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ÚVODNÍ SLOVO 
Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé, 

dovolte mi, abych při příležitosti vydání Výroč-
ní zprávy Nadace Haimaom za rok 2018 po-
děkoval všem, kteří v uplynulém roce podpo-
rovali naši nadaci a pracovali pro ni. Díky Vaší 
aktivitě se podařilo dále zlepšit podmínky spe-
cializované péče o těžce nemocné pacienty 
léčené na Hemato-onkologické klinice FNOL 
a LF UP v Olomouci, prohloubit informovanost 
pacientů a zintenzivnit komunikaci mezi zdra-
votníky, pacienty a jejich rodinnými příslušní-
ky. Další ročník Pacientského dne vyvolal opět 
značný ohlas a potvrdil, že započatá tradice je 
životaschopná, prospěšná a potřebná. Stejně 
tak i odborné akce pro zdravotnickou obec po-
řádané Nadací Haimaom - Olomoucké hema-
tologické dny (OHD), Tradiční pracovní setkání 
spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť Moravy a Slezska, Morav-
ské lymfomové symposium a Podzimní seminář hematologických sester – patří k vysoce 
hodnoceným vzdělávacím aktivitám, překračující rámec našeho regionu, v případě OHD 
i hranice republiky.

Jsem přesvědčen, že všechny tyto - a samozřejmě i další aktivity, o nichž se můžete do-
číst v této zprávě - nám pomáhají ve společném boji proti závažným chorobám krvetvorné 
tkáně či poruchám krevního srážení u našich pacientů, zvyšují erudici zdravotnických pra-
covníků, informovanost a povědomí 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 Hai-
maom za obrovský kus práce, který odvedli v průběhu minulého roku. 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 odvedli v minulém roce spoustu obětavé práce.

Osobně je mi velkou ctí s takovými lidmi spolupracovat a věřím, že naše společné počí-
nání 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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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
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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 kr-

vetvorby, 
• 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 informa-

cí 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 2018
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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, 
• Podzimní seminář hematologických 

sester,
• Pracovní setkání spolupracujících hema-

tologických a onkologických pracovišť 
střední a severní Moravy a Slezska, 

• vzdělávání pracovníků Hemato-onkolo-
gické kliniky FNOL a LF UP v Olomouci na 
odborných seminářích a kongresech. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE HAIMAOM 2018
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NADACE PACIENTŮM 
A JEJICH RODINNÝM 
PŘÍSLUŠNÍKŮM
3. PACIENTSKÝ DEN

Už potřetí se v olomouckém Clarionu 
sešli pacienti Hemato-onkologické kliniky 
FNOL a LF UP v Olomouci u příležitosti 
Pacientského dne, který je pořádán jako 
doprovodná akce Olomouckých hema-
tologických dnů. Třetí ročník se nesl ve 
znamení propojení těla a mysli. Účastníci 
měli možnost vyslechnout přednášku 
zaměřenou na zdraví prospěšnou stravu 
s názvem Zdravý start aneb vím, co jím, 
kterou připravila Mgr. Marie Kohutová 
spolu se svými kolegyněmi z Oddělení 
léčebné výživy Fakultní nemocnice Olo-
mouc.

Snad největšího ohlasu se dočkala 
přednáška PhDr. Martina Pospíchala na 
téma Vliv mysli na imunitní systém a ne-
moc, která se věnovala mechanismům 
propojení mysli s imunitním systémem 
a zároveň také praktickým aspektům 
využití takového propojení při zvládání 
stresu. S velkým zájmem posluchačů se 
setkala také třetí a poslední přednáška 
Koučink pro návrat do každodenního 
života pod vedením Adély Farářové, která 
se v poslední době mimo jiné zaměřuje 
na práci s onkologickými pacienty. Ve své 
přednášce představila metodu koučinku, 
vysvětlila, v čem může být tato metoda 
nápomocná a následně pomocí konkrét-
ních příkladů ilustrovala její fungování. 
Nabídla tak účastníkům množství nových 

podnětů pro vnímání jejich vlastní životní 
situace a snad také skutečnou motivaci 
pro návrat do každodenního života. 

Během přestávek mezi jednotlivými 
bloky mohli účastníci využít služeb indi-
viduálního nutričního poradenství spoje-
ného s měřením svalové a tukové hmoty 
v těle, určení BMI či úrovně metabolismu, 
které zajistily pracovnice Oddělení léčeb-
né výživy FNOL.  

ADVENTNÍ KONCERT 2018
Začátek adventu patřil opět tradičnímu 

koncertu Nadace Haimaom, tentokrát 
laděnému v rytmech swingu.

První prosincovou neděli uspořádala 
Nadace Haimaom ve spolupráci s He-
mato-onkologickou klinikou FNOL a LF UP 
v Olomouci tradiční Adventní koncert, na 
který jsou každoročně zváni jak pacienti 
a dárci nadace, tak i zaměstnanci a spolu-
pracovníci kliniky. Početnému obecenstvu 
zahrál swingový orchestr Moravia Big 
Band se sólisty Vendy Pumprlovou a Pe-
trem Johnem. Hlavní sólistkou a hvězdou 
večera však byla herečka a zpěvačka Da-
niela Šinkorová, která zazpívala swingovou 
klasiku i některé vánoční melodie.

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE HAIMAOM 2018
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AKCE NA PODPORU NADACE HAIMAOM
MATTONI 1/2MARATON OLOMOUC 2018

Už potřetí se na start olomouckého půlmaratonu postavil tým Nadace Haimaom, aby se 
popral s trasou závodu nejen pro vlastní potěšení, ale také pro dobrou věc.

V sobotu 23. června 2018 se odehrál již devátý ročník populárního Mattoni 1/2Maratonu 
Olomouc, na kterém měla Nadace Haimaom velké zastoupení. Téměř šedesátičlenný tým 
z části tvořili i zaměstnanci Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF UP v Olomouci. V nabíd-
ce našich registrací tentokrát chyběl dm rodinný běh, na rozdíl od minulých let jsme však 
sestavili jednu štafetu. Největší zájem byl tradičně o registrace na půlený 2RUN.

Týden před závodem proběhlo první neformální setkání našich běžců: společné focení ve 
Smetanových sadech. Podruhé se členové týmu mohli sejít po skončení závodu, a to při ve-
černím posezení v jedné z olomouckých restaurací, kde všichni zúčastnění mohli načerpat 
nové síly, seznámit se s ostatními a probrat průběh závodu. Stejně jako v minulých letech 
připravila nadace pro své běžce týmová trička, sloužící jednak jako poznávací znamení na 
trati a jednak jako poděkování za jejich podporu.

Ti, co měli po zkušenostech z minulých ročníků strach z horka a rozpáleného asfaltu, si 
tentokrát užili běh v podstatně chladnějších podmínkách i s trochou deště. I přesto se podél 
trati sešlo velké množství fanoušků, kteří vytvářeli skvělou atmosféru a povzbuzovali běžce 
k ještě větším výkonům. 

  
HOROVÁNÍ 2018

Nadace Haimaom v tomto roce navázala spolupráci s horolezeckým klubem TOP OL, 
z.s., jehož členové se aktivně podílejí na propagaci nadace a její činnosti. Jednou z prvních 
akcí, které podpořily Nadaci Haimaom, byl 26. ročník setkání horolezců, dobrodruhů, turis-
tů a milovníků extrémních sportů i přírody s názvem Horování. Hlavní část programu tvoří 
Snow Film Fest, tedy přehlídka těch nejlepších filmů se zimní tématikou, které byly oceně-
ny na prestižních světových festivalech.  Filmové projekce bývají doplněny přednáškami 
významných osobností horolezecké scény či výstavou fotografií. Nedílnou součástí je také 
doprovodný program, který tentokrát zahrnoval jak lezecké atrakce pro děti, tak i soutěž 
v boulderingu pro dospělé nazvanou Boulder session. Výtěžek z dobrovolného startovného 
věnovali organizátoři soutěže Nadaci Haimaom. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE HAIMAOM 2018
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NADACE ODBORNÍKŮM A LÉKAŘŮM

14. MORAVSKÉ LYMFOMOVÉ SYMPOZIUM
Pro odborníky z oboru hematologie pořádá Nadace Haimaom a Hemato-onkologické 

kliniky FNOL a LF UP v Olomouci vždy začátkem roku odborný seminář s názvem Moravské 
lymfomového sympozium. Čtrnáctý ročník, který se uskutečnil 26. ledna 2018 v olomouc-
kém Clarion Congress Hotelu, byl věnován tématu nových diagnostických a léčebných 
postupů u lymfoidních malignit. Na odborné koordinaci akce se podíleli prof. T. Papajík, doc. 
V. Procházka, dr. H. Urbánková a doc. E. Kriegová.

REGIONÁLNÍ HEMATOLOGICKÝ SEMINÁŘ
Dne 19. dubna 2018 proběhl v Ostravě Regionální hematologický seminář pro oblast 

střední a severní Moravy organizovaný pod záštitou Nadace Haimaom. Hlavní téma čtyř 
odborných přednášek, které na odpoledním semináři zazněly, bylo věnováno hemato-
-onkologicky nemocným seniorům. Na úvod programu byla představena nová edukačně 
informativní brožura pro pacienty a jejich blízké s názvem Hemato-onkologická onemoc-
nění u seniorů, kterou vydala Nadace Haimaom. Jejími hlavními autory jsou MUDr. David 
Starostka z Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, prof. Tomáš 
Papajík z Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF UP v Olomouci a prof. Hana Matějovská 
Kubešová z Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno. 

Příručka má pacientům a jejich rodinným příslušníkům pomoci orientovat se v záplavě 
informací, které v souvislosti se svou nemocí dostávají, a provázet je od okamžiku, kdy je jim 
sdělena diagnóza, přes období samotné léčby až po následnou rekonvalescenci. Poskytuje 
základní přehled o jednotlivých hemato-onkologických onemocněních, jejich léčbě a souvi-
sejících specifických problémech seniorů. 

Náklady na výrobu a tisk brožury byly financovány z grantu poskytnutého Nadaci Haima-
om firmou Celgene, s.r.o. 

XXXII. OLOMOUCKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY
Ve dnech 27. – 29. května 2018 se v olomouckém NH hotelu opět sešli přední hematologo-

vé z ČR i ze světa, aby společně diskutovali o aktuálních otázkách v oboru hematoonkolo-
gie. Pozvání přijali světově uznávaní američtí lékaři a vědci Robert Gale a Josef Prchal, kteří 
hovořili o hematologických zkušenostech při záchraně obětí černobylské jaderné havárie 
a o nejnovějších výzkumech vrozených a získaných poruch krvetvorby.

Světoznámý americký lékař a vědec Robert Gale z University of California v Los Angeles, 
který se věnuje zejména výzkumu leukémie a dalších nemocí kostní dřeně, je považován 
za jednu z nejvyšších autorit v oblasti radiačních účinků na krvetvornou tkáň. Odborně se 

podílel například na pomoci pro oběti jaderné havárie v brazilské Goianii a na řešení zdra-
votních následků po výbuchu atomových elektráren Tokaimura a Fukushima v Japonsku. Na 
žádost vlády tehdejšího Sovětského svazu koordinoval také lékařské záchranné akce pro 
oběti katastrofy v Černobylu. Právě na toto téma přednesl na letošních OHD tradiční Wieder-
mannovu přednášku, konanou na počest „otce“ olomoucké hematologie Boleslava Wieder-
manna. „Zaměřil se v ní na své profesní zkušenosti s hematologickými důsledky černobylské 
havárie, zejména na problematiku transplantace kostní dřeně u postižených pracovníků 
elektrárny, záchranářů a hasičů,“ vysvětlil prof. Tomáš Papajík, prezident sjezdu a přednosta 
Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF UP, která je spolupořadatelem kongresu.

Hlavním hostem mezinárodního sympozia Advances in Molecular Hematology, které je již 
jedenáctým rokem součástí programu OHD, byl také přední světový hematolog s českými 
kořeny Josef Prchal. Jako profesor vnitřního lékařství, hematologie, genetiky a patologie na 
Univerzitě v Utahu v Salt Lake City vybudoval jednu z nejkomplexnějších světových labora-
toří zaměřených na širokou škálu poruch červených krvinek. Ve své vědecké práci se věnuje 
poruchám enzymů, molekulárnímu výzkumu vrozených a získaných hematologických poruch 
a translačnímu výzkumu rakoviny kostní dřeně. Je nositelem řady ocenění mezinárodních od-
borných společností, mezi jinými i laureátem prestižní Strattonovy ceny za rok 2017, udělova-
né za významné výsledky základního a translačního hematologického výzkumu. „Univerzita 
Palackého, s jejíž lékařskou fakultou profesor Prchal dlouhodobě spolupracuje, mu v roce 2011 
udělila čestný titul doctor honoris causa,“ připomněl Tomáš Papajík.

Obsahovou náplň kongresu zastřešilo letos ústřední téma věnované vzácným hemato-
logickým onemocněním, s nimiž se lékaři ve 
svých ordinacích setkávají. Odborný program 
zahájilo Prezidentské sympozium, v němž 
s nejnovějšími poznatky vystoupili odborníci 
z výzkumných pracovišť v Olomouci, Praze 
a Bratislavě. Desítky dalších odborných sdě-
lení, tematicky rozdělených do jednotlivých 
odborných sekcí, zazněly v následujících před-
náškových blocích, posterových prezentacích, 
workshopech a také v rámci Morfologického 
dne, který měl letos na OHD premiéru.

Součástí OHD byla také XXII. Konference 
ošetřovatelství a zdravotních laborantů. 
Zahájení kongresu stejně jako loni předchá-
zel i Pacientský den, zaměřený především na 
komunikaci zdravotníků s nemocnými a jejich 
rodinnými příslušníky.

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE HAIMAOM 2018
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PODZIMNÍ SEMINÁŘ HEMATOLOGIC-
KÝCH SESTER

Nadace Haimaom ve spolupráci s He-
mato-onkologickou klinikou FNOL a LF UP 
v Olomouci uspořádala ve dnech 14. a 15. 
září 2018 třetí ročník Podzimního semi-
náře hematologických sester, který opět 
našel zázemí v rožnovském hotelu Horal. 
Hlavním tématem semináře byla proble-
matika PICC katetrů, jejich ošetřování 
a komplikace.

Odborný program sestával ze tří před-
náškových bloků a sobotního workshopu. 
První blok byl věnován inovativním postu-
pům léčby v hemato-onkologii, druhý se 
detailněji zaměřil právě na PICC katetry 
a ve třetím bloku vrchní sestra Monika La-
budíková představila komplikace dlouho-
dobých žilních přístupů. Program završila 
přednáška s kazuistikami staniční sestry 
Marcely Vodičkové nazvaná Extravazace 
cytostatik jako nežádoucí událost.

V sobotu dopoledne pak pod vedením 
Martiny Douglas a celého PICC týmu 
HOK FNOL proběhl workshop ošetřování 
střednědobých a dlouhodobých venózních 
vstupů s praktickými ukázkami a možností 
nácviku jednotlivých úkonů.

XXV. PRACOVNÍ SETKÁNÍ SPOLUPRA-
CUJÍCÍCH HEMATOLOGICKÝCH PRA-
COVIŠŤ STŘEDNÍ A SEVERNÍ MORAVY 
A SLEZSKA

Nadace Haimaom ve spolupráci s He-
mato-onkologickou klinikou FNOL a LF UP 
v Olomouci letos uspořádaly už 25. ročník 
Pracovního setkání spolupracujících he-
matologických a onkologických pracovišť 
střední a severní Moravy a Slezska. Popu-
lární regionální odborná akce proběhla ve 
dnech 12. a 13. října 2018 a zázemí našla pří-
mo v Olomouci v prostorách NH Collection 
Olomouc Congress. Dvoudenní program 
byl rozdělen do pěti odborných bloků, které 
byly věnovány problematice hemostázy, 
monoklonálních gamapatií, sekundárních 
stavů či trendů v hematologické léčbě. 
Nedílnou a mezi účastníky velmi oblíbenou 
součástí pátečního večera byla i tentokrát 
tradiční řízená diskuse nad aktuálními 
problémy české i světové hematologie pod 
taktovkou prof. T. Papajíka.
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HLAVNÍ INVESTICE 
A NÁKUPY
Nábytek 399 363,- Kč 
Drobný majetek 233 448,- Kč 
Výpočetní technika 0,- Kč 

GRANTOVÁ ČINNOST
CELGENE S.R.O.
Částka: 490 000,- Kč
Předmět: 
a) Realizace edukačních aktivit pro vzdělávání zaměstnanců Hemato-onkologické kliniky 

FNOL a LF UP v Olomouci a spolupracujících zdravotnických zařízení v rámci Olomoucké-
ho, Moravskoslezského a Zlínského kraje, které umožní zvyšovat úroveň péče o pacienty 
s MDS, AML, MM a CLL

b) Vytvoření a vydání edukační brožury Hemato-onkologická onemocnění u seniorů (včetně 
zajištění autorských práv, ISBN, prezentace brožury na odborných seminářích a konfe-
rencích)

c) Organizace odborných regionálních seminářů pro hematology, podpora klinických semi-
nářů a konferencí s prezentací projektu

Doba trvání: 2016 – 2018

AMGEN S.R.O.
Částka: 130 000,- Kč
Předmět: Podpora vzdělávacích aktivit pracovníků Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF 
UP v Olomouci v oblasti paliativní péče
Doba trvání: 2017 – 2018

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE HAIMAOM 2018 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE HAIMAOM 2018
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Markovič David, Ing.  3 000 Kč 
ALWIL Trade spol. s r.o.   20 000 Kč 
Čopová Jana  3 000 Kč 
Ing. Brodský Milan  20 000 Kč 
Ignác Roman  10 000 Kč 
Nováková Eva, MUDr.  10 000 Kč 
Friedl Milan  300 Kč 
Kocmánek Ivan, Ing.  10 000 Kč 
Zaoralová Martina  10 000 Kč 
URC Systems spol. s r.o.  20 300 Kč 
Finsterlová Irena  200 Kč 
Klapka Zdeněk, JUDr.  20 000 Kč 
Romanová Gerta, Ing.  5 000 Kč 
Vaněk Dušan, Ing.  10 000 Kč 
Rulíšek Hynek, Ing.  1 000 Kč 
Juránek Jan, Ing.  10 000 Kč 
Wandrol Ivo, RNDr.  5 000 Kč 
Schiedel s.r.o.  10 000 Kč 
Oršulíková Jiřina  500 Kč 
Finsterlová Irena  200 Kč 
Henderson Consulting s.r.o.  16 400 Kč 
Bondecor s.r.o.  10 000 Kč 
Janko Lukáš, Houčková Sabina  30 000 Kč 
Mattoni 1/2Maraton Olomouc - běžci 79 050 Kč
Klapka Zdeněk, JUDr. 30 000 Kč
Tomečková Hana 100 000 Kč
Večeřová Pavla 5 000 Kč
Sedláčková Karla 2 000 Kč
Smoroj Marian 500 Kč
Vik Vladimír 3 000 Kč
ABC.TAXES s.r.o. 25 000 Kč
Podola Bohumír 2 500 Kč
Mizera Petr, Ing. 10 000 Kč
Sznapková Monika, Ing. 5 000 Kč
Pastucha Jindřich, JUDr. 10 000 Kč
Bohemia Seal s.r.o. 10 000 Kč
Gorolová Štěpánka 10 000 Kč
REDO s.r.o. 50 000 Kč

Fuková Jana, MUDr. 5 000 Kč
JANKOSTAV s.r.o. 75 000 Kč
Kozubek Stanislav 10 000 Kč
Monsport Karel 10 000 Kč
Krausová Lenka 1 500 Kč
DATEO Krnov s.r.o. 20 000 Kč
Bratterová Zuzana, Bc.,LLM  4 000 Kč 
Lučanová Iva  2 000 Kč 
Ptáček Karel  10 000 Kč 
Adami Dagmar  2 000 Kč 
Kubíček František  100 000 Kč 
Vašek Josef, Mgr.  1 000 Kč 
Lékárna Poliklinika  10 000 Kč 
EPS účtárna s.r.o.  5 000 Kč 
Bek Václav, Ing.  2 000 Kč 
Notino s.r.o.  200 000 Kč 
ELNERMONT s.r.o.  100 000 Kč 
Bořecká Lenka, MUDr.  3 000 Kč 
Kramný Tomáš, Mgr.  2 000 Kč 
Chvoštík Jan  25 000 Kč 
Sbírka Horování 2018   3 000 Kč 
Píchal Jan  500 Kč 
STAVES s.r.o.   50 000 Kč 
Kubica Libor  2 000 Kč 
Minářová Milada  3 000 Kč 
LogiCall CZ   15 555 Kč 
Skočková Rita  2 000 Kč 
Špakovská Eva 5 000 Kč 
Barta Jiří 1 000 Kč 
Tvrdoňová Helena 3 000 Kč 
Krill Tomáš 10 000 Kč 
Szczeponiecovi 1 000 Kč 

VĚCNÝ DAR
Delika s.r.o. Nábytek v ceně 74 440 Kč 

FINANČNÍ A VĚCNÉ DARY
FINANČNÍ DAR
Orlický Tomáš  1 000 Kč 
Vavrač Radim 2 000 Kč 
Tejčková Lenka 5 000 Kč 
Hodek Gustav (Hodková Petra) 20 500 Kč 
Cudzik Leopold, Ing. 400 Kč 
 Frasunková Naděžda 400 Kč 
 Hantková Anna 250 Kč 
 Novák Jan, MUDr. 500 Kč 
 Novotník Pavel  200 Kč 
 Pleva Jaroslav  100 Kč 
 Rýcová Eva, MUDr.  300 Kč 
 Starý Jan  1 000 Kč 
 Tamfalová Jana  300 Kč 
Zapletalová Marta  100 Kč 
INTRIPLE a.s.   20 000 Kč 
VR Group a.s.   15 000 Kč 
Afro-Bohemia s.r.o.   20 000 Kč 
FORLEX s.r.o.   10 000 Kč 
SEFOR Solutions s.r.o.   20 000 Kč 
JISR Institute a.s.   10 000 Kč 
ZO OS KOVO Metalurgie Tatra  2 000 Kč 
ERA a.s.   20 000 Kč 
Interlink CS s.r.o.   10 000 Kč 
MEDTEC-VOP spol. s r.o.   20 000 Kč 
 EMCO Case a.s.   10 000 Kč 
Mohaplová Maria, MUDr.  10 000 Kč 
URC Systems spol. s r.o.   40 000 Kč 
Tomečková Hana 100 000 Kč 
EruCom spol. s r.o.   15 000 Kč 
ROHDE & SCHWARZ - Praha s.r.o.   20 000 Kč 
Rada Rudolf, Ing.  50 000 Kč 
Slavata Karel  20 000 Kč 
Juřica Petr  6 000 Kč 
Fray Lukáš  13 000 Kč 
Markovič Erik, Ing.  1 000 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 záko-
na č.227/1997 Sb. (Zákon o nadacích a na-
dačních fondech) zaregistrována a dnem 
5. května 1999 zapsána v nadačním rejs-
tříku 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 společ-
nost 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 roz-
vahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za 
rok končící 31. 12. 2018 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. 12.2018 a nákladů 
a výnosů a výsledku jejího hospodaření za 
rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými 
účetními předpisy.
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