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ÚVODNÍ SLOVO
Neziskovou organizaci Asociace genové terapie jsme založili poté, co našemu synovi diagnostikovali
vzácné onemocnění, tzv. Angelmanův syndrom. Jedná se o vzácné genetické onemocnění, které se
projevuje mentální retardací, absencí řeči, zhoršenou koordinací, často epilepsií a pacient je celý život
závislý na pomoci druhé osoby.
Iniciovali jsme výzkum, který hledá léčbu nejen pro našeho Olivera, tedy na Angelmanův syndrom, ale
který má potenciál nalézt léčbu i pro řadu dalších v tuto chvíli nevyléčitelných nemocí.
Stali jsme se spojovacím článkem mezi špičkovými
vědci z oboru genetiky a pacienty se vzácným
onemocněním, kterým tak dáváme šanci na důstojnější
a kvalitnější život.
Spojili jsme tým vynikajících vědců a akademiků za
účelem nalezení léčby pro vzácné genetické nemoci.

Ing. Radoslav Hajgajda
Předseda a spoluzakladatel Asociace genové terapie

ASOCIACE GENOVÉ TERAPIE V ČÍSLECH

7

15

Počet členů odborné rady
a pracovního týmu

Počet vydaných článků a aktualit

12
Počet článků, které o nás
napsali v médiích

16

3500+
Počet všech sledujících na sociálních sítích
FB @asgent.org
IG @our.life.with.angel

Počet seminářů a přednášek, kterých
jsme se účastnili jako hosté

7

1

Počet projektů, uskutečněných
na naši podporu

Počet odborných konferencí, na kterých
jsme prezentovali projekt ASGENT

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ASOCIACE

VÝBOR SPOLKU
Organizační struktura spolku tvoří tyto orgány:
a) Statutární orgán ‒ předseda
b) Nejvyšší orgán ‒ výbor spolku
Ing. Radoslav Hajgajda
Předseda a spoluzakladatel Asociace genové terapie. Uvědomuje si důležitost výzkumu genetických chorob, a proto
inicioval základní výzkum vzácných genetických onemocnění.
Jeho největší motivací je syn Oliver, kterému diagnostikovali vzácné genetické onemocnění ‒ Angelmanův syndrom.
Ing. Lenka Matějková
Spoluzakladatelka Asociace genové terapie. Zastává v projektu současně několik rolí: Fundraiserka, PR komunikace,
projektová manažerka. Její hlavní motivací je syn Oliver, kterému diagnostikovali vzácné genetické onemocnění ‒
Angelmanův syndrom.
Markéta Matysová
Členka výboru spolku

Členka týmu Asociace:
Mgr. Tatiana Aghová, Ph.D.
Vědkyně a kurátorka výstavy Doba genová. Baví ji práce v molekulární laboratoři stejně jako popularizace vědy. Je
přesvědčená o tom, že základní výzkum má obrovský význam pro náš život, i když to není vždy na první pohled
vidět.

ODBORNÁ RADA
Doc. Dr. Radislav Sedláček, Ph.D.
Člen rady BIOCEV, Vedoucí programu Funkční genomika, Vedoucí infrastruktury České centrum
pro fenogenomiku (CCP).
Radislav Sedláček je jedním z předních českých odborníků v oblasti transgenních a genově
modifikovaných organismů, zejména genově modifikovaných myších modelů. R. Sedláček přišel
do Ústavu molekulární genetiky, v. v. i., po dlouhodobém zahraničním pobytu a jeho předním
úkolem bylo etablovat v České republice transgenní technologie tak, abychom nebyli závislí jen
na zahraničních pracovištích.

prof. MUDr. Milan Macek, jr., Dr.Sc
Prof. Macek vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze. Specializoval se na diagnostiku
pomocí DNA v pediatrii. V Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty UK a FN Motol
vede molekulárněgenetickou laboratoř a Národní centrum pro diagnostiku a léčbu cystické
fibrózy. Zabývá se především molekulárněgenetickou problematikou cystické fibrózy
a chronické pankreatitidy a také populační genetikou.

prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.
Jiří Forejt ve svém výzkumu využívá myší genom jako model pro poznání zákonitostí vzniku
nových druhů a pro studium dědičnosti lidského vývoje a lidských chorob. Myší inbrední kmeny
PWD/Ph a PWK/Ph, které vznikly v jeho laboratoři před více než 30 lety, jsou užívány v
genetických laboratořích zemí čtyř kontinentů a jeho chromozomální substituční kmeny,
převzaté referenční The Jackson Laboratory v USA, slouží jako biomedicínský model pro
systémovou genetiku.

ASOCIACE GENOVÉ TERAPIE V MÉDIÍCH

www.doba-genova.cz
Info-zdravi.cz

KOMUNIKACE
Díky široké škále komunikačních kanálů předáváme novinky z oblasti molekulární biologie a genetiky
srozumitelnou a jednoduchou formou tisícům lidí v Čechách. Pomáháme tak šířit povědomí o potřebě
podpory výzkumu vzácných onemocnění. Zajímavé články a sdílení každodenního života rodiny dítěte
s Angelmanovým syndromem najdete na těchto kanálech:

@asgent.org

@our.life.with.angel
#EverydayLifeWithAngel

www.asgent.org
www.doba-genova.cz

REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU ASOCIACE V ROCE 2019
Vytvoření nového loga Asociace

Sraz pilotů

Logo vystihuje neziskovou organizaci. Andělská křídla
tvořená IT spoji uprostřed se šroubovicí DNA. Vytvořil
Honzu Dino Forejt.

Pilot Míla Chlan pořádal 2.ročník srazu “Zenairistů" na
letišti ve Strakonicích, kde jsme měli možnost strávit
skvělé odpoledne mezi skvělými lidmi. Poskytl nám
příležitost podělit se s našim příběhem s přítomnými
piloty. Tímto všem děkujeme za finanční dar pro
Asociaci.

Pétin charitativní bazárek

Finanční příspěvek od DNV GL

Úžasná žena a miminka Petra Brusenbauchova
vymyslela projekt na podporu ASGENTu, který může
realizovat i během mateřské dovolené. Péťa spojila
charitu s udržitelností.
Organizuje charitativní bazárek, kde z každého
prodaného kousku je část věnována Asociaci. Velice
si vážíme všech zapojených do tohoto projektu.

V říjnu 2018 jsme oslovili s naší myšlenkou a
projektem ASGENT společnost DNV GL Business
Assurance Czech Republic s.r.o. a DNV GL Business
Assurance Slovakia s.r.o. Rozhodli se darovat nám
velmi štědrou částku. Děkujeme za Vaši podporu.

Patronka Markéta Pavleje

Foodblogerka Markéta Pavleje se rozhodla uspořádat
již
druhý
ročník
dobročinného
bazárku
#dobrozgaraze, který probíhal na jejím instagramu
@kitchenetehome. Do bazárku zapojila další
influencery a blogery a dokázala tak během dvou dní
vybrat pro náš projekt úžasnou částku.
My ji srdečně DĚKUJEME, že si vybrala stejně jako
v předchozím roce náš projekt.

Hudební skupina SKYLINE

Tahle skvělá parta lidí nám pomohla šířit naši
myšlenku poukázáním na projekt ASGENT na svém
každoročním pražském koncertě. 10 Kč z každého
vstupného plus výtěžek z placeného guestlistu
poputoval na účet asociace. Tuto sumu se navíc
rozhodla zastupující agentura D Smacku U promotion
zdvojnásobit!

Revitea team
Oliho
první
fyzioterapeutka
iniciovala
na
předvánočním zaměstnaneckém večírku sbírku na
projekt ASGENT. Všem z Revitea teamu srdečně
děkujeme.

AKCE A PROJEKTY V ROCE 2019
Seminář v Národním muzeu
V listopadu 2019 Národní muzeum ve spolupráci
s Asociací genové terapie, z.s. uspořádali odborný
benefiční seminář na téma:
DOBA GENOVÁ ‒ OD ZOOLOGIE KE GENOVÉ TERAPII
Řečníky semináře byli vážení a uznávaní vědci:
Doc. Dr. Radislav Sedláček, Ph.D. ‒ České centrum pro
fenogenomiku, Ústav molekulární genetiky, člen
odborné rady ASGENT
Doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. ‒ BIOCEV, Univerzita
Karlova
V průběhu semináře jsme s odborníky hledali odpovědi
na otázky:
‒ Žijeme v době genové?
‒ Jak molekulární biologie ovlivnila zoologický výzkum?
‒ Jak souvisí základní výzkum s aplikovaným?
‒ Můžeme díky úpravám DNA léčit doposavad
nevyléčitelné choroby?
Výtěžek ze vstupného byl použit na výzkum vzácných
genetických chorob.
Více info najde na www.doba-genova.cz

Účast v projektu Giving Tuesday

Asociace společenské odpovědnosti, jež jsme členem, v
úterý 3. prosince 2019 organizovala v Česku již
počtvrté světový svátek dárcovství a dobročinnosti
Giving Tuesday.
Nejštědřejší úterý v roce oslavuje chuť pomáhat. Slaví
se vždy první úterý po nákupní horečce na černý pátek
(Black Friday) jako protipól k jeho hromadění a
materialismu. Giving Tuesday je dnem, kdy se
společnost spojí, aby pomáhala potřebným
Po celém světě i v Česku padaly filantropické rekordy.
Na dobročinné účely se všem 333 přihlášeným
dárcovským výzvám v Česku podařilo vybrat celkem
70 990 649 Kč. Nejčastěji se týkaly projektů na pomoc
dětem, lidem s hendikepem a seniorům.
V roce 2019 se Asociace zapojila poprvé do Giving
Tuesday.

PARTNEŘI

PODPOŘILI NÁS

ASOCIACE GENOVÉ TERAPIE, JE ČLENEM:
TechSoup Česká republika rozvíjí technologické
kapacity neziskových organizací a veřejných
knihoven v České republice, a to zajištěním přístupu
k softwaru, hardwaru, IT službám a souvisejícímu
vzdělání, díky čemuž mohou tyto organizace
efektivněji a snadněji dosahovat svých cílů a
naplňovat svá poslání.

Česká asociace pro vzácná onemocnění (zkratka
ČAVO) vznikla v březnu roku 2012. Posláním ČAVO
je sdružovat organizace pacientů se vzácnými
onemocněními i jednotlivé pacienty, zastupovat jejich
zájmy a posilovat povědomí o specifické
problematice vzácných onemocnění mezi odborníky
ve zdravotnictví, představiteli státních i
mezinárodních institucí a veřejnosti.

The Global Alliance for Genomics and
Health (GA4GH) is an international, nonprofit
alliance formed in 2013 to accelerate the potential
of research and medicine to advance human health.
Bringing together 500+ leading organizations
working in healthcare, research, patient advocacy,
life science, and information technology, the GA4GH
community is working together to create
frameworks and standards to enable the
responsible, voluntary, and secure sharing of
genomic and health-related data.

Akademie pacientských organizací (APO) je
vzdělávací a rozvojový projekt určený pro české
pacientské organizace. Snaží se přispět k řešení
hlavních problémů a umožnit lepšímu porozumění
v oblasti práva, potřeb a povinností pacientů. Projekt
byl spuštěn v roce 2012 a za jeho zrodem stojí
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
(AIFP).

Cílem spolku ANGELMAN CZ, spolek je podporovat
a sdružovat rodiny pečující o děti se vzácným
Angelmanovým syndromem (40 rodin v celé ČR).
Umožnit jim vzájemnou komunikaci a napomáhat v
péči o těžce postižené děti poradenskou činností,
organizováním pravidelných setkání, pořádáním
odborných přednášek a šířením získaných informací
mezi odbornou a širokou veřejností. Členy spolku
jsou rodiče dětí.

Asociace společenské odpovědnosti je největší
iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů
udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Vizí
Asociace je, aby se společenská odpovědnost a
udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i
fungování každé organizace v Česku. Jsme hrdí, že
jsme od této organizace dostali roční grant a mohli
se tak stát jejími členy.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
Asociace genové terapie, z.s.
Název organizace:
Číslo a datum registrace:
spisová značka 70390 L, Městský soud v Praze, dne 10. 7. 2018

Sídlo organizace:
Statutární zástupce:
Telefon:
E-mail:
IČO:

Praha ‒ Michle, Nuselská 513/76, PSČ 140 00
Ing. Radoslav Hajgajda
+420 602 620 006
info@asgent.org
07136030

Bankovní spojení:
Fio banka
Číslo účtu:
Pro platbu v českých korunách:
Pro platbu v eurech:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117

2801468438/2010
2401468439/2010
CZ8820100000002401468439
FIOBCZPPXXX
21 Praha 1

Webové stránky:

www.asgent.org

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
Stav bankovního účtu k 31.12.2019
Fio Banka 2801468438 - účet pro platby v CZK

160 651,00 CZK

Fio Banka 2401536411 - účet pro interní výdaje

204,08 CZK

Fio Banka 2401468439 - účet pro platby v EURO

865,04 EUR

Výdaje
Ústav molekulární genetiky
Úprava webové prezentace Asgent.org
Ústav molekulární genetiky
Darujme.cz - zálohová faktura
Nákup prodejních předmětů ‒ ASGENT ponožky
Roční poplatek ‒ Doména asgent.org
Propagace semináře

Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát jsou vloženy na konci této zprávy.

10.000 EUR
6 440,00 CZK
250 000,00 CZK
1 046,65 CZK
28 522,90 CZK
1 210,00 CZK
240,00 CZK

ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Vážení a milí partneři, členové odborné rady, patroni, podporovatelé a dárci, dovolte, abychom Vám srdečně
poděkovali za Vaše rozhodnutí podpořit náš projekt. Velice si Vaší pomoci vážíme. Vaša podpora je pro nás
závazkem k dalším našim aktivitám za účelem nalezení potencionální léčby genetických poruch. Jedinou cestou, jak
toho co nejrychleji dosáhnout je podporovat vědce a výzkum na všech úrovních.

Ing. Radoslav Hajgajda
Předseda spolku

´ˇ
ˇ 504/2002 Sb.
Dle vyhlasky
c.

´ˇ
ˇ 504/2002 Sb.
Dle vyhlasky
c.

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2019

Název a sídlo účetní jednotky

´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

´ terapie, z.s.
Asociace genove

IČO

Označení

AKTIVA

a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem

Stav k poslednímu dni účetního
období

1

2

0
0
0

PASIVA CELKEM

(A.I. + A.II.)

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

(A. + B.)

-

0
0
450
0
51
399
0

(A. + B.)
PASIVA

´ 513
Nuselska
Praha
14000

07136030

Stav k prvnímu dni účetního
období

celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

B. I.

Název a sídlo účetní jednotky

´ terapie, z.s.
Asociace genove

IČO

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)

A. III.

Označení

´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

´ 513
Nuselska
Praha
14000

07136030

183
183
-

450

183

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

3

4

450
0
450
0

180
450
-270
3

0
0
0
0

3
-

450

183

Sestaveno dne: 3.11.2020

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Označení

NÁKLADY

a

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.II.
A.III.

-

40

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

-

-

-

Osobní náklady

-

-

-

A.IV.

Daně a poplatky

-

-

-

A.V..

Ostatní náklady

507

-

507

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

-

-

-

A.VII.

Poskytnuté příspěvky

-

-

-

A.VIII.

Daň z příjmů

-

-

-

547

-

547

NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. +
A.VII. + A.VIII.)
Označení

VÝNOSY

a

Předmět podnikání

Činnost
hlavní
1

b

celkem
3

hospodářská
2

B.I.

Provozní dotace

-

-

-

B.II.

Přijaté příspěvky

277

-

277

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

-

-

-

B.IV.

Ostatní výnosy

-

-

B.V.

Tržby z prodeje majetku

-

-

-

277

-

277

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)

-

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-270

-

-270

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-270

-

-270

Sestaveno dne:

ˇ
ˇ
Cinnosti pro spolecnost
jako celek

celkem
3

hospodářská
2

40

3.11.2020
SPOLEK

Činnost
hlavní
1

b

A.I.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

-

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

SPOLEK

-

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

-

tel.: -

Předmět podnikání

linka: -

ˇ
ˇ
Cinnosti pro spolecnost
jako celek

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

tel.:-

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

linka:-

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Asociace genové terapie, z.s.
www.asgent.org
Facebook: @asgent.org
Instagram: @outr.life.with.angel

#EverydayLifeWithAngel

