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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SYNOT ICT SERVICES, A.S. 

Společnost SYNOT ICT Services, a.s. je jedna z nejmladších společností mezinárodního holdingu SYNOT. Byla založena v roce 2009 a navazuje na takřka 
desetiletou tradici působení holdingu SYNOT v oblasti moderních informačních a telekomunikačních technologií. Primárním posláním společnosti SYNOT ICT 
Services, a.s. je poskytování profesionálních IT služeb ostatním společnostem holdingu a poskytování služeb datového centra Monaco externím zákazníkům. 
Dosavadní úspěšnost tohoto poslání je již dva roky po sobě potvrzena umístěním v prestižní anketě „Českých 100 nejlepších“. 

Společnost SYNOT ICT Services, a.s., jakožto provozovatel datového centra Monaco přidává k poskytovaným službám datového centra své dlouhodobé 
zkušenosti s provozem vlastních informačních a komunikačních technologií a je tak schopna zajistit vysokou míru přizpůsobení služeb požadavkům zákazníků.  

Základní parametry DCM: 
 
Adresa:   Česká Republika, Uherské Hradiště, Jaktáře 1475 
Datum dokončení:  duben 2010 
Užitná plocha:   400 m²  
Kapacita:   85 RACK 
Rozměr  RACKů:  šířka 800mm, hloubka 1200mm, volných 40U 

 
Kontaktní centrum    
Telefon: 841 110 110  
E-mail: support@dc-monaco.cz  
Web: www.dc-monaco.cz  
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PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DCM 

1. Poskytování služeb DCM se řídí Smlouvou, Všeobecnými podmínkami, Provozním řádem, tímto Katalogem služeb a ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů. 

2. Všechny Ceny jsou uváděny v korunách českých bez daně z přidané hodnoty. 

3. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, vyúčtování je prováděno zpětně. 

4. Služby DCM lze podle technických a provozních možností Poskytovatele zřídit na dobu neurčitou (trvalé poskytnutí) nebo na dobu určitou (dočasné 

poskytnutí). 

5. Způsob účtování při dočasném poskytnutí služby:  

a. za první den (den, kdy byla služba zřízena) se účtuje 1/5 měsíční ceny, 

b. za každý další den (včetně dne, kdy byla služba zrušena) se účtuje 1/30 měsíční ceny. 

6. Zřízení, změna nebo poskytování služby je považováno za nestandardní, pokud jsou Objednatelem požadovány jiné parametry služby, než jsou 

uvedeny v tomto Katalogu. V těchto případech se účtuje cena sjednaná dohodou. 

7. Slevy z ceny za měsíční používání služby jsou poskytovány podle délky dohodnuté doby u smlouvy na dobu určitou a podle množství odebíraných 

služeb. Slevu je možné uplatnit pouze při uzavírání smlouvy nebo při její změně. 

8. Objednatel má právo kdykoli měnit rozsah poskytovaných Služeb Poskytovatele, a to e-mailovým oznámením doručeným Call centru Poskytovatele. 

Tato změna je účinná druhým pracovním dnem následujícím po potvrzení Poskytovatele o přijetí požadavku Objednatele na změnu. 

9. V případě požadavku na rezervaci a dostupnost kapacity požadovaného typu služby (např. Server Rack, apod.) je platnost bezplatné rezervace jeden 

měsíc od data písemného potvrzení rezervace Objednatelem. Po uplynutí této doby je rezervace automaticky zrušena. Prodloužení rezervace je možné 

pouze za podmínky předložení oboustranné dohody Objednatela a Poskytovatele o akceptaci neexkluzivity rezervace. Dohoda musí obsahovat 

podmínku, že v případě zájmu o pronájem celé rezervované plochy nebo její části ze strany jiného zájemce a nemožnosti poskytnout tomuto zájemci 

jinou plochu stejné kvality bude Objednateli prodloužena rezervace za podmínek placené rezervace odpovídající aktuální Ceně  Služby bez započítání 

odběru elektrické energie. 
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SEZNAM SLUŽEB 

 

číslo název popis  

S_01 housing 
Služba poskytnutí prostoru v RACKu od 1RU (RACK unit) až po celé RACKy včetně redundantního 
napájení, redundantního chlazení a fyzického zabezpečení. 
 

 

S_02 virtuální výpočetní  výkon Poskytnutí výpočetního výkonu formou virtuálního datového centra zákazníka. 

 

S_03 internetová konektivita 

 
Přivedení internetu na službu LAN (aktivní LAN port) v objednané rychlosti a kvalitě podle smlouvy o 
poskytování služeb DCM. 

 

 doplňkové služby Asistence 

 

 
definice užitých pojmů 
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SLUŽBA S_01 HOUSING 

Popis Služby 

Prostor v RACKu KNURR pro umístění zařízení Objednatele. 2 zásuvky na PDU lištách pro napájení zařízení umístěné v RACKu. 
Chlazení zařízení umístěných v RACKu. Fyzické zabezpečení zařízení umístěných v RACKu - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Napájení 
zařízení umístěných v RACKu. Přístup do DCM v pracovní době a telefonická podpora Call Centra. Příjem oznámení o požadavku a 
incidentu poskytované služby a garantovaná doba odezevy. V ceně služby housing je zprovoznění PDU lišty s možností měření na 
jednotlivé Zásuvky.  

Popis dostupné 
Služby 

Zařízení je instalováno v RACKu a nemají k němu přístup neoprávněné osoby. Minimálně jedna PDU lišta dodává elektrickou 
energii. Teplota studené uličky nepřekračuje 23±2°C. Vlhkost vzduchu je 40%±20%. 

Kvalita a parametry služby housing 

Doba provozu 24 hod. / 7 dnů v týdnu 

Doba podpory 24 hod. / 7 dnů v týdnu 

Dostupnost Runtime 99,9% 

Doba odezvy na 
incident 

1 hodina 

Doba odezvy na 
požadavek 

3 hodiny NPD 

Monitoring Klimatizace a měření teploty aplikaci MaR. Záznamy kamerového systému 1 měsíc zpětně. Teplota, vlhkost. 

Omezení služby Vstup do DCM mimo pracovní dobu je umožněn do 2 hodin po nahlášení požadavku a za Cenu asistence podle Smlouvy. 

Reporting 

Název Report služby housing 

Dostupnost - dostupnost, teplota, vlhkost 

Doba 
odezvy 
incidentů 

- celkový počet přijatých incidentů  
- počet předaných incidentů k řešení s porušením hodnoty Parametru 

Doba 
odezvy 
požadavků 

- celkový počet přijatých požadavků  
- počet předaných požadavků k řešení s porušením hodnoty Parametru 
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Účtování služby: 

Služba Kód 
položky 

Prodejní položka Prodejní 
jednotka 

Popis  

housing RCKRU Pronájem prostoru  v RACKu RU Prostor v RACKu od 1RU. Ke každé poskytnuté RU jsou 2 elektrické zásuvky C13, každá 
na jiné PDU liště ve stejném RACKu. 

RCKKS Pronájem celých RACKů Kks Každý RACK má k dispozici prostor velikosti 40RU (RACK Unit). Včetně dvou PDU lišt, 
každá s počtem elektrických zásuvek 21x C13 a 3x C19. 

EEPRN Příkon kWh Elektrická energie na zásuvkách C13 a C19 v PDU lištách v RACKu. Účtování odebrané 
elektrické energie na základě měření  skutečného měsíčního odběru z PDU lišt v kWh 
měsíčně. 

 KVMPO KVM port Ks Obsazený port na KVM switche. 

 USBLA USB over LAN Ks USB port komunikující po LAN síti. 

Technické parametry rack KNURR: 

Elektrické napájení 

2x PDU (zásuvky C13, C19, F/B-ČSN) 

Dva nezávislé okruhy napájení do každého racku 

UPS a záložní diesel generátory (obojí N+1) 

 
Provozní podmínky 

Regulovaná teplota (19 až 25˚C) 

Regulovaná relativní vlhkost 50%±20%. 

Systém detekce požáru  

Automatický hasicí systém inertní plyn (FM200/Inergen) 

Bezpečnost 

Fyzické oddělení zákaznických zařízení včetně kabeláže, 

Uzamykatelný prostor 

Bezpečnostní služba 24x7 

Systém průmyslové televize (CCTV) 

Elektronický přístupový systém - vstupní  čipové karty  

Technická podpora 
Telefonická zákaznická podpora 24x7 

Podpora při instalaci zařízení 

 
Konektivita 

Dohled sítě 24x7 
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SLUŽBA S_02 VIRTUÁLNÍ VÝPOČETNÍ VÝKON 

Popis Služby Poskytnutí výpočetního výkonu formou virtuálního datového centra zákazníka. 

Popis dostupné 
Služby 

Virtuální servery ve virtuální datové centru zákazníka je možné spustit a zastavit. Z internetu je dostupný nástroj pro provisioning  
(vCloud Director). 

Kvalita a parametry služby  

Doba provozu 24 hod. / 7 dnů v týdnu 

Doba podpory 24 hod. / 7 dnů v týdnu 

Dostupnost Služby RunTime 99,9% 

Doba odezvy 
na incident 

1 hodina 

Doba odezvy 
na požadavek 

3 hodiny NPD 

Monitoring Provisioning nástroj vCloud Director. 

Omezení  

Reporting 

Název Report služby housing 

Dostupnost - dostupnost  

Doba odezvy 
incidentů 

- celkový počet přijatých incidentů  
- počet předaných incidentů k řešení s porušením hodnoty Parametru 

Doba odezvy 
požadavků 

- celkový počet přijatých požadavků  
- počet předaných požadavků k řešení s porušením hodnoty Parametru 
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Účtování služby: 

Služba Kód 
položky 

Prodejní položka Prodejní 
jednotka 

Popis  

virtuální 
výpočetní výkon 

SCVVC Virtuální datové centrum Ks Virtuální datové centrum s jednou veřejnou IPv4 adresou v ceně. 

SCVRC Rezervovaný výpočetní výkon vCPU Rezervovaný výpočetní výkon. 

SCVRR Rezervovaná kapacita RAM GB Rezervovaná kapacita virtuální paměti. 

SCVT1 Diskové úložiště  GB Kapacita virtuálního diskového prostoru ekvivalentního SAS disku. 

FCS08 SAN port Ks SAN port 8Gbit 

 VEEAM VEEAM Enterprise per VM Ks VEEAM Enterprise per VM backup 

 VTL Zálohovací prostor GB Diskový prostor pro zálohy 

 USBLA USB over LAN Ks USB port komunikující po LAN síti. 

 
 
V rámci nabídky služeb virtuálního výpočetního výkonu datového centra Monaco je Objednateli k dispozici robustní, škálovatelná a redundantní infrastruktura, 
která poskytne dostatečný výkon širokému a různorodému spektru aplikací. 
Srdcem této infrastruktury je enterprise diskové pole HP 3Par F400, ke kterému je prostřednictvím SAN sítě postavené na Cisco MDS technologiích připojeno 
bladové řešení HP Blade c7000 se servery HP ProLiant BL 685c G7 osazenými procesory AMD. Síťovou komunikaci zajišťuje LAN infrastruktura Cisco Nexus. 
HP Blade c7000 využívající technologií flex fabric je prostřednictvím Virtual Connect Flex-10 Ethernet a Virtual Connect 8 Gb Fibre Channel připojeno do Cisco 
Nexus 7000, resp. Cisco MDS 9148. Celá tato komunikační infrastruktura je zdvojená, a bez single point of failure, navíc lze na straně LAN škálovat až do 60 
Gb/s, na straně SAN je to potom 48 Gb/s pro jeden fabric. Na serverech je instalován hypervisor VMware vSphere ESXi 5.0, který díky DRS a HA clusteru 
zajišťuje vysokou dostupnost virtuálním serverům, resp. aplikacím.  
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SLUŽBA S_03 KONEKTIVITA 

 

Minimální 
závislosti 

1x LAN 

Popis Služby Přivedení internetu na službu LAN (aktivní LAN port) v objednané rychlosti a kvalitě podle smlouvy o poskytování služeb DCM. 

Popis dostupné 
Služby 

Alespoň na jednom aktivním LAN portu v rámci služby LAN je k dispozici připojení do internetu v objednané rychlosti. 

Kvalita a parametry služby konektivita 

Doba provozu 24 hod. / 7 dnů v týdnu 

Doba podpory 24 hod. / 7 dnů v týdnu 

Dostupnost Služby RunTime 90% pro 1x LAN a RunTime 99,9% pro 2x LAN  s LACP (viz. podmínky služby LAN). 

Doba odezvy na 
incident 

1 hodina 

Doba odezvy na 
požadavek 

3 hodiny NPD 

Monitoring Není v ceně Služby. 

Omezení 
Objem přenesených dat bez omezení zahraniční konektivita standartně 10% z garantovaného pásma. Vyšší požadavky na zahraniční 
konektivitu se řídí zvláštním ujednáním Smlouvy o poskytování služeb. 

Reporting 

Název Report služby konektivita 

Doba odezvy 
incidentů 

- celkový počet přijatých incidentů  
- počet předaných incidentů k řešení s porušením hodnoty Parametru 

Doba odezvy 
požadavků 

- celkový počet přijatých požadavků  
- počet předaných požadavků k řešení s porušením hodnoty Parametru 
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Účtování služby: 

Služba Kód 
položky 

Prodejní položka Prodejní 
jednotka 

Popis  

konektivita SCVIP Pronájem veřejné IPv4 adresy Ks Další veřejná IPv4 adresa pro Virtual DC. 

INTFW Firewall Ks Firewall F5 - vytvoření samostatného virtuálního profilu FW na Cisco 
ASA SM. V tomto profilu si může zákazník řídit provoz podle svých 
potřeb a pouze ve své síti. Jde o stavový FW, není možná inspekce na 
vyšší vrstvě než L2. Počet uživatelů, stejně jako jejich oprávnění, je v 
kompetenci zákazníka. 

10D 
Dedikovaný internet 10Mbps 
Symetrický 

10 Mbps Připojení do internetu s vyhrazenou šířkou pásma.Symetrický. 

100D 
Dedikovaný internet 100Mbps 
Symetrický 

100 Mbps Připojení do internetu s vyhrazenou šířkou pásma.Symetrický. 

1000D2 
Dedikovaný internet 1 Gbps 
Agregace 1:2 

1 Gbps Připojení do internetu s vyhrazenou šířkou pásma.Symetrický. 

1000D4 
Dedikovaný internet 1 Gbps 
Agregace 1:4 

1 Gbps Připojení do internetu s vyhrazenou šířkou pásma.Symetrický. 

1000SD100 
Sdílený internet 1 Gbps 
Agregace 1:100 

1 Gbps Připojení do internetu s vyhrazenou šířkou pásma. Symetrický. 

LAN1G LAN port 1Gbit Ks Metalický LAN port 1Gbit pro připojení do internetu.  

  L2 okruh 10Mbit DCM - Zlínsko Ks Zprostředkování 10Mbit L2 okruhu mezi datovým centrem Monaco a 
konkrétním místem ve městě Zlín, Otrokovice a jejich okolí, v dosahu 
sítě našich regionálních parnetů zajišťujících datovou konektivitu 
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Paramentry připojení k síti Internet 
 

Název tarifu 

Inzerovaná 
rychlost 

stahování 
(Mbps) 

Inzerovaná 
rychlost 
odesílání 
(Mbps) 

Max.rychlost 
stahování 

(Mbps) 

Max. 
rychlost 
odesílání 
(Mbps) 

Běžně 
dostupná 
rychlost 

stahování 
(Mbps) 

Běžně 
dostupná 
rychlost 
odesílání 
(Mbps) 

Min.garanto
vaná 

rychlost 
stahování 

(Mbps) 

Min.garanto
vaná 

rychlost 
odesílání 
(Mbps) 

Platnost tarifu 

Dedikovaný internet 10Mbps 
Symetrický 

10 10 10 10 8 8 6 6 aktivní 

Dedikovaný internet 100Mbps 
Symetrický 

100 100 100 100 80 80 60 60 aktivní 

Dedikovaný internet 1 Gbps 
Agregace 1:2 

1000 1000 1000 1000 600 600 350 350 aktivní 

Dedikovaný internet 1 Gbps 
Agregace 1:4 

1000 1000 1000 1000 300 300 180 180 aktivní 

Sdílený internet 1 Gbps 
Agregace 1:100 

1000 1000 1000 1000 100 100 8 8 aktivní 

 
Nebude-li služba dosahovat stanovených parametrů, postupuje se dále dle čl. 11, odst. 11.5. Všeobecných podmínek.  
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SLUŽBA S_04 DOPLŇKOVÁ SLUŽBA ASISTENCE 

 
 

Účtování služby: 

asistence Název položky Jednotka Popis služby 

Asistenční služba mimo 
pracovní dobu 

hod. Vzdálené ruce a  asistence při vstupu do DCM, placená mimo pracovní dobu. Minimální 
účtovaná doba práce je 30 minut, následně se účtuje každá započatá půlhodina. 

 
Asistenční zásahy u zařízení Objednatele, které realizují osoby Poskytovatele. Jsou účtovány v započatých hodinách měsíčně.  

Mezi standardní asistenční zásahy patří: 

- restart zařízení zákazníka  

- ověření stavu zařízení 

- umožnění přístupu k zařízení 

- výpomoc s instalací  

- výpomoc s kabeláží  

- zapojení napájení  

- výpomoc se stěhováním (přesunem) zařízení zákazníka. 
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DEFINICE UŽITÝCH POJMŮ 

POJEM   DEFINICE 

 
Doba podpory  Časový úsek, ve kterém je Kontaktním místem poskytována uživatelská podpora a ve kterém je zajištěna podpora funkčnosti systémů a 
aplikací.  
Doba provozu  Časový úsek, ve kterém je zajištěn provoz systémů a aplikací a Služba je v definovaném rozsahu a kvalitě dostupná Objednateli.  
Doba odezvy  Maximální doba, která uplyne od okamžiku nahlášení Incidentu/Požadavku Objednatelem na Kontaktní místo Poskytovatele do okamžiku 
předání Incidentu/Požadavku k řešení skupině řešitelů Poskytovatele. Incidenty/požadavky, které nebudou řešeny řešitelem první úrovně (operátor SD), musí 
být v této době předány skupině řešitelů vyšší úrovně.  
Doba odezvy jeden kalendářní den  Odezva do 24 hodin včetně mimopracovních hodin od okamžiku řádného nahlášení Incidentu či Požadavku.  
Doba odezvy jeden pracovní den  Odezva do 8 pracovních hodin od okamžiku řádného nahlášení Incidentu či Požadavku.  
Doba odezvy jedna hodina  Odezva do 60 minut od okamžiku řádného nahlášení Incidentu či Požadavku.  
Doba odezvy NPD (3 hod.)  Odezvy do konce 3. hodiny od počátku pracovní doby v následujícím Pracovním dni.  
Incident  Událost při využívání Služby, která neprobíhá v souladu s parametry podle sjednaných podmínek a způsobuje či může způsobit snížení kvality 
Služby nebo její nedostupnost (např. HW poruchy nebo SW chyby na informačních systémech, vzniklá nedostupnost dat, apod.).  
Vada  Incident, který byl způsoben porušením povinností ze strany Poskytovatele. 
Monitoring  Trvalý sběr dat o stavu jednotlivých komponent, které jsou potřebné pro poskytování Služby. U Poskytovatele jsou implementovány systémy 
od firem HP, MS a Csico. Data jsou dále zpracována v centrální dohledové konzoli.  
Reporting  Uveřejňování pravidelných měsíčních reportů pro Objednatele o rozsahu plnění Služeb včetně výkazu plnění dohodnutých parametrů kvality, 
které budou sloužit jako podklad pro Vyúčtování za uplynulý měsíc. Tento report je dostupný na intranetu http://synot-dms/ict/sluzby. V případě, že report 
bude vyžadován v jiném formátu, bude dodán pouze na vyžádání Objednatele.  
Neprodleně  Bez zbytečného odkladu, nejpozději následující Pracovní den.  
Odstávky  Doba, ve které je omezen, popř. přerušen provoz Služby. V průběhu Odstávky zabezpečuje Poskytovatel činnosti nezbytné k zachování dalšího 
provozu Služby, tj. provádění zálohování systému údržby, plánovaných oprav, apod. Pro účely výpočtu parametru Dostupnost se doba plánovaných Odstávek 
nezapočítává do doby nedostupnosti Služby, resp. aplikace.  
Plánované odstávky  

- Pravidelné Odstávky, jejichž rozsah je uveden v plánu odstávek odsouhlasený Objednatelem. Objednatel může požádat v naléhavých zdůvodněných 
případech o přesunutí tohoto typu Odstávky.  

- Nepravidlené Odstávky, které musí být Poskytovatelem oznámeny Objednateli min. 7 dní před termínem odstavení. V případě, že délka trvání takové 
Odstávky přesahuje 24 hodin, musí být tato Odstávka oznámena Objednateli min. 14 dní před termínem odstavení. Objednatel muže v naléhavých 
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zdůvodněných případech a po vzájemné dohodě s Posyktovatelem tento typ odstávky zamítnout pouze v případě, že jejich zamítnutím není zvýšeno 
provozní riziko Poskytovatele, které může vést k havárii IS.  

Požadavek  Žádost ze strany Objednatele o zabezpečení podpory při využívání Služby předaná na Kontaktní místo Poskytovatele, která nemá příčinu v 
chybovém stavu Služby, tj. není Incidentem (např. žádost o práce, materiál nebo informace poskytované Poskytovatelem ke Službě). Požadavek nesmí zakládat 
objednávku nové Služby a nesmí vybočovat z rámce běžné provozní podpory Služby.  
Pracovní dny jsou všechny dny, kromě sobot a nedělí nebo zákonem stanovených svátků a dnů pracovního klidu v České republice, během nichž dohodnuté 
pracovní činnosti budou prováděny v čase od 7:30 do 17:00 hodin SEČ.  
Služba  Opakovaný soubor činností dodávaný za sjednanou cenu Poskytovatelem služby a to v dohodnutém čase, rozsahu a kvalitě. Objednatel je schopen 
rozpoznat přínos služby pro vlastní podnikání a je schopen rozhodnout o odběru služby. Objednatel je schopen porovnat u služby kvalitu dodanou a 
očekávanou.  
Dostupnost  Skutečnost, že služba je přístupná a použitelná ve sjednanou dobu a požadovaným způsobem – udává se jako min. procento skutečného času 
poskytování služby z celkové doby, po kterou měla být služba poskytována v daném časovém pásmu. 
Nedostupnost  Služba je označena jako nedostupná v případě nedostupnosti služby jako celku nebo nedostupnosti podstatné části této služby. Za 
nedostupnou se služba považuje od okamžiku nahlášení Objednatelem nebo zjištění Poskytovatele do okamžiku obnovení dostupnosti služby a oznámení této 
skutečnosti Objednateli. Dostupnost je vztažena ke kalendářnímu měsíci. Doby nedostupnosti služby jsou zaokrouhleny na celé minuty. Do doby 
nedostupnosti se započítávají všechny doby incidentů a neplánovaných odstávek. Do doby nedostupnosti se nezapočítávají plánované odstávky ohlášené 
definovaným způsobem. V případě služby „S_03 – Konektivita“ je za nedostupnost služby považován také stav, kdy služba nedosahuje min. garantované 
rychlosti stahování nebo odesílání. 
Skutečná dostupnost se vypočte podle následujících pravidel:  
 
 

Skutečná dostupnost =
PHM−PHPO−PHVS

PHM−PHPO
 x 100 [%] 

 
Význam zkratek: 
 
PHM   … počet hodin v měsíci (je stanoven na 730 hodin) 
PHPO  … počet hodin plánovaných odstávek (podle parametrů jednotlivé Služby) 
PHVS … počet hodin Vady Služby (podle skutečné nedostupnosti Služby) 
 
 
 
 


