
 

 
Obnova a modernizace přístrojového vybavení 

onkogynekologického centra FN Plzeň 

Informace o projektu spolufinancovaném z Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP)  

Časový harmonogram projektu 

Datum vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (MZ ČR): 11. 8. 2017 

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2019 

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

oblast Plzeňského i Karlovarského 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 je zdravotní péče zajišťována 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. Zejména v oblasti takzvané 

speciální a superspeciální lůžkové i ambulantní péče je její úloha v kraji a okolí nezastupitelná. 

Cíl projektu 
Mezi hlavní cíle projektu patří zvýšení kvalitativní úrovně poskytovaných zdravotních služeb v 

rámci vysoce specializované péče poskytované v oblasti onkogynekologie. Tohoto cíle bude 

dosaženo díky zásadnímu kvalitativnímu posunu. Dalším předpokládaným efektem realizace 

projektu bude snížení provozních nákladů, ať už se jedná o úspory na úrovni provozních 

materiálů nebo o úspory za opravy a údržbu jednotlivých zařízení. 

Popis projektu 
Projekt se zabývá obnovou a modernizací stávajícího přístrojového vybavení vysoce 

specializovaného onkogynekologického centra, provozovaného především v rámci 

Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň. Onkogynekologické centrum jako jediné v 

západočeském regionu koncentruje a provádí celé spektrum gynekologicko-porodnických 

operací. Projekt reaguje na trend zvyšování se počtu gynekologických nádorových 

onemocnění a zohledňuje potřeby zdravotnických pracovišť FN Plzeň poskytujících 

onkogynekologickou péči. 



 

Modernizace současného přístrojového vybavení onkogynekologického centra reaguje na 

potřeby regionu s vysokou incidencí nádorových onemocnění, pomůže zvýšit kvalitu 

stávajících léčebných postupů. Věda a výzkum jdou neustále kupředu a postupem času se tak  

nabízí nové možnosti, jak s nádorovými onemocněními bojovat a dělat operativní zákroky 

jednak efektivněji, a zároveň také tak, aby byly pro pacientky méně fyzicky náročné a ony se 

tak mohly co nejdříve vrátit ke svému "přednádorovému" životu. Výstupy z léčby pacientů 

pomocí nové techniky mohou rovněž v konečném důsledku napomoci k zavádění nových 

metod, neboť personál může své poznatky z léčby zahrnout do odborných publikací. 

Zdroje financování projektu (rozpočet projektu, dle Rozhodnutí) 
 EU SR FN Plzeň CELKEM 

Způsobilé 
náklady 
projektu 

50 501 644,15 Kč 5 941 369,90 Kč 2 970 684,95 Kč 59 413 699,00 Kč 

Nezpůsobilé 
náklady 
projektu 

- - 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 

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

a provozní výdaje (pořízení zdravotnické techniky a zajištění povinné publicity projektu /pamětní 

deska/). 

 Investiční Provozní Celkem 

Celkové způsobilé 
výdaje 

57 211 382,27 Kč 760 122,00 Kč 57 971 504,27 Kč 

- z toho EU 48 629 674,90 Kč 646 103,70 Kč 49 275 778,60 Kč 

- z toho SR 5 721 138,21 Kč 76 012,20 Kč 5 797 150,41 Kč 

- z toho vlastní 
zdroje FNP 

2 860 569,16 Kč 38 006,10 Kč 2 898 575,26 Kč 

Celkové nezpůsobilé 
výdaje 

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

  



 

Přehled pořizované zdravotnické techniky 

 

                                                           
1  Číslo u položky představuje číslo v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované zdravotní péče v 
onkogynekologii aktuálním v době podání žádosti o podporu 
2  Seznam doporučeného vybavení (položky 1.-29.) center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii, 

uveřejněný ve Věstníku MZ ČR částka 14/2015, byl Věstníkem částka 17/2015 rozšířen o další položky. Jednou z nich byl i 
přístroj Plasmová koagulace, který vzhledem k absenci číslování v této změně vedeme pod číslem 30. (ostatní z doplněných 
přístrojů jsme nezahrnuli do přípravy projektu). 

Položka1 
Skutečně vynaložené 
výdaje na pořízení ZT 

1. Ultrazvukový přístroj high-end – 1 ks     2 798 730,00 Kč  

4. Instrumentárium pro abdominální operativu – 5 sít     1 482 250,00 Kč  

5. Instrumentárium pro vaginální – 5 sít        747 580,35 Kč  

6. a) Instrumentárium pro laparoskopickou operativu – 
komplet – 8 sít 

    4 171 838,00 Kč  

6. b) Instrumentárium pro laparoskopickou operativu – 
speciál – 2 síta 

    3 412 200,00 Kč  

7. Instrumentárium pro hysteroskopickou operativu – 12 sít     1 639 980,00 Kč  

10. Laparoskopická věž high-end typu 4k – 2 ks     5 404 431,00 Kč  

12. Elektrochirurgický generátor - 3ks        901 844,00 Kč  

14. Přístroj anesteziologický – 4 ks     2 783 000,00 Kč  

15. Přístroj pro detekci sentinelových uzlin fluorescencí 
ICG – 2 ks 

  11 008 580,00 Kč  

16. a) Gynekologické vyšetřovací křeslo – 4 ks        856 905,06 Kč  

16. b) HD videokolposkop – 2 ks        602 233,00 Kč  

16. c) Videokolposkop s přídavným mapováním – 1 ks část VZ byla zrušena  

17. Plasmový sterilizátor – 1 ks     2 144 120,00 Kč  

21. Zvedací zařízení pro imobilní pacienty – 1 ks        166 184,00 Kč  

22. Transportní lehátko pro převoz pacientů – 6 ks        324 377,00 Kč  

23. a) Infuzní pumpa – 15 ks část VZ byla zrušena  

23. b) Lineární dávkovač – 10 ks        363 000,00 Kč  

25. Monitoring životních funkcí včetně centrály  X  

 -           Monitory     1 079 668,48 Kč  

 -           Centrální monitor        129 121,52 Kč  

26. Odsavač zplodin pro monopolární i bipolární koagulaci 
– 4 ks 

       174 240,00 Kč  

30. Plazmová koagulace2 – 1 ks 2 528 900,00 Kč  

1. a) Ultrazvukový přístroj high-end – 2 ks 7 453 600,00 Kč 

1. b) Ultrazvukový přístroj – 1 ks 
622 107,95 Kč 

 

9. Stůl operační, mobilní, elektrický polohovatelný s 
nosností nad 135 kg 
 
Mobilní stůl + příslušenství 

- 2ks 

2 491 148,00 Kč 

11. Operační lampa s LED technologií, 2 rameny, s full HD 
kamerou v těle satelitního svítidla – 3 ks 

        2 540 111,01 Kč  

15. Přístroj pro detekci sentinelových uzlin fluorescencí 
ICG 1 ks 

1 099 998,90 Kč 

16. Videokolposkop expertní – 1 ks 648 234,00 Kč 

23. Infuzní pumpa – 15 ks 395 670,00 Kč 

CELKEM    57 970 052,27 Kč  


