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Název Společnosti

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.
Změna názvu společnosti z Národní Tkáňové Centrum a.s. na Národní
Centrum Tkání a Buněk a.s. (28. 6. 2013)

Identifikační číslo

283 38 766

Sídlo

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

Založení společnosti

24. března 2009

Spisová značka:

B 5840 vedená u Krajského soudu v Brně

Den zápisu:

7. května 2009

Právní forma

Akciová společnost

Akcionáři

PrimeCell Therapeutics 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 %)

Správa a řízení Společnosti
Valná hromada
Valná hromada rozhoduje o zásadních hospodářských, organizačních záležitostech a 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.

PrimeCell Therapeutics a.s.
Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Dozorčí rada
Je kontrolním orgánem Společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské
činnosti. Dozorčí rada v roce 2013 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. Členy dozorčí rady volí a odvolávají akcionáři Společnosti
prostřednictvím valné hromady. Za akcionáře Ministerstvo zdravotnictví ČR jsou vždy nominování dva členové
dozorčí rady a za akcionáře PrimeCell Therapeutics a.s. jsou vždy nominováni čtyři členové dozorčí rady.

Obsazení dozorčí rady
Ing. Michal Zahradníček, MBA

Předseda dozorčí rady
Od 16. 5. 2009

Prof. MUDr. Roman Hájek

Místopředseda dozorčí rady
Osd 16. 5. 2009

Ing. Tomáš Petr

Člen dozorčí rady
Od 15. 5. 2009

Prof. JUDr. Zdeněk Souček, CSc.

Člen dozorčí rady
Od 15. 5. 2009

Ing. Petr Nosek

Člen dozorčí rady
Od 31. 1. 2013 do 30. 9. 2013

MUDr. Elena Šastná

Člen dozorčí rady
Od 30. 9. 2010

Představenstvo
Je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo vykonává práva
zaměstnavatele a zabezpečuje obchodní vedení Společnosti. 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. Za akcionáře Ministerstvo zdravotnictví ČR jsou vždy
nominování dva členové představenstva a za akcionáře PrimeCell Therapeutics a.s. jsou vždy nominováni čtyři
členové představenstva.
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Obsazení představenstva
Ing. Petr Koška, MBA

Předseda představenstva
člen od 31. 1. 2013

Ing. Jakub Schůrek, MBA

Místopředseda představenstva
Od 15. 5. 2009

Lukáš Schůrek

Člen představenstva
Od 7. 5. 2009

Ing. Josef Heller, MBA

Člen představenstva
Od 15. 5. 2009

MUDr. Roman Kraus, MBA

Člen představenstva

PhDr. Marek Ženíšek

Člen představenstva
Od 31. 1. 2013 do 31. 7. 2013

Vedení Společnosti
MUDr. Barbara Kubešová
Výkonná ředitelka a primářka od 7. 5. 2009 do 22. 4. 2013
MUDr. Barbara Kubešová získala vzdělání na UJEP Brno (dnes Masarykova univerzita Brno) 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. Přelomem v kariéře bylo její jmenování
na pozici primářky Tkáňové banky Fakultní nemocnice Brno. V roce 2009 se stala ředitelkou Národního Centra
Tkání a Buněk a.s
RNDr. Eva Matějková
Pověřena řízením Společnosti od 23. 4. 2013
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. V roce 2008 byla jmenovaná vedoucí úseku buněčné terapie Tkáňové banky ve Fakultní
nemocnici Brno. Od roku 2009 je kvalifikovanou osobou pro výrobu léčiv. V roce 2009 se stala vedoucí oddělení
buněčné terapie Národního Centra Tkání a Buněk a.s. a v roce 2013 byla pověřena řízením společnosti Národní
Centrum Tkání a Buněk a.s.
MUDr. Jaroslav Peprla
Zástupce ředitele a představitel vedení pro kvalitu od 7. 5. 2009
MUDr. Jaroslav Peprla vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy 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 ředitele a představitele vedení pro kvalitu Národního Centra Tkání
a Buněk a.s. Je zodpovědný za kontrolou systému řízení kvality. MUDr. Jaroslav Peprla je držitelem certifikátu
mezinárodního auditora systému ISO.
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Model řízení Společnosti

Valná Hromada

Dozorčí rada

Představenstvo

Vedení Společnosti
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Oddělení
Moderní terapie

Oddělení
tkáňových transplantátů

Oddělení
buněčné terapie

Oddělení
materiálového
inženýrství

Oddělení expedice

Oddělení právní
a ekonomické

Profil Společnosti
Společnost Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je vysoce inovativní společnost zaměřená na vývoj a výrobu
léčivých přípravků Regenerativní medicíny a zpracování tkání a buněk v systému Správné výrobní praxe (SVP).
Je výrobcem léčivých buněčných přípravků. Veškerá výroba probíhá podle platné legislativy České republiky
a Evropské unie. Společnost disponuje vysoce moderními a specializovanými laboratořemi pro vývoj a výrobu
léčivých přípravků a produktů využívajících lidských buněk a tkání.
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. bylo založeno v roce 2009. Unikátní laboratoře Centra, které se nacházejí
v Brně, byly dokončeny ve druhé polovině roku 2011. V současné době jsou laboratoře Národního Centra Tkání
a Buněk a.s. vnímány jako jedny z nejšpičkovějších pracoviš svého druhu na světě, a to především díky svému
hi-tech vybavení a širokému portfoliu činností a nabízených služeb. Laboratoře Centra se nacházejí v blízkosti
Fakultní nemocnice Brno a Masarykovy Univerzity Brno.
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je společným podnikem Ministerstva zdravotnictví České republiky a společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.
Dne 28. června 2013 valná hromada schválila změnu názvu společnosti z Národní Tkáňové Centrum a.s.
na Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.
Certifikace a laboratoře:
Společnost má statut Zdravotnického a Tkáňového zařízení a současně statut Výrobce léčivých přípravků. Je
držitelem certifikátu systému řízení kvality ISO 9001:2009. Vlastní exportní licenci pro vývoz lidských buněk
a tkání do zahraniční. Veškerá výroba probíhá dle systému Správné výrobní praxe (SVP) a postupuje dle platné
legislativy České republiky a Evropské Unie. Vlastní celkem šest klíčových povolení k výrobě a provozu od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Laboratoře disponují 600 m2 super čistých laboratorních prostor.
Laboratoře Centra jsou rozděleny do čtyř specializovaných oddělení – oddělení Moderní terapie, oddělení buněčné terapie, oddělení tkáňových transplantátů a oddělení materiálového inženýrství. Součástí oddělení buněčné
terapie je banka pupečníkové krve, která disponuje nejnovější technologií pro zpracování kmenových buněk z pupečníkové krve. Spolupráce jednotlivých oddělení zabezpečuje vysokou kvalitu a bezpečnost výsledných produktů
– tkání, buněk a léčivých přípravků pro oblast Regenerativní medicíny.

Motto
„Využití vlastních buněk je nejpřirozenější způsob léčby a zachování kvality života.“
Poslání
Posláním Národního Centra Tkání a Buněk je pomoci lékařům vrátit nemocné do aktivního plnohodnotného života.
Cíl
Cílem Národního Centra Tkání a Buněk je vyvíjet a vyrábět léčivé přípravky Regenerativní medicíny a zpracovávat tkáně a buňky ve špičkové kvalitě.
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Rok 2013 v přehledu
Leden
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) udělil Národnímu Centru Tkání a Buněk a.s. povolení k odběru pupečníkové krve v dalších deseti nemocnicích. Odběry pupečníkové krve prostřednictvím Národního Centra Tkání a Buněk
a.s. jsou tak možné v 27 porodnicích v České republice.
Březen
Na základě povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. získává nové povolení k odběru chrupavkové tkáně pro Fakultní nemocnici Plzeň, která se tak zařadila mezi nová pracoviště, kde
je možné podstoupit léčbu poraněné kloubní chrupavky vyrobené z vlastních buněk pacienta.
Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Národnímu Centru Tkání a Buněk a.s. nové povolení k výrobě neregistrovaného léčivého přípravku Regenerativní medicíny s názvem NTC chondrograft®, který je určen pro léčbu poraněné
kloubní chrupavky.
Tým Národního Centra Tkání a Buněk a.s. se aktivně účastnil světové konference Moderní terapie (Advanced
Therapies Summit 2013) v Barceloně, která každoročně přivítá nejvlivnější organizace tohoto oboru na světě.
Duben
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. rozšířilo počet porodnic, kde je možno odebrat pupečníkovou krev pro vlastní potřebu. Na základě rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Národní Centrum Tkání a Buněk získává
další čtyři povolení k odběru tkání, a to v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., Nemocnici Kadaň s.r.o., Pardubické
krajské nemocnici a.s. a Nemocnici Tábor, a.s.
V měsíci dubnu proběhly změny ve vedení Národního Centra Tkání a Buněk a.s. Vedoucí oddělení buněčné terapie RNDr. Eva Matějková byla pověřena řízením Společnosti, když vystřídala na vedoucí pozici MUDr. Barbaru
Kubešovou.
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. a Společnost pro Bioimplantologii ČLS JEP pořádají v Brně pátý ročník
konference „Bioimplantologie 2013.“
Květen
Členové představenstva Národního Centra Tkání a Buněk a.s. zvolili na svém zasedání 15. května 2013 pana Ing.
Petra Košku, MBA na pozici nového předsedy představenstva.
Tým odborníků z Národního Centra Tkání a Buněk a.s. přivítal významnou návštěvu odborníků jedné z největších
nemocnic Saúdskoarabského království za účelem projednání spolupráce mezi Národním Centrem Tkání a Buněk
a.s. a královstvím Saudské Arábie v oblasti Regenerativní medicíny.
Červen
Akcionáři společnosti v působnosti valné hromady schválili na svém zasedání dne 28. června 2013 na návrh
představenstva úpravu obchodního jména společnosti. Namísto obchodní firmy Národní Tkáňové Centrum a.s.
společnost vystupuje pod obchodní firmou Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. Změna je pouhou změnou názvu,
nikoli právní subjektivity.
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. úspěšně pořádalo druhé setkání patologů ze spolupracujících zdravotnických zařízen s cílem projednat problematiku týkající se tkáňových transplantátů v České republice. Součástí byla
také exkurze unikátních laboratorních prostor Centra.
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Září
Na základě povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv se mezi další ortopedická centra spolupracující
s Národním Centrem Tkání a Buněk a.s. na léčbě poraněné kloubní chrupavky vyrobené z vlastních buněk
pacienta zařadily Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha a privátní chirurgická
klinika Surgal Clinic s.r.o. v Brně.
Říjen
Státní ústav pro kontrolu léčiv udělil Národnímu Centru Tkání a Buněk a.s. povolení k nové metodě zpracování kmenových buněk, pomocí tzv. separační metody. Jedná se o unikátní metodu, která umožňuje zpracování a uschování maximálního počtu kmenových buněk. Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je jediným
zařízením v České republice, které disponuje touto unikátní metodou.
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. bylo jedním z hlavních partnerů každoroční konference prenatální diagnostiky pořádané Fakultní nemocnicí Ostrava 30. října 2013, která se prvním rokem konala pod názvem
„Pětrošův den.“

Prosinec
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. úspěšně ukončilo k 31. 12. 2013 výzkumný projekt s názvem Osteograft
TA01010964. Cílem řešení projektu bylo dokončit aplikovaný výzkum a vývoj kostních náhrad pro ortopedické
aplikace. Na projektu se podíleli výzkumní pracovníci Národního Centra Tkání a Buněk a.s. a odborníci z řad
lékařů 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tento výzkumný projekt byl řešen s využitím finanční podpory Technologické agentury České republiky. Výsledky projektu budou využity k dalšímu výzkumu.
Národní Centrum Tkání a Buněk podalo Přihlášku Užitného vzoru s názvem „Prostředek jako náhrada kostní
tkáně.“ Jedná se o prostředek využitelný v oblasti ortopedie a traumatologie jako náhrada poškozené nebo chybějící kostní tkáně v dlouhých kostech, například v kosti stehenní nebo holení.
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Profil specializovaných oddělení Společnosti
Oddělení Moderní terapie
Vedoucí oddělení: Mgr. Lucie Štrajtová
Oddělení Moderní terapie se zabývá aplikovaným vývojem, klinickým hodnocením a výrobou léčivých přípravků
Regenerativní medicíny. Oddělení se specializuje na výrobu a vývoj produktů a léčivých přípravků, které jsou založené na lidských autologních i alogenních buňkách.
Hlavní činností oddělení Moderní terapie je výroba neregistrovaného léčivého přípravku Regenerativní medicíny
NTC chondrograft®, který je určen pro léčbu poraněné kloubní chrupavky. Jedná se o biologickou náhradu chrupavky, která je vyrobena z vlastních buněk pacienta. Současně je to jediným léčivým přípravkem Regenerativní
medicíny pro ortopedické indikace, který je používán v klinické praxi v České republice. V roce 2013 Národní
Centrum Tkání a Buněk a.s. spolupracuje na implantaci neregistrovaného léčivého přípravku Regenerativní medicíny (NTC chondrograft® ) s deseti zdravotnickými zařízeními v České republice.
Oddělení Moderní terapie se dále zabývá vývojovými aktivitami a klinickým testováním nových produktů a léčebných metod. V experimentální laboratoři se navrhují a následně realizují experimenty v oblasti somatobuněčné
terapie. Cílovou oblastí jsou zejména ortopedické, ischemické a dermatologické indikace. Produkty pro estetickou
chirurgii a hojení ran. Významnou část experimentů tvoří práce na vývoji široké palety nanovlákenných nosičů
pro použití ve zdravotnictví a k léčbě pacientů.
Veškerá výroba Oddělení probíhá v superčistých prostorách v přísném režimu Správné výrobní praxe, dle požadavků zákona.
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Oddělení buněčné terapie
Vedoucí oddělení: RNDr. Eva Matějková
Oddělení buněčné terapie se zabývá zpracováním a uložením autologních krvetvorných buněk z periferní a pupečníkové krve. Hlavní náplní Oddělení je zpracovávání a následné uschování maximálního počtu kmenových buněk
získaných z pupečníkové krve, k čemuž Centrum vyvinulo specifický chráněný postup. Laboratoře tohoto oddělení
jsou vybaveny nejnovější technologií na zpracování kmenových buněk z pupečníkové krve, tzv. unikátní separační
metodou SEPAX®. Jedná se o plně automatický uzavřený systém zpracování pomocí gradientové centrifugace.

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. vlastní tento systém jako jediné zařízení v České republice. Autologní pupečníková krev je dlouhodobě uchovávána na základě rodiny matky pro budoucí použití u dítěte.
Při odběru pupečníkové krve pro vlastní potřebu Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. spolupracuje v roce 2013
s 33 zdravotnickými zařízeními na smluvním základě.
Toto oddělení také ukládá lidské buňky pro následný výzkum a vývoj léčivých přípravků Regenerativní medicíny.
Oddělení buněčných transplantátů plní funkci buněčné banky.
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Oddělení tkáňových transplantátů
Vedoucí oddělení: Mgr. Ján Karkoška
Oddělení tkáňových transplantátů se zabývá především odběrem, přípravou, zpracováním, kontrolou kvality, bezpečným uložením a distribucí tkání od žijících nebo zemřelých dárců tkání. Další činností oddělení je poskytování
služeb zdravotnickým zařízením v oblasti bezpečného uložení autologních muskulo-skeletálních štěpů.
Oddělení připravuje tkáňové transplantáty na základě povolení k činnosti od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Tkáňové transplantáty jsou získány od dárců podle kritérií Evropské asociace tkáňových bank (EATB), české
legislativy (zákona č. 296/2008 Sb., vyhlášky č. 422/2008 Sb.) a kritérií Národního Centra Tkání a Buněk a.s.

Oddělení je vybaveno hi-tech laboratořemi, které splňují současné striktní podmínky EU a České republiky pro
provoz, a to na základě legislativy ČR, která vychází z implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/23/ES ze dne 31. března 2004 a stanovuje, že je nutné a nezbytné (s účinností od 1. 4. 2009) tkáňové
transplantáty určené pro humánní využití zpracovávat v přesně definované třídě čistoty prostoru, v laboratorním
prostředí vyznačujícím se vysokou třídou čistoty (tzv. čisté prostory).
Veškerá výroba probíhá v přesně definovaných podmínkách dle zákona č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních
a buňkách. Laboratoře jsou vybaveny specifickými postupy a technologiemi, které si Společnost vyvinula sama
a jsou chráněny.
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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 nosičů. Pracoviště disponuje výrobní linkou na výrobu nanovlákenných nosičů, která je umístěna v superčistých prostorách.
Specialisté z Národního Centra Tkání a Buněk 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).
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Zpráva o činnosti Společnosti
Společnost v roce 2013 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 s téměř 90
zdravotnickými zařízeními a několika univerzitami v České republice v oblasti Regenerativní medicíny, buněčné
terapie, tkáňových transplantátů a aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Spolupráce probíhá většinou
v rámci fakultních nemocnic, a to nejen v oblasti dodávek produktů, ale i v rámci společně řešených rozvojových
a výzkumných projektů aplikovaného výzkumu.
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. získalo v roce 2013 celkem 22 nových povolení odběrových zařízení
od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
V roce 2013 Společnost ukončila výzkumný projekt s názvem „Osteograft,“ který byl realizován ve spolupráci
s lékaři 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cílem výzkumného projektu bylo dokončit aplikovaný
výzkum a vývoj kostních náhrad pro ortopedické aplikace.
V roce 2013 Společnost pokračuje v realizaci investičního projektu Analytická a výzkumná základna pro nové
typy tkáňových a orgánových náhrad (AVTO) č. 4.2 PT03/111. Projekt je zaměřený na pořízení technologických
kapacit v oblasti Vědy a Výzkumu, a to především pro výzkum nových produktů Moderní terapie (Advanced Therapies). Projekt je spolufinancován z Operačního Programu Podnikání a Inovace - program Potenciál.
K 31. 12. 2013 Společnost zaměstnává 33 osob na plný úvazek a spolupracuje s 584 osobami formou dohody
o provedení práce.

Oddělení Moderní terapie
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. vyrábí unikátní léčivý
přípravek Regenerativní medicíny NTC chondrograft®. Léčivý přípravek je určený k léčbě poškozené kloubní chrupavky, zejména kolene a kotníku. Jedná se o ortopedický léčivý
přípravek, který je vyráběný z vlastních buněk pacienta.
V roce 2013 je v České republice jediným dostupným léčivým přípravkem Regenerativní medicíny pro ortopedické
indikace v klinické praxi.
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. získalo v roce 2013
sedm nových povolení k odběru tkáně chrupavky od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Neregistrovaný léčivý přípravek NTC chondrograft® byl
aplikován v r. 2013 v deseti specializovaných centrech:
Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Motol,
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní
nemocnice Plzeň, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská
fakultní nemocnice Praha, Nemocnice na Bulovce, Krajská
zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,
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Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov, Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o. a privátní
chirurgická klinika Surgal Clinic s.r.o. v Brně.
Předpokládaná aplikace 100 produktů v roce 2013 byla splněna. S léčivým přípravkem NTC chondrograft® bylo
odléčeno v r. 2013 celkem 100 pacientů.
Léčivý přípravek byl implantován na základě povolení Specifického léčebného programu uděleného Ministerstvem zdravotnictví ČR, č.j. MZDR 1206/2013/FAR (datováno 28. 3. 2013).
Oddělení Moderní terapie také nabízí v roce 2013 kryoprezervaci tkáně příštítných tělísek. Jedná se o moderní
způsob léčby sekundární a terciární hyperparathyreosy (nadprodukce parathormonu).
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. v roce 2013 připravuje nový léčivý přípravek Regenerativní medicíny z kmenových buněk z tukové tkáně pacienta pro ortopedické indikace. Jedná se o bezpečný a účinný léčivý přípravek
k prevenci 3. a 4. stupně osteoartrózy a snížení bolesti kloubů pacientů.

Oddělení tkáňových transplantátů
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. v r. 2013 nabízí 23 unikátních produktů tkáňových transplantátů pro oblast Ortopedie a Traumatologie, Chirurgie a endokrinologie, Popáleninové medicíny, Oftalmologie, Kardiologie
a Neurochirurgie.
V r. 2013 bylo vydáno celkem 2169 produktů tkáňových transplantátů pro následnou léčbu pacientů v České
republice a zahraničí.
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. uzavřelo v r. 2013 celkem čtyři nové smlouvy o spolupráci v oblasti tkáňových transplantátů se zdravotními zařízeními v České republice. V této oblasti Národní Centrum Tkání a Buněk
a.s. spolupracuje v roce 2013 s 77 zdravotnickými zařízeními na smluvním základě.

Oddělení buněčné terapie
Hlavní aktivitou Oddělení buněčné terapie je odběr, zpracování a uskladnění autologní pupečníkové krve.
V r. 2013 Společnost získala celkem 15 nových povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv k odběru autologní
pupečníkové krve.
Prostřednictvím Národního Centra Tkání a Buněk a.s. je v roce 2013 možné pupečníkovou krev odebrat v celkem
33 nemocnicích v České republice.
V roce 2013 Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. uschovalo celkem 245 štěpů pupečníkové krve pro vlastní
potřebu.
Oddělení buněčné terapie se dále věnuje vývoji regenerativního kosmetického přípravku, který je určený pro regeneraci kůže. Jedná se o unikátní přípravek, který působí na ple výraznými regenerativní účinky a má příznivý
vliv na rychlost hojení. Je vhodný pro poškozenou a podrážděnou ple. Na základě odborných studií je prokázáno,
že pravidelným používáním viditelně zlepšuje kvalitu pleti.
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Hospodaření Společnosti v roce 2013
Provozní hospodářský výsledek společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. bez odpisů a dotací skončil za
rok 2013 ve ztrátě -21,0 mil. Kč, oproti -32,0 mil. Kč v roce 2012. Přidaná hodnota Společnosti se zvýšila ze
záporných -4,2 mil. Kč v roce 2012 na 8,4 mil. Kč v roce 2013. Podařilo se to snížením výrobních a provozních
nákladů z 41,4 mil. Kč na 34,7 mil. Kč a zvýšením tržeb z prodeje výrobků a služeb z 30,0 mil. Kč na 43,4 mil.
Kč se změnou stavu zásob ve výši -7,1 mil. Kč.
Celkový hospodářský výsledek Společnosti za rok 2013 vykazuje hodnotu -35,9 mil. Kč. Celkové tržby dosáhly
v roce 2013 částky 44,8 mil. Kč, z nichž jsou 43,4 mil. Kč z prodeje vlastních výrobků a služeb a 1,7 mil. Kč
jsou ostatní provozní výnosy, ve kterých jsou zahrnuty příjmy z provozních dotací ve výši 1,0 mil. Kč.
Společnost plánovala vyšší prodej především v oblasti Moderní terapie (léčivý přípravek NTC chondrograft®).
Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanovilo limit pro tento léčivý přípravek na rok 2013 ve výši 100 ks.
Poptávka je však mnohonásobně vyšší.
Finanční výsledek hospodaření dosáhl ztráty -3,1 mil. Kč především z důvodu nákladových úroků z úvěrů.
Celkové investice do technologických zařízení a vybavení Společnosti k 31. 12. 2013 dosáhly výše 288,8 mil. Kč
(vč. dotace 177,1 mil. Kč) a byly financovány z evropských strukturálních fondů, z vlastních zdrojů a úvěru majoritního akcionáře PrimeCell Therapeutics a.s. Netto aktiva společnosti Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.
meziročně poklesla z 137,1 mil. Kč na 122,1 mil. Kč. Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku je 95,2 mil.
Kč, přičemž hodnota dlouhodobého majetku je ponížena o přijaté dotace. V roce 2013 byl pořízen dlouhodobý
majetek v celkové hodnotě 44,2 mil. Kč (vč. dotace 26,4 mil. Kč).
Stav zásob byl na konci období v úrovni roku 2012, a to ve výši 11,0 mil. Kč. Nejvyšší skladovou skupinu tvoří
hotové výrobky ve výši 7,2 mil. Kč.
Vlastní kapitál je vhledem ke ztrátě průběžně vyrovnáván příplatkem do ostatních kapitálových fondů akcionářem
PrimeCell Therapeutics a.s. a k 31. 12. 2013 byla jeho hodnota 518,0 tis. Kč.
Celková hodnota cizích zdrojů poklesla ze 137,1 mil. Kč na 121,6 mil. Kč, a to zejména snížením závazků z obchodních vztahů.
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Finanční část

Zpráva o ověření Výroční zprávy za rok 2013
Zpráva o Auditu účetní závěrky 2013
Účetní závěrka 2013
– Rozvaha
– Výkaz zisku a ztrát
– Příloha k účetní závěrce
– Přehled o peněžních tocích
– Přehled o změnách vlastního kapitálu

Zpráva o ověření zprávy o vztazích
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

národní centrum tkání a buněk
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