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Žádost o schválení realizace investice před schválením finančního plánu a ostatních 
plánů na rok 2016  
 
 
Vážená paní inženýrko, 

dovolujeme si Vás požádat o předložení Radě Kraje Vysočina ke schválení přednostní 
realizace uvedené investiční akce, a to ještě před schválením plánů pro rok 2016.  
 
Jedná se o pořízení nového serveru pro provoz nemocničního informačního systému 
AMIS*H (dále jen NIS AMIS*H) včetně migračních prací dodavatele NIS AMIS*H. Jde o 
dodávku serveru včetně montáže a konfiguračních prací na novém i stávajícím hardware i 
software, které jsou potřebné pro provoz NIS AMIS*H. 
 
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, používá NIS AMIS*H dodaný společností ICZ 
a.s. NIS AMIS*H je provozován na serveru HP Integrity rx2800 i2 (dále jen hptr1) 
s operačním systémem HP-UX verze 11.31. Server hptr1 plní roli aplikačního i databázového 
serveru. Současný server máme v pronájmu od společnosti HEWLETT-PACKARD s.r.o., a 
to do 31. 3. 2016.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 900 tis. Kč vč. DPH. Investice bude financována 
z odpisů z minulých let. 

Co se týče připravovaného projektu jednotného NIS pro všechny nemocnice zřizované 
Krajem Vysočina, tak pořízení tohoto serveru nebude mít na pořízení nového NIS vliv. 
V době pořízení a implementace nového NIS bude tento server již morálně a technicky 
zastaralý, a navíc bude potřeba do budoucna zajistit i případné zálohování dat ze 
současného NIS. 

 

Předem děkuji za pochopení a předložení žádosti ke schválení Radě Kraje Vysočina.  

 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Eva Tomášová 
ředitel 
 

 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor zdravotnictví 
Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí odboru 
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