
 
 

Obnova a modernizace zobrazovací techniky návazné 
péče ve FN Plzeň 

Informace o projektu spolufinancovaném z  Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) 

Časový harmonogram projektu 

Datum vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (MZ ČR): 31. 3. 2017 

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2017 

Příjemce 
Fakultní nemocnice Plzeň (FN) je čtvrté největší zdravotnické zařízení v ČR. FN zajišťuje pro oblast 

Plzeňského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvaně superspecializovanou medicínskou 

péči ve všech oblastech, s výjimkou popáleninové medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, 

nejsložitějších transplantací orgánů a operací srdce u dětí. V některých oborech zajišťujeme zdravotní 

péči také pro obyvatele přilehlých regionů, zejména jižních a severních Čech, Karlovarska a části 

středních Čech. Zdravotnické provozy se nachází ve dvou hlavních areálech Bory a Lochotín. 

Cíl projektu 
V návaznosti na technické a morální opotřebení zdravotnické techniky se FN snaží tuto techniku 

průběžně obnovovat a vedle vlastních zdrojů se snaží hledat i další zdroje financování této obnovy. 

S ohledem na potřeby návazné péče zajišťované v areálu Bory, v přímé návaznosti na vyhlášenou 

31. Výzvu IROP -  Zvýšení kvality návazné péče, byl realizován projekt, jehož cílem bylo obnovit 

zobrazovací techniku. 

Popis projektu 
Realizovaný projekt spočíval v obnově a modernizaci vybavení pracovišť areálu FN Plzeň Bory 

významných pro poskytování návazné péče v rámci FN Plzeň. Jednalo se o obnovu a modernizaci 

zobrazovací techniky, která byla již amortizovaná a fyzicky a morálně zastaralá. Ve všech případech se 

jednalo o obnovu zařízení nezbytných pro poskytování návazné péče v daném rozsahu. 

Pořizovaná technika přinesla zásadní kvalitativní posun zejména ve zvýšení rychlosti vyšetření a snížení 

expoziční dávky pacientů i personálu. 

  



 
 
Obnova zobrazovací techniky se týkala především zajištění konvenční radiodiagnostiky, tedy provádění 

skiagrafických vyšetření u nemocných hospitalizovaných na odděleních všeobecného vnitřního 

lékařství, všeobecné chirurgie, pneumologie, geriatrie a také u nemocných hospitalizovaných na 

lůžkách jednotek intenzivní péče a na jednotce dlouhodobé intenzivní péče. Obnova zobrazovací 

techniky v areálu FN Plzeň Bory tak přispěla ke zkvalitnění péče o nemocné ošetřované v základních 

medicínských oborech, a to u základní péče o nemocné s interními onemocněními, v oboru všeobecné 

chirurgie a traumatologie, urologie, pneumologie, geriatrie a také následné péče. 

Přehled celkových výdajů projektu 
Následující tabulka udává strukturu výdajů projektů – investiční výdaje (pořízení zdravotnické techniky) 

a provozní výdaje (zajištění povinné publicity projektu – pamětní deska). 

Přehled pořízené zdravotnické techniky 

Rozpočet (dle projektové žádosti) 

Položka Počet 
(ks) 

Předpokládaná 
hodnota vč. DPH za ks 

Předpokládaná hodnota 
vč. DPH za položku 

Multidetektorové CT 1 33 060 000,- 33 060 000,- 

Skiaskopicko-skiagrafický komplet 
s přímou digitalizací 

1 9 150 000,- 9 150 000,- 

Skiagrafie s přímou digitalizací 2 5 820 000,- 11 640 000,- 

Pojízdný RTG skiagraf s přímou 
digitalizací a bezdrátovým 
detektorem 

4 3 450 000,- 13 800 000,- 

CELKEM ZA ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU 67 650 000,- 

Skutečné výdaje na pořízení zdravotnické techniky 

Položka Počet 
(ks) 

Cena vč. DPH za ks Cena vč. DPH za položku 

Multidetektorové CT 1 24 411 750,- 24 411 750,- 

Skiaskopicko-skiagrafický komplet 
s přímou digitalizací 

1 7 877 100,00,- 7 877 100,00,- 

Skiagrafie s přímou digitalizací 2 4 191 440,00,- 8 382 880,- 

Pojízdný RTG skiagraf s přímou 
digitalizací a bezdrátovým 
detektorem 

4 2 175 580,- 8 702 320,00,- 

CELKEM ZA ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU 49 374 050,00,- 

 

 Investiční Provozní Celkem 

Celková úhrada vč. DPH 49 374 050,00 Kč 2 662,00 Kč 49 376 712,00 Kč 

- z toho EU 41 967 942, 50 Kč 2 262,70 Kč 41 970 205,20 Kč 

- z toho SR 7 406 107,50 Kč 399,30 Kč 7 406 506,80 Kč 


