Ministerstvo zdravotnictví
III.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A. Obecná část
Předkladatel dále konkrétně vymezuje záměr nabytí cenných papírů společnosti
Národní Tkáňové Centrum a.s. při Fakultní nemocnici Brno a společnosti Centrum buněčné
terapie a diagnostiky a.s. při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě a při Fakultní nemocnici
Ostrava. Předpokládá se forma spolupráce těchto příspěvkových organizací, nikoli s jejich
přímou majetkovou účastí na tomto projektu.
Konkrétním záměrem je vytvořit tkáňovou banku reprezentovanou společností
Národní Tkáňové Centrum a.s., se sídlem v Brně a tkáňové zařízení reprezentované
společností Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s., se sídlem v Ostravě dle platné
legislativy („Centra“).
Centra jsou vybudována formou společného podniku mezi veřejnoprávní korporací
resp. státem a soukromým subjektem, obchodní společností PrimeCell a.s., se sídlem
Koněvova 2660/141, Praha 3, PSČ: 130 83, IČ: 276 60 320, zapsaná do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B., vložka 11581, plně dle podmínek
zákona o majetku státu. Model společného podniku umožňuje vitální dlouhodobě udržitelný
finančně zajištěný provoz Center, stabilizaci nabídky transplantátů a léčivých přípravků pro
moderní terapii v České republice, garantovanou kvalitu a jakost transplantátů a léčivých
přípravků pro moderní terapii dle evropských standardů a s tím spojenou bezpečnou léčbu
pacientů v České republice.
Model společného podniku byl zvolen s ohledem na ekonomickou vhodnost
a výhodnost pro stát a dále pak pro finanční efektivnost a hospodárnost z pohledu státu jako
budoucího akcionáře společných podniků dle ustanovení § 14 zákona o majetku státu.
Stát by byl nucen z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví zajistit financování
záměru tkáňového zařízení v Brně jednorázovou investicí ve výši 220 mil. Kč a tkáňového
zařízení v Ostravě jednorázovou investicí ve výši 715 mil. Kč, tedy dohromady ve výši 935
mil. Kč do roku 2010 (blíže v Příloze č. 1 – Technicko-ekonomické vyhodnocení vybudování
nové Tkáňové banky při Fakultní nemocnici Brno a Příloze č. 2 – Technicko-ekonomické
vyhodnocení vybudování Centra buněčné terapie a diagnostiky v Ostravě).
Dle předkladatele v případě záměru realizovaného prostřednictvím společných
podniků reprezentovaných Centry ušetří stát částku odpovídající 935 mil. Kč vydaných na
jednorázovou investici, především do vybudování infrastruktury v roce 2009 a 2010, dále
částku na pořízení a vývoj specializovaných technologií pro zpracování transplantátů v Brně
ve výši 94 mil. Kč vyvinutou do roku 2011 a předpokládané další provozní náklady na
období let 2011 až 2013 ve výši 300 mil. Kč. Celkem dojde k úspoře prostředků státu ve výši
1 326 mil. Kč do roku 2013.
Povinnost zajištění finančních zdrojů bude přenesena na společné podniky Národní
Tkáňové Centrum a.s., Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. a společnosti PrimeCell
a.s. jako strategickém partnerovi.
S ohledem na skutečnost, že majetkově se na společných podnicích dle zákona
o majetku státu nemůže podílet příspěvková organizace státu, kterou jsou fakultní
nemocnice a další zdravotní zařízení, tato úloha připadá na Ministerstvo zdravotnictví jako
zřizovateli. Fakultní nemocnice Brno, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Fakultní
nemocnice Ostrava se na společných podnicích budou podílet reputačně a dále personálně
při obsazení orgánů společností.
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Rolí předkladatele ve společných podnicích je funkce garanta odbornosti a záruka
vysoké reputace nových tkáňových zařízení.
Rolí společnosti PrimeCell a.s. ve společných podnicích je především obchodní
vedení společností a zajištění dostatečných zdrojů financování. PrimeCell a.s. představuje
strategického partnera s vysokou mírou zkušenosti s oblastí léčivých přípravků pro moderní
terapii.
Stát prostřednictvím spoluvlastnictví společných podniků získá přístup k unikátní
infrastruktuře a zisku společných podniků a dále po té úsporu veřejných prostředků při
současném zachování nezbytné výroby tkáňových transplantátů a léčivých přípravků pro
moderní terapii.
Zpracování tkání a další provoz a vývoj Center budou vedeny ve třech oblastech
moderních medicínských terapií, jmenovitě tkáňových transplantátů, buněčných
transplantátů a léčivých přípravků pro moderní terapii dle definice zákona o lidských tkáních
a buňkách a zákona o léčivech. Navrhované usnesení vychází z evropských a národních
legislativních požadavků na moderní medicínské metody a také plně reflektuje Reformu
systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Centra budou disponovat rozsáhlou
unikátní infrastrukturou v podobě čistých klinických prostor určených pro přípravu
transplantátů a léčivých přípravků pro moderní terapii k léčbě pacientů ve státních
a nestátních zdravotnických zařízeních v České republice. Existence Center je spjata
s udržitelností a prestiží oblasti moderních léčebných metod v rámci zdravotnictví v České
republice.
Rozdělení záměru a jeho realizace prostřednictvím dvou Center je dáno konkrétními
územními podmínkami výstavby, personálním obsazením jednotlivých pracovišť ve vztahu ke
konkrétní lokalitě a historickým vztahem Fakultní nemocnice Brno k transplantátům
a Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě k diagnostickým metodám.
Dále v tomto článku předkladatel uvádí další důvody osvědčující funkčnost daného
řešení a realizaci záměrů Center.
Vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum a vývoj schválila Usnesením č. 287
ze dne 26. března 2008 Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice.
Reforma má za cíl přispět ke zvýšení úspěšnosti českých podniků na mezinárodních trzích
se špičkovými výrobky, technologiemi a službami pocházející z českého výzkumu. Reforma
předpokládá u veřejných výzkumných institucí, vysokých škol a fakultních nemocnic
zavedení funkčního modelu transferu technologií a spolufinancování výzkumu a vývoje. Tato
podmínka je existencí Center splněna prostřednictvím produkce moderních léčivých
přípravků pro moderní terapii.
Zájem o léčbu pacientů pomocí tkáňových transplantátů a léčivých přípravků pro
moderní terapii stále roste jak v České republice tak i globálně. V případě nezachování nebo
zániku provozu je pravděpodobné, že do České republiky budou importovány tkáně a
léčebné přípravky ze zahraničí za nepoměrně vyšší náklady, ty budou propláceny
z prostředků zdravotních pojišťoven. V této souvislosti je dalším negativním aspektem přímý
vliv nedostatečné kapacity transplantátů na českém trhu na užití nelegálně odebraných nebo
nelegálně zpracovaných transplantátů lékaři a s tím spjaté neopominutelné ohrožení
pacientů a hrozící trestně právní postihy lékařů. V případě existence Center jsou uvedená
rizika omezena.
Výroba léčivých přípravků pro moderní terapii v Centrech umožní zvýšení kvality
života pacientů, snížení nákladů na preventivní léčbu státu a vede k rozvoji trhu samoplátců.
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Projekty Center jsou lokálně spjaty s konkurenceschopností daného regionu Jižní
a Severní Moravy.
V České republice neexistuje pracoviště, které vyhovuje provozu pro přípravu
tkáňových transplantátů a léčivých přípravků pro moderní terapii s dostatečnou kapacitou pro
zajištění odpovídajících požadavků pro potřeby státních a nestátních zdravotních zařízení.
Stávající pracoviště jsou laboratorního charakteru, a přestože splňují uvedené legislativní
požadavky na správnou výrobní praxi, jsou využívány především pro potřeby vývoje. Centra
s podílem státu budou svým zaměřením i rozsahem unikátní nejenom v České republice ale
rovněž ve Střední a Východní Evropě.
Moderní terapie, jmenovitě její oblasti buněčné terapie a tkáňového inženýrství (do
které spadají léčivé přípravky pro moderní terapii), tvoří relativně mladé interdisciplinární
odvětví (první léčivý přípravek pro moderní terapii byl ve světě uveden na trh v roce 1996),
které vykazuje silný potenciál dalšího vývoje v období nejbližších let. V roce 2003 existovalo
v zemích Evropských společenství (včetně přistupujících zemí) více než 100 společností,
které se zabývaly přímo nebo nepřímo výzkumem buněk, bio-materiálů a souvisejícími
aktivitami (počet společností v USA byl v témže roce kolem 70). V roce 2007 bylo
registrováno v Evropských společenstvích již přes 250 společností, které se zabývají
předmětným odvětvím. Existence tkáňových bank jako soukromých společností je běžným
evropským a světovým standardem.
V České republice zatím existuje jen minimální počet biotechnologických firem, které
by realizovaly vývoj v oblasti moderní terapie a bio-medicíny ačkoli projekty základního
výzkumu v tomto odvětví jsou v řádech mnoha stovek milionů Korun českých ročně.
Aktuálně v České republice působí pouze 11 soukromých subjektů, které se zabývají
komerční přímou aplikací moderní terapie a produkcí léčivých přípravků pro moderní terapii,
z toho 5 je majetkově napojeno na společnost PrimeCell a.s.
Společnost PrimeCell a.s. zakládá svoji činnost jako investor a koordinátor pro přenos
výsledků výzkumu a vývoje do praxe a realizuje své provozní aktivity dle uvedených
normativních požadavků národní i evropské legislativy. Zároveň disponuje čistými prostorami
menší kapacity a správnou výrobní praxí pro vybrané léčivé přípravky pro moderní terapii.
Z pohledu trhu se řadí ke špičkovým společnostem podnikajícím ve vysoce růstovém odvětví
bio-medicíny a reprezentující Českou republiku na evropské a mezinárodní úrovni.
Společnost PrimeCell a.s. dlouhodobě spolupracuje s předkladatelem jako specialista na
řešení problematiky moderních terapeutických metod. Společnost PrimeCell a.s. je součástí
investiční skupiny PrimeRate.
I. Soulad usnesení se zákony České republiky
Z právní předpisů České republiky se předmětné oblasti dotýkají: zákon č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, v platném znění („obchodní zákoník“), zákon č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění („zákon
o majetku státu“), zákon České národní rady č. 591 / 1992 Sb., o cenných papírech,
v platném znění („zákon o cenných papírech“), zákon č. 157 / 1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů, v platném znění, zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu
a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
(„zákon o podpoře výzkumu“), zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti
lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů,
v platném znění („zákon o lidských tkáních a buňkách“), zákon č. 285/2002 Sb., o darování,
odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, v platném znění
(„transplantační zákon“), zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních
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zdravotnických zařízeních, v platném znění, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů, v platném znění, s nimiž je navrhované usnesení v souladu.
II. Soulad usnesení s mezinárodními smlouvami a s právem Evropských společenství
Z právní aktů Evropských společenství se předmětné oblasti dotýkají: Rámec
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací č. 2006/C 323/01 ze dne
30. prosince 2006, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726 / 2004 ze dne
31. března 2004, kterým se stanoví postupy společenství pro registraci humánních
a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura
pro léčivé přípravky, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, ze dne
6. listopadu 2001, o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení
jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování,
zpracování,
konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk, Směrnice Komise 2006/17/ES
ze dne 8. února 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/23/ES, pokud jde o určité technické požadavky na darování, opatřování
a vyšetřování lidských tkání a buněk, Směrnice Komise 2006/86/ES ze dne 24. října 2006,
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde
o požadavky na sledovatelnost, oznamování závažných nežádoucích reakcí a účinků
a některé
technické požadavky na kódování, zpracování, konzervaci, skladování
a distribuci lidských tkání a buněk, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1394/2007 ze dne 13. listopadu 2007, o léčivých přípravcích pro moderní terapii
a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004, s nimiž je navrhované
usnesení v souladu.
III. Status společností Národní Tkáňové Centrum a.s. a Centrum buněčné terapie
a diagnostiky a.s.
Ke dni 24.3.2009 společnost PrimeCell a.s. jako jediný akcionář založila akciovou
společnost Národní Tkáňové Centrum a.s. se sídlem v Brně. Základní kapitál společnosti činí
14,000.000,- Kč. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 700 kusů listinných akcií
znějících na majitele. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 20 000,- Kč. Společnost bude
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně nejpozději ke dni
15.5..2009. Předkladatel dokládá tuto skutečnost Přílohou č. 3: Zakladatelská listina
společnosti Národní Tkáňové Centrum a.s. pod notářským zápisem č. N 42/2009,
NZ 39/2009.
Předkladatel nabude cenné papíry společnosti Národní Tkáňové Centrum a.s.
v celkové výši odpovídající 24% (24/100 procent) podílu na základním kapitálu společnosti.
Ke dni 24.3.2009 společnost PrimeCell a.s. jako jediný akcionář založila akciovou
společnost Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. se sídlem v Ostravě. Základní kapitál
společnosti činí 12,000.000,- Kč. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 120 kusů
listinných akcií znějících na majitele. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100 000,- Kč.
Společnost bude zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
nejpozději ke dni 15.5.2009. Předkladatel dokládá tuto skutečnost Přílohou č. 4:
Zakladatelská listina společnosti Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. pod notářským
zápisem č. N 43/2009, NZ 40/2009.
Předkladatel nabude cenné papíry společnosti Centrum buněčné terapie
a diagnostiky a.s. v celkové výši odpovídající 20% (20/100 procent) podílu na základním
kapitálu společnosti.
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IV. Legislativní předpoklady nabytí cenných papírů předkladatelem
Právním titulem pro nabytí cenných papírů společnosti Národní Tkáňové Centrum
a.s. při Fakultní nemocnici Brno a společnosti Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. při
Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě a Fakultní nemocnici Ostrava je ustanovení § 28
odst. 1 věty druhé zákona o majetku státu, který povoluje účast státu na akciové společnosti,
kterou nezaložil, nebo jejíhož založení se nezúčastnil. Z uvedeného lze dovodit, že se jedná
o nabytí cenných papírů. Ustanovení § 28 odst. 1 věty druhé zákona o majetku státu dále
uvedené potvrzuje a to odkazem na ustanovení § 12 a § 13 zákona o majetku státu, který
blíže specifikuje podmínky nabytí cenných papírů státem, nebo jeho organizační složkou.
Konkrétně se jedná o ustanovení § 12 odst. 7 zákona o majetku státu, jež stanovuje
oprávnění ministerstva nabývat ve prospěch státu za úplatu cenné papíry. Akcie jsou dle
ustanovení § 1 zákona o cenných papírech a ustanovení § 155 a násl. obchodního zákoníku
cenným papírem. Na samotný úplatný převod cenných papírů se vztahuje ustanovení § 13
a § 17 a násl. zákona o cenných papírech. Dle ustanovení § 13 zákona o cenných papírech
se úplatný převod cenných papírů Národního Tkáňového Centra a.s. a Centra buněčné
terapie a diagnostiky a.s. řídí ustanovením kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.
Dle ustanovení § 12 odst. 4 zákona o majetku státu je úplatné nabytí majetku státem
resp. úplatné nabytí cenných papírů, podřízeno přesnému vymezení výše úplaty, který má
stát, potažmo ministerstvo za cenný papír uhradit. Výše úplaty za cenné papíry musí být
stejná nebo nižší než je výše ocenění cenných papírů dle zákona o oceňování majetku.
Cena cenných papírů v případě nabytí cenných papírů společností Národní Tkáňové
Centrum a.s. a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. je dle ustanovení § 2 odst. 1
zákona o oceňování majetku cenou obvyklou.
V. Podmínky státu pro nabytí cenných papírů předkladatelem
Z důvodu zamezení možných rizik a učinění preventivních opatření k ochraně
majetku státu a nabytých cenných papírů společností Národní Tkáňové Centrum a.s.
a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s., překladatel stanovil prvotní nutnou podmínku
pro nabytí cenných papírů předkladatelem. Podmínka spočívala v úpravě rozhodování valné
hromady společností takovým způsobem, aby bylo umožněno ovlivnit výkon významných
rozhodnutí valné hromady společností předkladatelem. Předkladatel konstatuje, že k datu
usnesení je uvedená nutná podmínka splněna. Předkladatel dokládá tuto skutečnost
Přílohou č. 5: Změna stanov společnosti Národní tkáňové Centrum a.s. pod notářským
zápisem č. N 48/2009, NZ 44/2009 a Přílohou č. 6: Změna stanov společnosti Centrum
buněčné terapie a diagnostiky a.s. pod notářským zápisem č. N 43/2009, NZ 40/2009.
Předkladatel dále považuje za nezbytné, aby pro ochranu majetku státu a současně
i dobrého jména předkladatele byly před podpisem smlouvy o nabytí cenných papírů
společností Národní Tkáňové Centrum a.s. a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.
státem uskutečněny tyto další změny ve stanovách společností Národní Tkáňové Centrum
a.s. a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.:
-

Změně formy akcií ze stávající formy akcií na majitele na akcie na jméno.
V čl. 5.1. stanov dojde ke změně formy akcií na akcie na jméno a změně a rozšíření
práva omezení převoditelnosti bude náležet valné hromadě a to tak, že v čl. 5.3.
stanov dojde k stanovení omezení převoditelnosti akcií tak, že pro uskutečnění
převodu je třeba souhlas valné hromady (v kvalifikované podobě 90% hlasů
přítomných akcionářů).
Dále v této věci dojde ke změně čl. 11.1. stanov (svolávání valné hromady), který
bude upraven v souvislosti se změnou formy akcie dle příslušných ustanovení
obchodního zákoníku.
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Tato změna musí být před podpisem smlouvy o nabytí cenných papírů společností
Národní Tkáňové Centrum a.s. a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.
zapsána v obchodním rejstříku.
-

Změně množství členů orgánů společností a způsobu jejich rozhodování, kdy
množství členů představenstva a dozorčí rady bude navýšen na 6 členů.
V čl. 14.2. stanov bude doplněna funkce místopředsedy představenstva.
V čl. 20.2. stanov dojde k navýšení počtu členů dozorčí rady na 6 a doplnění funkce
místopředsedy dozorčí rady.
Čl. 21.2. písm. a) stanov (volba členů představenstva dozorčí radou) bude vypuštěn
neboť toto oprávnění nově náleží valné hromadě.
Znění čl. 27.1. stanov (jednání za společnost) bude upraven tak, že za společnosti a
jejich jménem jednají vždy předseda, místopředseda a jeden člen představenstva
společně.

-

Působnost volit, odvolávat a odměňovat členy představenstva bude náležet výlučně
valné hromadě společnosti.
Dle čl. 9.2. písm. e) stanov je do působnosti valné hromady svěřena volba a odvolání
členů představenstva; stejnou působnost však stanovy v čl. 21.2. písm. a) přiznávají i
dozorčí radě; uvedenou duplicitu je nezbytné odstranit.
V čl. 9.2. písm. g) stanov je do působnosti valné hromady svěřeno odměňování členů
dozorčí rady, nikoliv však již i členů představenstva; působnost rozhodovat o
odměňování členů představenstva přiznávají stanovy v čl. 21.2. dozorčí radě - tato
úprava je však v rozporu s obchodním zákoníkem, když tento neumožňuje delegovat
odměňování členů představenstva z valné hromady na dozorčí radu.
S ohledem na výše uvedené by tak čl. 9.2. písm. g) stanov měl být rozšířen o
působnost valné hromady odměňovat členy představenstva a čl. 21.2. písm. a)
stanov celý odstraněn.

-

Dojde k rozšíření výčtu rozhodnutí valné hromady a změně čl. 13.2. tak, aby
odpovídal skutečnosti, že pro níže uvedená rozhodnutí valné hromady je pro jejich
přijetí nezbytný kvalifikovaný souhlas alespoň 90% všech akcionářů. Jedná se o
následující:
změny stanov společnosti;
vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního
právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním
regulovaném trhu;
zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku;
vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo
prioritních dluhopisů;
vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle
ustanovení § 204a obchodního zákoníku;
změně druhu nebo formy akcií;
změně práv spojených s určitým druhem akcií;
omezení převoditelnosti akcií;
schvalování smlouvy o tichém společenství a jejich změn, schvalování
ovládací smlouvy a jejích změn;
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Dojde k rozšíření výčtu rozhodnutí valné hromady a změně čl. 13.3. tak, aby
odpovídal skutečnosti, že pro níže uvedená rozhodnutí valné hromady je pro jejich
přijetí nezbytný kvalifikovaný souhlas alespoň 90% všech akcionářů. Jedná se
o následující:
sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti a o změně právní formy
společnosti;
rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu;
rozhodnutí o rozdělení zisku a ztráty a schválení smlouvy týkající se převodu
zisku;
zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;
rozhodování o odměňování představenstva a dozorčí rady a o stanovení
tantiém členům představenstva a dozorčí rady;
rozhodování o zřizování fondů společnosti a pravidel jejich tvorby a čerpání;
rozhodování o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
z vlastních zdrojů nebo úpisem nových akcií či o možnosti započtení peněžité
pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; (viz čl.
31.4. stanov)
souhlasu s převodem akcií;
schvalování smluv o převodu podniku nebo jeho části, smluv o nájmu podniku
nebo jeho části a smluv zřizujících zástavní právo k podniku nebo jeho části;
Provedení uvedených změn ve stanovách společností je zamýšleno s cílem
minimalizovat nebezpečí vyvedení peněz ze společnosti popř. vytěsnění
předkladatele ze společnosti.
-

Čl. 32.2. stanov, který se s ohledem na přijetí samostatného zákona č. 125/2008,
o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, stal obsoletní,
bude vypuštěn.

-

V čl. 37.1. dojde k odstranění či nahrazení chybného odkazu na ust. §186 odst. 5
obchodního zákoníku.

Z důvodu naplnění podmínky ustanovení § 12 odst. 4 zákona o majetku státu bude
podřízena úplata za cenné papíry společností Národní Tkáňové Centrum a.s. a Centrum
buněčné terapie a diagnostiky a.s., ocenění na základě znaleckého posudku a stanovení
ceny obvyklé. Výše úplaty bude ve smlouvě o převodu cenných papírů společností na
předkladatele stanovena s odkazem na cenu obvyklou dle konkrétního znaleckého posudku.
K datu vyhotovení této důvodové zprávy je stanovena “předběžná“ výše úplaty za nabytí
cenných papírů společností ve výši 3 360 000,- Kč pro společnost Národní Tkáňové Centrum
a.s. a ve výši 2 400 000,- Kč pro společnost Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. (viz
Příloha č. 7: Znalecký posudek – dobrozdání pro ocenění hodnoty akcií společnosti Národní
Tkáňové Centrum a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.).
K uzavření smluv o převodu cenných papírů ve společnostech Národní Tkáňové
Centrum a.s. a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. může dojít až po vyhotovení
a předložení úplných znaleckých posouzení ke stanovení ceny obvyklé převáděných akcií.
Podmínkou souhlasu s nabytím cenných papírů je, aby obvyklá cena převáděných cenných
papírů (akcií) dle úplných znaleckých posudků, a tedy kupní cena za převod cenných papírů,
nepřekročila částky uvedené v dobrozdáních uvedených v Příloze č. 7.
Nutnou podmínkou pro nabytí cenných papírů předkladatelem je uzavření smlouvy
o převodu cenných papírů mezi předkladatelem a společností PrimeCell a.s. v podobě dle
Smlouvy o převodu cenných papírů společnosti Národní Tkáňové Centrum a.s., která je
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uvedena jako příloha č.1 Akcionářské smlouvy společnosti Národní Tkáňové Centrum
a.s.uvedené v příloze č. 8 a Smlouvy o převodu cenných papírů společnosti Centrum
buněčné terapie diagnostiky a.s., která je uvedena jako příloha č. 1 Akcionářské smlouvy
společnost Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. uvedené v příloze č. 9. Uvedená
nutná podmínka je splněna okamžikem uzavření uvedených smluv mezi předkladatelem a
společností PrimeCell a.s.
Z důvodů zajištění přiměřeného dozoru a dále podílu na obchodním vedení
společností Národní Tkáňové Centra a.s. a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.,
překladatel stanovil nutnou podmínku pro nabytí cenných papírů společností předkladatelem.
Předkladatel obsadí a bude mít oprávnění nominovat 2 členy dozorčí rady a 2 členy
představenstva společností Národní Tkáňové Centra a.s. a Centrum buněčné terapie
a diagnostiky a.s. po celou dobu její právní existence. Dozorčí rada a představenstvo budou
6ti členné. Nutnou podmínkou pro nabytí cenných papírů předkladatelem je uzavření
akcionářské smlouvy v podobě dle Příloze č. 8: Akcionářská smlouva společnosti Národní
Tkáňové Centrum a.s. a Příloze č. 9: Akcionářská smlouva společnosti Centrum buněčné
terapie a diagnostiky a.s. Uvedená nutná podmínka je splněna okamžikem uzavření
uvedených smluv.
Souhlas vlády s nabytím cenných papírů společností Národní Tkáňové Centrum
a.s. a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. a samotný podpis smluv o nabytí
cenných papírů těchto společností státem je tak podmíněn splněním všech podmínek
uvedených v této důvodové zprávě.
VI. Další
Na majetek společnosti PrimeCell a.s. nebyl prohlášen konkurz, společnost není
v úpadku ani insolvenci. Tuto skutečnost dokládá předkladatel Přílohou č. 10 Výpis
z obchodního rejstříku PrimeCell a.s.
Navrhované usnesení nepředstavuje žádný zásah do rovnosti mužů a žen.
Navrhované usnesení je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Navrhované
usnesení je plně slučitelné s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
Předpokládá se hospodářský a finanční dosah navrhovaného usnesení pro příjmovou
stránku státní rozpočtu ve věci podílu na zisku společností Národní Tkáňové Centrum a.s.
a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. Nepředpokládají se jakékoliv sociální dopady
nebo dopady na životní prostředí. Úplata za akcie společností Národní Tkáňové Centrum
a.s. a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. bude hrazena z rozpočtové kapitoly
Ministerstva zdravotnictví.
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