JEJÍ POSLÁNÍ
Nadace Haimaom je nadací na podporu transplantace kostní dřeně, která pomáhá 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 NÁSLEDUJÍCÍCH 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. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE HAIMAOM 2019
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ČINNOST NADACE
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-
onkologické kliniky FNOL a LF UP v Olomouci 
na odborných seminářích a kongresech. 
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NADACE PACIENTŮM A JEJICH RODINNÝM 
PŘÍSLUŠNÍKŮM
4. PACIENTSKÝ DEN

V posledních letech už se stalo tradicí, že Nadace Haimaom ve spolupráci s Hemato-
onkologickou klinikou FNOL pořádá v druhé polovině května Pacientský den, který předznamenává 
zahájení celostátní odborné konference Olomoucké hematologické dny. 

Letos připadl Pacientský den na sobotu 25. května 2019 a místem konání byl tradičně 
olomoucký hotel Clarion. V průběhu setkání zaznělo celkem pět zajímavých přednášek, které se 
věnovaly tématům nebezpečí alternativní léčby v onkologii, vlivu emocí na imunitní systém a také 
v současnosti hodně diskutované problematice očkování. 

Na úvod setkání představil prof. E. Faber medicínu založenou na důkazech a následně dr. M. Křupka 
promluvil o rozdílech mezi tzv. tradiční a alternativní medicínou a o nebezpečích, která může skýtat 
alternativní léčba u onkologických pacientů.

Na svou loňskou přednášku navázal dr. M. Pospíchal, který se tentokrát soustředil hlavně 
na propojení emocí a imunity – konkrétně na to, co všechno může člověk udělat, aby byl dopad 
negativních emocí na jeho tělo menší a zároveň také aby si našel cestu k těm pozitivním prožitkům, 
a to i v náročné životní situaci. Účastníci díky tomu mohli zjistit, jak se dá pracovat s emocemi 
doprovázejícími onkologické onemocnění, aby se cítili lépe a pomáhali svému tělu. 

V druhé části programu vystoupily se svým sdělením Hlas pacientů je slyšet dr. I. Plechatá  
a Mgr. A. Onderková, koordinátorka Klubu pacientů mnohočetný myelom. Poslední přednášku přednesl 
opět dr. M. Křupka, tentokrát na téma Vakcinace kontra konspirace, aneb mýty a fakta o očkování. 

ADVENTNÍ KONCERT 2019
První prosincovou neděli se v prostorách NH Collection Olomouc Congress uskutečnil Adventní 

koncert Nadace Haimaom, který každoročně přiláká spousty hostů. Ani tentokrát tomu nebylo 
jinak a sál byl naplněn takřka k prasknutí. Hlavní hvězdou večera byl sympatický zpěvák a muzikant 
Petr Bende, který vystoupil v doprovodu baskytary a cimbálu. Během více než hodinového vystoupení 
zazněly jak známé vánoční koledy a lidové písně, tak i zpěvákovy vlastní skladby. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE HAIMAOM 2019
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AKCE NA PODPORU NADACE HAIMAOM
HAIMAOM BOULDER CUP

V sobotu 1. června 2019 na Den dětí proběhl v areálu olomouckého Letního kina open závod 
v boulderingu nazvaný Haimaom Boulder Cup. Tato jedinečná sportovně-charitativní akce si vzala 
za cíl propagovat lezeckého sportu v regionu a spolu s tím také zvýšit povědomí o dárcovství 
krvetvorných buněk, upozornit na problematiku transplantací kostní dřeně a nabídnout možnost 
vstupu do registru dárců. Z toho důvodu byl nedílnou součástí akce i nábor do Českého národního 
registru dárců dřeně. Zástupci olomouckého Dárcovského centra byli na akci přítomni, aby případným 
zájemcům o vstup do registru vysvětlili, co dárcovství krvetvorných buněk obnáší, a přímo na místě 
s nimi vyplnili přihlášku a odebrali kontrolní vzorek slin, z nějž budou následně v laboratoři vyšetřeny 
transplantační znaky. Během dne se takto podařilo získat do registru 10 nových dárců, a to především 
z řad soutěžících lezců.

Návštěvníci si mohli užít i bohatý doprovodný program, který zabavil děti i dospělé. Za zmínku 
jistě stojí vystoupení skupin Street Workout Olomouc a Slackline Olomouc – s možností vyzkoušet 
si tyto aktivity na vlastní kůži, dále také atrakce lanového centra PROUD či nezbytná afterparty. Akci 
uspořádali členové HK TOP OL, z.s. v čele s MUDr. Alešem Obrem, lékařem Hemato-onkologické kliniky 
FN Olomouc.

MATTONI 1/2MARATON OLOMOUC 2019
Na šedesát běžců se už počtvrté postavilo na start olomouckého půlmaratonu, aby svou účastí 

podpořili Nadaci Haimaom. 
V sobotu 15. června 2019 v podvečer vyběhla do ulic Olomouce šestitisícová masa běžeckých 

nadšenců, aby poměřili své síly na desátém ročníku oblíbeného závodu Mattoni 1/2Marraton 
Olomouc. Nadace Haimaom v něm měla i tentokrát početné zastoupení, což nás nesmírně těší. Naši 
podporovatelé z řad pracovníků Hemato-onkologické kliniky FNOL i široké veřejnosti měli opět na výběr 
mezi individuálním závodem, 2RUNem či čtyřčlennou štafetou. 

Stejně jako v minulých letech, také letos jsme uspořádali krátké neformální setkání před závodem, 
jehož předmětem bylo zejména pořízení několika upomínkových fotografií našeho týmu. Po skončení 
závodu došlo i na přátelské posezení, kde se naši běžci mohli navzájem blíže seznámit a probrat své 
pocity a zážitky s ostatními. 

Díky finančním prostředkům darovaným našimi běžci a podporovateli projektu „Běž pro Nadaci 
Haimaom“ jsme mohli i pro letošní ročník pořídit slušivá týmová trička, která si závodníci odnesli jako 
památku a poděkování.

Jsme opravdu velmi rádi, že zájem o běh pro Nadaci Haimaom je i po čtyřech letech stále stejně 
velký, ne-li větší, a vážíme si každého nového člena týmu, stejně jako těch, kteří nám zůstávají věrní 
a běhají s námi už pravidelně.

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE HAIMAOM 2019
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NADACE ODBORNÍKŮM A LÉKAŘŮM

15. MORAVSKÉ LYMFOMOVÉ SYMPOZIUM
Zástupci spolupracujících hematologických pracovišť z celé Moravy a Slezska se opět sešli 

na tradičním lednovém setkání. 15. ročník Moravského lymfomového symposia se uskutečnil v pátek 
18. ledna 2019 v prostorách NH Collection Olomouc Congress. Hlavním tématem odborných přednášek 
i následné diskuze byla role prognostických faktorů v měnících se algoritmech léčby nádorů lymfatické 
tkáně. Akci koordinovali prof. T. Papajík, doc. V. Procházka, dr. H. Urbánková a doc. E. Kriegová.

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER SPOLKU LÉKAŘŮ V OLOMOUCI
Ve středu 27. března 2019 proběhl na půdě Teoretických ústavů LF UPOL Přednáškový večer spolku 

lékařů, který organizovala Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP v Olomouci spolu s Nadací 
Haimaom. Hlavním tématem odborných přednášek byly současné trendy v hemostazeologii. 
Přednáškový večer byl uspořádán u příležitosti významného životního jubilea doc. MUDr. Věry Krčové, 
CSc.

IV. JARNÍ MORFOLOGICKÝ DEN
Po roční pauze byl do programu odborných akcí pořádaných Nadací Haimaom a Hemato-onkologickou 

klinikou FNOL opět zařazen Jarní morfologický den.
V pořadí čtvrtý Jarní morfologický den proběhl v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 

12. a 13. dubna 2019. Během dvoudenního programu se vystřídalo hned několik řečníků se svými 
přednáškami zaměřenými na laboratorní diagnostiku. Kromě „domácích“ přednášejících z Hemato-
onkologické kliniky v Olomouci vystoupil se svým sdělením také primář havířovského Oddělení klinické 
hematologie dr. D. Starostka, interaktivní morfologický kvíz vedly kolegyně z Fakultní nemocnice 
Ostrava M. Brillantová a Ž. Bajzová.

Sobotní dopoledne bylo vyhrazené psychologickému workshopu na téma Základy efektivní 
komunikace v náročných situacích pod vedením dr. A. Sehnalové.

Akce se zúčastnilo celkem 60 pracovnic a pracovníků laboratorních provozů z různých 
hematologických pracovišť na Moravě. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE HAIMAOM 2019
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XXXIII. OLOMOUCKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY
Přesná diagnostika a cílená léčba chorob 

krvetvorby – to bylo hlavní téma letošních 
třiatřicátých Olomouckých hematologických dnů. 
Ty v květnu přitáhly do Olomouce téměř 600 lékařů 
a dalších odborníků z celé republiky i zahraniční 
experty z USA, Německa, Francie, Švýcarska, 
Itálie, Arménie či Španělska. Takzvaná precizní 
medicína, kdy se lékaři soustředí na dokonalou 
diagnostiku, poznání typu nádoru a jeho chování, 
je u nás i ve světě hlavním a nejnovějším trendem 
hemato-onkologie i medicíny vůbec.

„Abychom mohli zahájit moderní, vysoce účinnou, 
ale také velmi nákladnou léčbu, která u jedince 
dosahuje až statisíců korun měsíčně, musíme 
určit přesnou diagnózu nemocného. Tedy na 
jedné straně perfektně znát typ jeho onemocnění, 
v čemž nám pomáhá mimo jiné molekulární 
genetika, moderní zobrazovací metody, stanovení 
řady prediktivních a prognostických faktorů, ale 
také na druhé straně v celé šíři definovat aktuální 
stav pacientova organismu, přidružené choroby, 
další léky, které užívá, jeho sociální a rodinné 
zázemí. To je velmi důležité pro to, zda a jak bude 
schopen tolerovat a dodržovat danou léčbu,“ říká 
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., přednosta Hemato-
onkologické kliniky FNOL a LF UP v Olomouci.

Olomoucké hematologické dny tentokrát hostily 
hvězdy oboru jako například hematoložku a onkoložku 
prof. Veroniku Bachanovou z univerzity v Minneapolis, 
která přijela s přednáškou Principy imunoterapie 
u maligních lymfomů, či prof. Rüdigera Hehlmanna 
z německé univerzity v Heidelbergu, jenž přednesl 
sdělení Dlouhodobé zkušenosti s precizní medicínou 
v léčbě chronické myeloidní leukemie.

Olomoucké hematologické dny proběhly 
v termínu 26. až 28. května 2019 v NH Olomouc 
Congress. V sobotu 25. května se uskutečnil také 
tradiční Pacientský den, kde se pacienti setkávají 
se svými lékaři a mohou si poslechnout zajímavé 
přednášky. Tématy letošního ročníku byly alternativní 
přístupy versus tradiční medicína, vliv našich emocí 
na imunitní systém a problematika očkování.
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IV. PODZIMNÍ SEMINÁŘ HEMATOLOGICKÝCH SESTER
Toto již tradiční setkání, které každoročně nachází zázemí v hotelu Horal v Rožnově pod Radhoštěm, 

pořádá Nadace Haimaom ve spolupráci s Hemato-onkologickou klinikou FNOL především jako 
vzdělávací akci pro zdravotní sestry, které si chtějí prohloubit své znalosti v oboru hematologie 
a získat větší vhled do problematiky léčby a ošetřování hematoonkologicky nemocných pacientů. 
Letošní odborný program se tak například věnoval tématu současného pohledu na léčbu MDS, 
dále pak akutním leukémiím, trombocytopeniím, problematice podávání transfúzních přípravků či 
potransplantačním komplikacím.

Nad rámec vzdělávací části je však účelem semináře také jakási motivačně-relaxační složka, 
která tentokrát měla podobu pohybového workshopu s názvem Kinestetická mobilizace v pracovním 
procesu. Pod vedením fyzioterapeutky Dany Ripplové z Oddělení rehabilitace FNOL se účastnice 
dozvěděly mnoho zajímavých a cenných informací mj. o správném držení těla a provádění pohybů, 
v druhé části si také společně zacvičily podle metody Ludmily Mojžíšové. Každá z účastnic workshopu 
si navíc odnesla domů malý dárek, který snad bude alespoň část z nich dále motivovat k zdravému 
pohybu.

XXVI. PRACOVNÍ SETKÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ MORAVY 
A SLEZSKA

Ve dnech 11. a 12. října 2019 proběhlo tradiční setkání hematologů, které každoročně pořádá Nadace 
Haimaom ve spolupráci s Hemato-onkologickou klinikou FNOL a LF UP v Olomouci. Odborný program 
se tentokrát věnoval zejména tématům podpůrné a paliativní péče, mnohočetného myelomu či 
akutních leukémií a myelodysplastického syndromu. 

Novinkou pro letošní ročník byl workshop Paliativní péče v hematologii, který probíhal paralelně 
s hlavním programem setkání v pátek 11. října. Organizační zajištění workshopu koordinovala MUDr. 
Renata Urbanová z Hemato-onkologické kliniky FNOL. Významnými řečníky této části programu byli 
především MUDr. Ondřej Kopecký, který řídil úvodní odbornou diskuzi pracovních skupin a pronesl 
přednášku na téma paliativní péče v nemocnici, a prim. MUDr. Irena Závadová, která se věnovala 
problematice péče o pacienty s akutní leukémií v prostředí domácího hospice.

Akce se konala v prostorách NH Collection Olomouc Congress a setkala se opět s velkým zájmem 
odborníků z regionu.

PROJEKT UMĚNÍ LÉČBY, LÉČBA UMĚNÍM
V březnu 2019 se začal stavět nový ambulantní pavilon Hemato-onkologické kliniky, který přinese 

našim pacientům zásadně novou kvalitu při jejich ošetřování a léčbě. Součástí nového pavilonu za 
cca 160 milionů korun bude devět vyšetřoven, 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. Dokončení stavebních prací je plánováno na červen 
2020. 

V této souvislosti jsme navázali spolupráci s výtvarníkem Ing. arch. Milošem Karáskem a po 
rozsáhlé diskuzi s autorem projektu stavby Ing. Adamem Rujbrem, s vedením nemocnice i s pracovníky 
kliniky jsme připravili „Studii výtvarného dotvoření Hemato-onkologického ambulantního pavilonu 
FN Olomouc“. Celý projekt byl pojmenován podle hlavního motta studie, které zní „Umění léčby, léčba 
uměním“, a k tomu autor Ing. arch. Miloš Karásek uvádí: 
PACIENT 

podstupující dlouhodobou fyzicky i psychicky náročnou léčbu, má zvýšenou citlivost a kvalita 
prostředí, v němž proces probíhá, má na něj přímý dopad. Strach z nemoci, z bolesti a fyzického zániku, 
se promítá do vztahu k zdravotnickému zařízení. 
PROSTOR 

samotné kliniky tak představuje jeden z klíčových faktorů, jež mohou mít kladný terapeutický účinek 
i při dodržení všech hygienických norem. Promyšlená aplikace výtvarných děl zohledňující emoční stav 
nemocných může napomoci vnitřní stabilitě, odlehčit celou situaci, a tak svým způsobem směřovat 
k úspěchu léčby. 
DÍLA 

instalovaná v prostorech kliniky budou vytvářet neformální prostředí, které nejen že 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 komfortní 
situaci změnit v uvolněný zážitek stimulující víru v uzdravení, v nový začátek. A to je víc, než dokáže 
jakákoliv výstava v té nejprestižnější světové galerii ….

Správní a dozorčí rada Nadace Haimaom tuto studii podrobně posoudila a na svém zasedání dne 
20. 11. 2019 ji schválila jako projekt, který bude podporovat. Pro realizaci tohoto projektu byli postupně 
osloveni dárci a mecenášové nadace s prosbou o cílenou a zcela adresnou finanční podporu této 
mimořádné myšlenky. 
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HLAVNÍ INVESTICE 
A NÁKUPY
Nábytek 
174 288 Kč
Drobný majetek 
25 065 Kč
Výpočetní technika 
48 299 Kč
 

GRANTOVÁ ČINNOST
TAKEDA PHARMACEUTICALS CZECH 
REPUBLIC S.R.O.
Částka: 400 018,58 Kč
Předmět: Zlepšení kvality péče o nemocné 
s Hodgkinovým lymfomem
Doba trvání: 2017 – 2019

AMGEN S.R.O.
Částka: 500 000,- Kč
Předmět: Zlepšení kvality zdravotní péče 
prostřednictvím pořízení vysoce citlivých Ultra-
SEEK kitů + návrh MALDI-TOF-based mutačního 
panelu
Doba trvání: 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE HAIMAOM 2019
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FINANČNÍ DARY
Andělé stromu života
Baleka Zdeněk
Barta Jiří
Bek Václav, Ing.
Bělohlávek Václav, Pohanková Hana
Blue Star s.r.o. 
Bohemia Seal s.r.o. 
Bořecká Lenka, MVDr.
Bratterová Zuzana
Brodský Milan, Ing.
Cudzik Leopold, Ing.
Čepička František
Čop Zdeněk
Čtvrtníček Zdeněk
DATEO Krnov s.r.o.
Drnovský s.r.o.
Dyba Jan, Ing.
Finsterlová Irena
Frasunková Naděžda
Fuková Jana, MUDr.
Gazurová Jarmila
GEMO HOLDING a.s.
Gerta Romanová s.r.o.
Hájková Kateřina
Hantková Anna
Hluzínová Anna Monika
Hořavová Dagmar
Chvoštík Jan
Ignác Roman
Juránek Jan, Ing.
Juřica Petr
Kašpar Zdeněk, Ing.
Klapka Zdeněk, JUDr.
Klegová Nikol
Kotrlová Marcela
Kozubek Stanislav
Kramný Tomáš, Mgr.
Kraus Jindřich
Krill Tomáš
Kubica Libor
Lékárna Poliklinika
Lučanová Iva

Manželé Návratovi
Markovič David, Ing.
Markovič Erik, Ing.
Mattoni 1/2 Maraton Olomouc - běžci
Medek J. - AK
Mizera Petr, Ing.
Mohaplová Maria
Monsport Karel
Nováková Eva, MUDr.
Novotník Pavel
Oswald a.s.
Pastucha Jindřich, MUDr.
Pavlát Michal, Ing.
Pavlicová Milada, Mgr.
Pleva Jaroslav
Podola Bohumír
Rada Rudolf
Rulíšek Hynek, Ing.
Skočková Rita
Slavata Karel
Smoroj Marian
Spolek žen a skautský oddíl Rarášci obce Hlušovice
Starý Jan
Sznapková Monika
Špakovská Eva
Špás Jindřich
Švejnohová Radka
Tamfalová Jana
Tomečková Hana
Tvrdoňová Helena
Valouchová Marie
Vašek Josef, Mgr.
Vavrač Radim
Večeřová Pavla
Viková Miroslava, Mgr., Vik Vladimír
Zapletalová Marta

Celková darovaná částka za rok 2019: 
1 274 570 Kč 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE HAIMAOM 2018
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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 
588 444 360 (sekretariát), 
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 „Nadace“) 
sestavené na základě českých účetních 
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, 
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 
a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje 
popis použitých podstatných účetních metod 
a další vysvětlující 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. 12.2019 a nákladů 
a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok končící 31. 12. 2019 v souladu 
s českými účetními předpisy.



www.haimaom.cz


