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Základní identiﬁkační údaje o Společnosti
Název Společnosti

Národní Tkáňové Centrum a.s.

Identiﬁkační číslo

283 38 766

Sídlo

Brno, Palachovo náměstí 726/2, PSČ 625 00
Česká republika

Založení společnosti

7. května 2009
Krajský soudu v Brně, oddíl B, vložka 5840

Právní forma

Akciová společnost

Akcionáři

PrimeCell a.s. (76 %)
Ministerstvo zdravotnictví České republiky (24 %)

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Základní kapitál

14 000 000 Kč (splaceno 100 %)
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Správa a řízení Společnosti
Valná hromada
Valná hromada rozhoduje o zásadních hospodářských, organizačních záležitostech a o strategickém zaměření
Společnosti. Její působnost a pravomoci určuje obchodní zákoník a stanovy Společnosti. Valná hromada volí
a odvolává členy dozorčí rady a představenstva. Řádná valná hromada zasedá nejméně jednou ročně, nejpozději
do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

Dozorčí rada
Je kontrolním orgánem Společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské
činnosti. Dozorčí rada v roce 2012 sestávala ze šesti členů. Vykonává všechny činnosti, jež se vyžadují po Společnosti s výjimkou těch, které obchodní zákoník nebo stanovy výslovně ukládají valné hromadě nebo představenstvu.
Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za 12 měsíců.

Dozorčí rada
Ing. Michal Zahradníček, MBA

Předseda dozorčí rady

Prof. MUDr. Roman Hájek

Místopředseda dozorčí rady

Ing. Tomáš Petr

Člen dozorčí rady

Prof. JUDr. Zdeněk Souček, CSc.

Člen dozorčí rady

MUDr. Pavel Březovský, MBA

Člen dozorčí rady
Od 15. 7. 2009 do 27. 4. 2012

MUDr. Elena Šastná

Člen dozorčí rady

Představenstvo
Je statutárním orgánem, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo vykonává práva zaměstnavatele
a zabezpečuje obchodní vedení. Představenstvo se skládá ze šesti členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
Představenstvo vykonává všechny činnosti, jež se vyžadují po Společnosti s výjimkou těch, které obchodní zákoník nebo stanovy výslovně ukládají valné hromadě nebo dozorčí radě. Představenstvo zasedá nejméně jednou za šest měsíců.

MUDr. Barbara Kubešová

Předseda představenstva

Ing. Jakub Schůrek, MBA

Místopředseda představenstva

Lukáš Schůrek

Člen představenstva

Ing. Josef Heller, MBA

Člen představenstva

MUDr. Roman Kraus, MBA

Člen představenstva

Ing. Zdeněk Kabátek, MBA

Člen představenstva
od 15. 7. 2009 do 15. 4. 2012
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Vedení Společnosti
MUDr. Barbara Kubešová
Výkonná ředitelka a primářka od 7. 5. 2009
MUDr. Barbara Kubešová získala vzdělání na UJEP Brno (dnes Masarykova univerzita) v oboru Všeobecné
lékařství. I. atestaci získala z Vnitřního lékařství, II. atestaci pak obhájila v oboru Hematologie a transfuzní
služba. Kariéru zahájila v roce 1984 ve Fakultní nemocnici Brno na pozici odborník pro imunohematologii. Zavedla systém ISO 9001 na Transfúzní stanici Fakultní nemocnice Brno, jako prvnímu státnímu zdravotnickému
zařízení v České republice.
Přelomem v kariéře bylo její jmenování na pozici primářky Tkáňové banky Fakultní nemocnice Brno. Během
svého působení na této pozici iniciovala další výzkum a vývoj buněčných a tkáňových transplantátů a léčivých
přípravků pro obor Moderní terapie.
MUDr. Jaroslav Peprla
Zástupce primáře a představitel vedení pro kvalitu od 7. 5. 2009
MUDr. Jaroslav Peprla vystudoval Univerzitu Karlovu v Hradci Králové. Po studiu získával klinické zkušenosti
ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních. MUDr. Peprla získal atestace z vnitřního lékařství a oboru
hematologie a krevní transfuze.
Od roku 1998 pracoval ve Fakultní nemocnici Brno jako vedoucí lékař oddělení hematologie a Transfuzního oddělení. Od roku 2009 působí na pozici zástupce primáře a představitele vedení pro kvalitu Národního Tkáňového
Centra a.s. Je zodpovědný za kontrolou systému řízení kvality. MUDr. Peprla je držitelem certiﬁkátu mezinárodního auditora systému ISO.
RNDr. Eva Matějková
Kvaliﬁkovaná osoba výrobce léčiv a vedoucí oddělení buněčné terapie od 7. 5. 2009
RNDr. Eva Matějková vystudovala Masarykovu Univerzitu v Brně, obor mikrobiologie a molekulární biologie.
Od roku 2005 se zabývá výzkumem v oblasti mesenchymálních kmenových buněk a buněčných kultivací obecně.
Podílela se na řadě klinických studií. Pět let pracovala ve výzkumu léčby leukémií na Lékařské fakultě Masarykovy University v Brně. Následně v roce 2008 byla jmenovaná vedoucí úseku buněčné terapie Tkáňové banky
ve Fakultní nemocnici Brno. Od roku 2009 je kvaliﬁkovanou osobou pro výrobu léčiv.
RNDr. Matějková je špičkovým odborníkem v oblasti Moderní terapie a své poznatky prezentuje na domácích
i zahraničních konferencích.
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Současný model řízení Společnosti

Valná Hromada

Dozorčí rada

Představenstvo

Vedení Společnosti
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Oddělení
Moderní terapie

Oddělení
tkáňové terapie

Oddělení
buněčné terapie

Oddělení
materiálového
inženýrství

Oddělení expedice

Oddělení právní
a ekonomické

Proﬁl Společnosti
Společnost Národní Tkáňové Centrum a.s. je vysoce inovativní společnost zaměřená na vývoj a výrobu léčivých
přípravků Moderní terapie (z angl. Advanced Therapies Medicinal Products - ATMPs) a zpracování tkání a buněk
v systému správné výrobní praxe (SVP). Veškerá výroba produktů probíhá podle platné legislativy České republiky a Evropské unie.

Národní Tkáňové Centrum a.s. patří mezi středoevropské lídry v oblasti bioimplantologie a Moderní terapie. Je
společným podnikem Ministerstva zdravotnictví České republiky a společnosti PrimeCell a.s. Národní Tkáňové
Centrum a.s. bylo zřízeno s cílem rozvoje oblasti Moderní terapie a léčby obyvatelstva pomocí lidských buněk.

Laboratoře Národního Tkáňového Centra a.s. byly dokončeny ve druhé polovině roku 2011. Svojí vybaveností se
zařadily mezi přední a nejšpičkovější pracoviště zaměřené na vývoj a výrobu léčivých přípravků Moderní terapie
a zpracování tkání a buněk.

Národní Tkáňové Centrum a.s., které disponuje statutem zdravotnického a tkáňového zařízení a současně statutem výrobce léčivých přípravků, vyvíjí nové druhy léčby a zdravotnické materiály.

Centrum je rozděleno do čtyř oddělení – oddělení Moderní terapie, oddělení tkáňové terapie, oddělení buněčné terapie a oddělení materiálového inženýrství. V každém oddělení pracují specialisté s odborným vzděláním,
speciﬁckým zaměřením a dlouholetými zkušenostmi v daném oboru. Spolupráce jednotlivých úseků zabezpečuje
vysokou kvalitu a bezpečnost výsledných produktů – tkání, buněk a léčivých přípravků pro oblast Moderní terapie.

Součástí oddělení buněčné terapie je nejmodernější banka pupečníkové krve v České republice. Národní Tkáňové
Centrum a.s. nabízí maminkám odběry, zpracování a uložení pupečníkové krve pro vlastní potřebu dítěte dle
nejvyšších standardů kvality.
Motto
„Využití vlastních buněk je nejpřirozenější způsob léčby a zachování kvality života.“
Poslání
Posláním Národního Tkáňového Centra a.s. je pomoci lékařům vrátit nemocné do aktivního plnohodnotného života.
Cíle
Cílem Národního Tkáňového Centra a.s. je vyvíjet a vyrábět léčivé přípravky pro Moderní terapii a zpracovávat
tkáně a buňky ve špičkové kvalitě.
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Rok v přehledu
Leden
Na český trh vstupuje nový subjekt umožňující odběry pupečníkové krve. Maminky mají nově možnost odběru
pupečníkové krve prostřednictvím Národního Tkáňového Centra a.s., které disponuje nejmodernější bankou pupečníkové krve v České republice. Laboratoře jsou vybaveny celosvětově nejmodernější technologií na zpracování
pupečníkové krve dle nejvyšších standardů kvality.
Únor
Pacienti České republiky mají možnost léčby poraněné kloubní chrupavky vlastními buňkami. Ministerstvo zdravotnictví České republiky uděluje Národnímu Tkáňovému Centru a.s. Rozhodnutí o povolení výroby léčivého
přípravku, NTC chodnrograft®, z vlastních buněk pacienta pro léčbu poškozené kloubní chrupavky v rámci Speciﬁckého léčivého programu pro rok 2012.
Březen
Společnost uzavřela s Ministerstvem průmyslu a obchodu Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci programu OPPI
Potenciál ve výši 72 000 000 Kč na projekt „Analytická a výzkumná základna pro nové typy tkáňových a orgánových náhrad (AVTO)“. Cílem projektu je zajistit technologické kapacity v oblasti výzkumu a vývoje, a to především pro výzkum nových produktů Moderní terapie (z angl. Advanced Therapy). Předpokládané datum ukončení
projektu je v druhém pololetí roku 2013.
Duben
Národní Tkáňové Centrum a.s. a Společnost pro Bioimplantologii ČLS JEP pořádají čtvrtý ročník úspěšné mezinárodní konference „Bioimplantologie 2012“. Konference se účastnilo celkem 138 odborníků.
Červen
Národní Tkáňové Centrum a.s. se podílí na světově unikátním, výzkumném kardiochirurgickém projektu s názvem Rekonstrukce rozsáhlých defektů hrudní stěny s využitím transplantace allogenního kostního štěpu. Projekt
získal ocenění v prestižní soutěži Discovery Award. Autorem je MUDr. Martin Kaláb z Kardiochirurgické kliniky
LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc.
Červenec
Národní Tkáňové Centrum a.s. získává certiﬁkát mezinárodní normy systému managementu kvality, ISO
9001:2009. Systém managementu kvality (QMS) Národního Tkáňového Centra a.s. odpovídá požadavkům mezinárodních norem v oblasti činnosti bank lidských tkání a buněk a lékařských laboratorních vyšetření.
Srpen
Centrum uvádí na trh nový produkt v rámci odběru pupečníkové krve. Národní Tkáňové Centrum a.s. nabízí
maminkám, jako nadstandardní službu, vyšetření genetických znaků HLA z vlastní pupečníkové krve dítěte.
Vyšetření dokáže určit vrozené choroby, jako jsou některá autoimunitní onemocnění, revmatoidní artritida nebo
Bechtěrevova nemoc.
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Září
Národní Tkáňové Centrum a.s. představuje svůj první katalog tkáňové terapie určený pro odbornou českou i zahraniční veřejnost.
Říjen
Národní Tkáňové Centrum a.s. navštívil prezident Ruské akademie medicínských věd, celosvětově uznávaný vědec, pan Prof. Ivan Dedov, za účelem projednání spolupráce v oblasti Moderní terapie mezi Národním Tkáňovým
Centrem a.s. a Ruskou akademií medicínských věd.
Listopad
V rámci vzdělávání a rozšíření znalostí v oblasti využití pupečníkové krve Národní Tkáňové Centrum a.s. zahájilo
odborné semináře pro porodní asistentky ze spolupracujících porodnic. Porodní asistentky mají možnost nahlédnout do zákulisí unikátních laboratoří Národního Tkáňového Centra a.s.
Prosinec
Národní Tkáňové Centrum a.s. získává v 17. ročníku prestižní soutěže Inovace roku 2012 jedno z nejvyšších ocenění za unikátní léčivý přípravek z vlastních buněk pacienta, NTC chondrograft®, který je určen k léčbě poraněné
kloubní chrupavky. V soutěži jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty roku, které jsou umístěny na trhu.
Produkt Národního Tkáňového Centra a.s. byl vybrán z celkem 348 produktů.
Profesor MUDr. Yong Zhao, Ph.D. z University of Illinois, Chicago, lékařské fakulty, oddělení endokrinologie,
diabetu a metabolismu navštívil laboratoře Národního Tkáňového Centra a.s. za účelem prezentace nového projektu klinického výzkumu z oblasti léčivých přípravků Moderní terapie, a to nejnovějšího postupu k léčbě diabetes
melitus 1 a 2 stupně.
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Proﬁl specializovaných oddělení Společnosti
Oddělení Moderní terapie
Oddělení Moderní terapie se zabývá vývojem, klinickým hodnocením a výrobou léčivých přípravků Moderní terapie (Advanced Therapies Medicinal Products). Jde o produkty vyrobené z buněk pacientů – autologních i alogenních.

V současné době je hlavní náplní tohoto oddělení výroba léčivého přípravku NTC chondrograft®, který je určený
pro léčbu poraněné kloubní chrupavky (biologická náhrada chrupavky z vlastních buněk pacienta), vývojové aktivity a klinické testování nových produktů. V experimentální laboratoři se navrhují a následně realizují experimenty v oblasti somatobuněčné terapie. Cílovou oblastí jsou zejména kardiologické, ortopedické a dermatologické
aplikace, produkty pro estetickou chirurgii a dále léčba ischemických stavů. Významnou část experimentů tvoří
práce na vývoji široké palety nanovlákenných nosičů pro použití ve zdravotnictví a k léčbě pacientů.

Pracovníci oddělení jsou zodpovědní za výrobu léčivých přípravků pro Moderní terapii. Tato produkce probíhá
ve vlastních superčistých prostorách v přísném režimu Správné výrobní praxe.
Vedoucí oddělení: Mgr. Lucie Štrajtová

Oddělení buněčné terapie
Oddělení buněčné terapie se zabývá zpracováním a uložením autologních krvetvorných buněk z periferní a pupečníkové krve. V současnosti tvoří významnou část činnosti oddělení příprava kmenových buněk z pupečníkové krve.
Autologní pupečníková krev je dlouhodobě uchovávána na základě požadavků matky pro budoucí použití u dítěte.

Krvetvorné buňky z pupečníkové krve jsou zpracovávány v uzavřeném systému, který splňuje náročné požadavky
Správné výrobní praxe nebo v superčistých prostorách Národního Tkáňového Centra a.s. Takto připravené produkty jsou následně dlouhodobě uloženy v kryobance v České republice.

Součástí oddělení buněčných transplantátů je nejmodernější banka pupečníkové krve v České republice. Národní
Tkáňové Centrum a.s. nabízí maminkám odběry, zpracování a uložení pupečníkové krve pro vlastní potřebu dítěte
dle nejvyšších standardů kvality. Toto oddělení dále provádí genetické vyšetření HLA z pupečníkové krve miminka. Oddělení buněčné terapie také ukládá lidské buňky pro následný výzkum a vývoj léčivých přípravků a plní
funkci buněčné banky.
Vedoucí oddělení: RNDr. Eva Matějková

Oddělení tkáňové terapie
Oddělení tkáňové terapie se zabývá především odběrem, přípravou, kontrolou kvality, bezpečným uložením a distribucí tkání od žijících nebo zemřelých dárců tkání. Další činností tohoto oddělení je poskytování služeb zdravotnickým zařízením v oblasti bezpečného uložení autologních muskulo-skeletálních štěpů. Při odběru kadaverózních tkání tým Národního Tkáňového Centra a.s. spolupracuje s řadou zdravotnických zařízení na smluvním
základě. Oddělení splňuje parametry multitkáňové banky.
Vedoucí oddělení: Mgr. Ján Karkoška

Oddělení materiálového inženýrství
Oddělení materiálového inženýrství vyvíjí a vyrábí nové druhy nanomateriálů určených pro praktické použití, zejména v tkáňovém inženýrství a pro oblast zdravotnických prostředků a zabývá se také vývojem pevných a gelových
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nosičů. Pracoviště disponuje první výrobní linkou na výrobu nanovlákenných nosičů, která je umístěna v čistých
prostorách.
Specialisté z Národního Tkáňového Centra a.s. spolupracují s předními odborníky v oblasti nanotechnologií,
v nichž hraje Česká republika celosvětově významnou roli. Cílem výzkumu a vývoje v oddělení materiálového
inženýrství jsou materiály, které simulují přirozené prostředí organismu v podobě Extra Cellular Matrix (ECM).
Vedoucí oddělení: Ing. Lukáš Zubal
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Zpráva o činnosti Společnosti
Společnost v roce 2012 poskytovala pro léčbu pacientů ve zdravotnických zařízeních v České republice primárně
tři skupiny produktů, a to z oblasti Moderní terapie, tkáňové terapie a buněčné terapie. Spolupracuje celkem
s 44 zdravotnickými zařízeními v České republice v uvedených oblastech. Celkem 27 nemocnic v České republice
získalo povolení k odběru pupečníkové krve pro vlastní potřebu prostřednictvím Národního Tkáňového Centra
a.s od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Celkem tři nemocnice získaly prostřednictvím Národního Tkáňového
Centra a.s povolení k aplikaci léčivého přípravku z vlastních buněk pacienta pro léčbu poškozené kloubní chrupavky od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V roce 2012 Společnost získala certiﬁkaci ISO 9001:2008 a status
výrobce kosmetických přípravků.

Skupina Moderní terapie
Národní Tkáňové Centrum a.s. vlastní unikátní výrobní know-how k léčivému přípravku NTC chondrograft®.
Tento léčivý přípravek, který je určený k léčbě poškozené kloubní chrupavky, zejména kolene a kotníku, je v roce
2012 jediným dostupným léčivým přípravkem Moderní terapie v České republice. Jedná se o ortopedický léčivý
přípravek z vlastních buněk pacienta.

Léčivý přípravek NTC chondrograft® byl aplikován v r. 2012 ve třech specializovaných centrech: Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Motol, Praha a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha. Předpokládaná aplikace 100 produktů v roce 2012 nebyla splněna. S NTC chondrograft® bylo odléčeno v r. 2012 celkem
74 pacientů.

Léčivý přípravek byl implantován na základě povolení Speciﬁckého léčebného programu č.j. MZDR 73635/2011/
FAR (datováno 13. 2. 2012).

V r. 2012 Národní Tkáňové Centrum a.s. uzavřelo pět smluv o spolupráci na implantaci NTC chondrograft® se
zdravotnickými zařízeními v České republice. Mezi nové spolupracující nemocnice v této oblasti se v r. 2012 také
zařadila Fakultní nemocnice Plzeň a Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o., Praha (výkony v těchto centrech
jsou plánovány až od 2013).

Tržní poptávka po produktu NTC chondrograft® vedla k navýšení a úpravě výrobní kapacity prostorů pro výrobu
léčivých přípravků Moderní terapie a nákupu inkubátorů v prosinci 2012. Nákup byl ﬁnancován akcionářem
PrimeCell a.s.

Národní Tkáňové Centrum a.s. získalo v soutěži Inovace roku 2012 pořádané Asociací inovačního podnikání
České republiky jedno z nejvyšších ocenění za léčivý přípravek NTC chondrograft®. V této soutěži jsou hodnoceny
nejkvalitnější inovační produkty roku, které jsou již úspěšně umístěny na trhu.

Z oblasti Moderní terapie Společnost uvedla na trh nový produkt, a to kryoprezervace tkáně příštítných tělísek.
Jedná se o moderní způsob léčby sekundární a terciární hyperparathyreosy (nadprodukce parathormonu).

Skupina tkáňové terapie
Národní Tkáňové Centrum a.s. nabízí prostřednictvím skupiny tkáňové terapie v r. 2012 22 produktů (tkáňových
transplantátů). Jedná se o produkty určené pro oblast Ortopedie a Traumatologie, Chirurgie a endokrinologie,
Popáleninové medicíny, Oftalmologie, Kardiologie a Neurochirurgie.

14

V r. 2012 bylo vydáno celkem 2650 produktů tkáňových transplantátů pro následnou léčbu pacientů v České
republice a v zahraničí.

Národní Tkáňové Centrum a.s. uzavřelo v r. 2012 celkem deset nových smluv o spolupráci v oblasti tkáňové terapie se zdravotními zařízeními v České republice. V roce 2012 Společnost spolupracuje v této oblasti s celkem
17 zdravotními zařízeními v České republice.

Z oblasti tkáňové terapie Společnost uvedla na trh nový produkt, a to amniovou membrána mraženou pro oční
chirurgii. Tento produkt je určen k léčbě očních defektů.

Skupina buněčné terapie
Hlavní aktivitou Oddělení buněčné terapie je odběr, zpracování a uskladnění autologní pupečníkové krve a HLA
vyšetření. V r. 2012 Společnost uzavřela smlouvu o spolupráci v oblasti odběrů pupečníkové krve pro vlastní
potřebu s celkem 23 nemocnicemi v České republice.

Prostřednictvím Národního Tkáňového Centra a.s. je pupečníkovou krev možné odebrat ve 28 nemocnicích v České
republice na základě povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Z oblasti buněčné terapie Společnost uvedla na trh nový produkt, a to genetické vyšetření HLA z pupečníkové
krve novorozeněte, jako nadstandardní placenou službu v rámci odběrů pupečníkové krve. Vyšetření diagnostikuje vážná vrozená onemocnění dítěte, jako například revmatoidní artritida nebo Bechtěrevova nemoc.
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Aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a klinických studií
V roce 2012 se společnost Národní Tkáňové Centrum a.s. intenzivně věnuje vývoji nových produktů ve všech oblastech. Ve vývoji má celkem sedm nových produktů z oblasti Moderní terapie, tkáňové terapie, buněčné terapie
a materiálového inženýrství.

Oddělení Moderní terapie vyvíjí unikátní metodu pro léčbu nevratných poruch zraku pacientů pomocí kmenových
buněk. Dále se zaměřuje na vývoj léčivých přípravků Moderní terapie pro zvířata, a to zejména na léčbu pohybového aparátu pomocí buněk.

Tkáňové terapie vyvíjí další unikátní metody zpracování tkáňových transplantátů a další produkty jako například
lyoﬁlizované šlachy a vazy. V r. 2012 se také Národní Tkáňové Centrum a.s. podílelo na světově unikátním,
výzkumném kardiochirurgickém projektu s názvem Rekonstrukce rozsáhlých defektů hrudní stěny s využitím
transplantace allogenního kostního štěpu oceněném v prestižní soutěži Discovery Award. Allogenní kostní štěp
byl připraven originální metodou týmem odborníků z oddělení tkáňové terapie. Národní Tkáňové Centrum a.s. se
také podílelo na výzkumném projektu z oblasti onkochirurgie, a to náhradě žeberního systému. Tato operace byla
teprve druhou na světě.

Oddělení materiálového inženýrství vyvíjí nosič z autologní tukové tkáně, tzv. houbičku, sloužící jako tkáňová
náhrada.

Buněčná terapie vyvíjí unikátní biotechnologický produkt, jako kosmetický přípravek. Gel na bázi proteinů má
výrazné regenerativní účinky a příznivý vliv na rychlost hojení. Společnost má dále ve vývoji Destičkový lyzát,
jako suplement do media a tobolky z placenty, jako potravinový doplněk v tobolkách pro snížení deﬁcitu železa.
Dalším produktem ve vývoji, na kterém Národní Tkáňové Centrum spolupracuje se sesterskou společností Skupiny
Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. v oblasti buněčné terapie je přípravek pro léčbu kritické ischemie
dolních končetin. Jedná se o separát kmenových buněk z kostní dřeně.

Služby Contract Research Oganisation (CRO) pro léčivé přípravky Moderní terapie: V roce 2012 Společnost
rozšířila prostřednictvím mateřské společnosti PrimeCell a.s. své činnosti o oblast klinických studií ve spolupráci
s předními zahraničními společnostmi v oblasti Moderní terapie a Regenerativní medicíny z USA, EU a Asie.
Tým odborníků je designovaný pro řízení přípravy a administrace klinických studií, přípravu a revizi klinických
protokolů a odpovědnost za kompletnost podání žádosti schválení klinického hodnocení.

Ukončené projekty vědy a výzkumu
V roce 2012 společnost Národní Tkáňové Centrum a.s. úspěšně ukončila čtyři projekty vědy a výzkumu, které byly
spoluﬁnancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu a některé také Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Medicína v pohybu číslo projektu FR-TI3/808 (program MPO – TIP) – Injektovatelné biomateriály pro léčbu
osteochondrálních defektů. Díky tomuto projektu, jehož poskytovatelem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu,
byl vyvinut produkt NanoScaff®, který je aktuálně preklinicky testován.
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Technologie pro transplantologii číslo projektu FR-TI2/596 (program MPO – TIP) – Společnost úspěšně dokončila vývoj poloautomatizované linky na výrobu tkáňových transplantátů v čistých prostorách.

Projekt Výzkumné centrum bioimplantologie číslo projektu 4.2. PT02/295 (program OPPI – Potenciál) – Díky
tomuto projektu společnost Národní Tkáňové Centrum a.s. zprovoznila a validovala výzkumné laboratoře pro
tkáňové inženýrství a buněčnou terapii.

Projekt Inovace Národního Tkáňového Centra číslo projektu 4.1 IN03/353 (program OPPI – Inovace) – Díky
tomuto projektu společnost Národní Tkáňové Centrum a.s. zprovoznila a validovala výrobní technologie pro nové
produkty z tkání a lidských buněk.
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Hospodaření Společnosti v roce 2012
Celkové výnosy dosáhly v roce 2012 částky 49,8 mil. Kč. Z toho tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb jsou
30 mil. Kč, změna stavu zásob a aktivace ve výši 7,2 mil. Kč a 12,3 mil. Kč jsou ostatní provozní výnosy.

Společnost Národní Tkáňové Centrum a.s. hospodařila v roce 2012 se ztrátou ve výši 38, 9 mil. Kč. Ztráta je
způsobena plnými náklady na provoz celého centra vzhledem k postupnému náběhu výroby v roce 2012. Některé
produkty se začaly vyrábět až ve druhé polovině roku 2012. Odpisy z investic do vybudování centra byly v roce
2012 v celkové výši 14,5 mil. Kč. Finanční výsledek dosáhl ztráty 3,6 mil. Kč, jednalo se především o nákladové
úroky z poskytnutých úvěrů. Aktiva společnosti Národní Tkáňové Centrum a.s. meziročně zaznamenala pokles
ze 158 mil. Kč na 137 mil. Kč. Dlouhodobý majetek je ve výši 110,2 mil. Kč, přičemž jeho hodnota je ponížena
o přijaté dotace (celkově 130,9 mil. Kč, z toho dotace přijatá v roce 2012 ve výši 74,6 mil. Kč).

Zásoby zaznamenaly meziroční nárůst ze 4,4 mil. Kč na 11 mil. Kč, tj. o 6,6 mil. Kč, a to zejména navýšením
nedokončené výroby a polotovarů.

Záporný kapitál Společnosti v letech 2011 a 2012 je průběžně kryt příplatkem do kapitálových fondů akcionářem PrimeCell a.s.

Došlo k poklesu celkové hodnoty cizích zdrojů ze 174,4 mil. Kč na 137 mil. Kč, a to snížením bankovních úvěrů
a úvěrů poskytnutých mateřskou společností PrimeCell a.s.
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