
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH 
ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010

Identifikační údaje žadatele

Úplný název: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková 
organizace

Právní status: Zřizovaná organizace

Ulice: Slovanského bratrství 710

Obec: Pelhřimov

PSČ: 39338

IČO: 00511951  Načti data 

Název banky: GE Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 174-401202834/0600

www: http://www.hospital-pe.cz

Email: hospital@hospital-pe.cz

Tel./fax: +420565355111

Statutární zástupce žadatele

Titul: MUDr.

Jméno: Jaroslav

Příjmení: Houser

Funkce: ředitel

Email: jhouser@hospital-pe.cz

Tel.: +420565355100

Žádost zpracoval

Titul: Ing.

Jméno: František

Příjmení: Novák

Funkce: vedoucí odboru informatiky

Email: fnovak@hospital-pe.cz

Tel.: +420565355115

pospichalova
Textový rámeček
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Název akce / projektu Výměna databázového serveru

Stručný popis projektu

výměna hlavního databázového serveru včetně 
migrace MS SQL serveru na verzi 2008

Časový harmonogram akce 
(začátek – závazné ukončení)

1. 9. 2010 - 31.10. 2010

Plátce DPH Žadatel je plátcem DPH Žadatel není plátcem DPH

Celkový rozpočet akce 674400 ,- 
Kč 100 %

Z toho finanční spoluúčast 
žadatele 134880 ,- 

Kč 20 %

Z toho požadovaná výše dotace 539520 ,- 
Kč 80 %

Prohlášení žadatele:

V případě poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina souhlasím se zveřejněním své 
identifikace a výše poskytnuté dotace, případně dalších parametrů. Prohlašuji, že uvedené 
údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti a 
že poskytnuté finanční prostředky použiji k výše uvedenému účelu. 

V Pelhřimově dne 26. 8. 2010 ................................
podpis



 

          

PODROBNÝ SLOVNÍ POPIS PROJEKTU VČETNĚ 
ROZPISU NÁKLADŮ PROJEKTU 

 
 

Druh nákladu Celkem Finanční  prostředky 
žadatele  

Finanční prostředky 
požadované v rámci 

dotace 

Celkem za projekt  674 400. - 134 880.-  539 520.- 
- z toho činí neinvestiční prostředky:  0 0  0 
- z toho činí investiční prostředky:  674 400.- 134 880.-  539 520.- 

Pozn.: Rozdělení nákladů na investiční a provozní prostředky je závazné a bude takto uvedenou i ve 
smlouvě, konzultujte raději předem vyplnění tabulky s účetní(m) organizace, předejdete tak 
komplikacím. Částky zaokrouhlujte na celé koruny. 
 
Podrobný položkový rozpočet projektu 
 
Server včetně UPS                                                                         175 400,- Kč 
WinServer Std 2008R2 včetně licence pro 250 zařízení                181 000,- Kč 
SQL Server Std 2008 včetně licence na 2 procesory                     318 000,- Kč 
Celkem                                                                                            674 400,- Kč 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Podrobný slovní popis projektu 
 
Jedná se o výměnu hlavního databázového serveru a migraci MS SQL serveru na verzi 
2008.   
Důvody:  
- rostoucí doba odezvy stávajícího serveru v aplikacích (NIS, EIS) 
- dodavatel nemocničního informačního systému oznámil ukončení podpory IS pro SQL  

server 2005  k 31. 12. 2010. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 



A) Hlavička označení otázka odpověď poznámka nápověda
A1 Název organizace Nemocnice Pelhřimov, p. o. povinné pole k vyplnění
A2 Vyplnil/a Ing. František Novák povinné pole k vyplnění

B) ICT infrastruktura
B1.1 Počítačová síť (LAN) ano/ne

B2. Rozsah sítě
B2.1 počet zásuvek (přípojek) počet
B2.2 Jiné (popište) - např. počet routerů, switchů, VLAN počet, popis (typ) - poznámka

B3 Kabeláž
B3.1 Strukturovaná kabeláž ano/ne, kategorie kabeláže - poznámka
B3.2 WiFi ano/ne, typ standardu - poznámka
B3.3 Optické vlákno ano/ne
B3.4 Jiné (popište) textové pole

B4 Server
B4.1 Celkový počet fyzických serverů 13 Počet fyzických serverů se nemění, klesne průměrné stáří z 28.8 měsíců na 25.3 měsíc počet
B4.2 Nasazena virtualizace ano/ne + popis (počet virt.,host. serverů,platforma)

B5 Serverový OS
B5.1 Win 2003/2008 - počet licencí 250 počet, popis role serveru - poznámka
B5.2 Novel - počet licencí počet
B5.3 Linux - počet licencí počet
B5.4 Jiné  - počet licencí (popište v poznámce počet

B6 Uživatelé
B6.1 Počet uživatelů (zaměstnanci) počet
B6.2 Počet uživatelů (ostatní - žáci, studenti) počet
B6.3 Počet uživatelů jiné (popište v poznámce) počet
B6.4 Omezení uživatelů ano/ne, jaké (lokální heslo, Active Directory..) - poznámka

B7 Ostatní
B7.1 Použité IP adresní rozsahy x.x.x.x, maska

B8 Vnější vlivy

B8.1 ICT infrastruktura zabezpečovaná externí organizací název firmy, oblast zabezpečované infrastruktury - poznámka
B8.2 klimatizace serveroven

C) Internet
C1.1 Připojení k internetu optika, WiFi, ADSL,CATV…
C1.2 rychlost připojení linky do internetu rychlost  [Mbit]
C1.3 Měsíční náklady na internet Kč

C2 Zabezpečení
C2.1 Antivirový SW ano/ne, typ-poznámka
C2.2 Firewall ano/ne, typ-poznámka
C2.3 Antispam ano/ne, typ-poznámka
C2.4 Antispyware ano/ne, typ-poznámka
C2.5 Ostatní zabezpečení textové pole

C3 Stránky
C3.1 Internetové  stránky ano/ne, adresa www stránek - poznámka
C3.2 Intranetové stránky ano/ne, technologie(platforma) - poznámka

D) Zálohování dat
D1 Způsob

D1.1 Zálohování dat ano/ne, použitý zalohovací software - poznámka
D1.2 Zálohování na externí disk ano/ne, typ - poznámka
D1.3 Zálohování na pásku ano/ne
D1.4 Zálohování RAID ano/ne
D1.5 Zálohování do SAN ano/ne, vlastní SAN (krajská SAN) - poznámka
D1.6 Jiný způsob zálohován textové pole

E) SW
E1 Operační systém

E1.1 Windows 95 počet licencí
E1.2 Windows 2000 počet licencí
E1.3 Windows XP počet licencí
E1.4 Windows Vista počet licencí
E1.5 Linux počet instalací
E1.6 Jiný počet licencí

E2 Kancelářský SW
E2.1 MS Office počet licencí
E2.2 OpenOffice - počet PC počet instalací
E2.3 602 PC Suite - počet PC počet instalací
E2.4 jiný počet instalací, jaký - poznámka

E3 Spec. Aplikační SW
E3.1 Ekonomický informační systém, popř. ERP ano/ne, jaký - poznámka
E3.2 SW pro oběh dokumentů ano/ne, jaký - poznámka
E3.3 SW GIS ano/ne, jaký - poznámka
E3.4 Personalistika a mzdy ano/ne, jaký - poznámka
E3.5 Evidence majetku ano/ne, jaký - poznámka



E3.6 Manažerský informační systém, popř. B ano/ne, jaký - poznámka
E3.7 Docházkový systém ano/ne, jaký - poznámka
E3.8 SW pro administrativu školy ano/ne, jaký - poznámka
E3.9 SW pro administrativu žáků ano/ne, jaký - poznámka
E4.0 Jiný aplikační SW ano/ne, jaký - poznámka

F) HW
F1 Počítače

F1.1 Počet koncových stanic terminálového typu počet
F1.2a Počet standardních koncovýchstanice typu "stolní PC" počet
F1.2b Z toho u škol počet PC pro studenty počet
F1.2c Z toho u škol počet PC pro učitelé a ostatní zaměstnance počet
F1.3a Počet standardních koncových stanic typu notebook počet
F1.3b Z toho počet notebooků pro učitele a zaměstnance počet
F1.4 Průměrné stáří všech koncových stanic počet měsíců

F2 Tiskárny
F2.1 Tiskárny jehličkové - počet počet
F2.2 Tiskárny laserové černobílé - počet počet
F2.3 Tiskárny laserové barevné - počet počet
F2.4 Tiskárny inkoustové - počet počet
F2.5 Kopírky černobílé - počet počet
F2.6 Kopírky barevné - počet počet

F3 Ostatní
F3.1 Počet zařízení typu smartphone počet
F3.2 Dataprojektor počet
F3.3 Interaktivní tabule počet
F3.4 scannery počet
F3.5 plottry počet
F3.6 Speciální datová úložiště SAN ano/ne + popis (FC,iSCSI,datový objem),výrobce, typ atd.
F3.7 IPTV settopboxy počet

G) Vlastní ICT podpora
G7 Systém podpory uživatelů (HelpDesk) ano/ne




