
Příloha č. 1 _ Specifikace předmětu plnění 

 

Cloudové úložiště pro sekundární zálohy dat MP Brno 

Předmětem poptávky je výběr správného cloudového prostředí pro řešení uložení záloh dat 

(archivaci) do geograficky vzdáleného prostředí, kde je nutné data z legislativních důvodů 

bezpečně uchovávat po dobu 3 let. Jedná se o sekundární zálohu, která bude uložena na 

archivních discích. K datům (záloze) se bude přistupovat jen ve výjimečných případech 

(obnova dat v případě závažné havárie).  Zvolený zálohovací nástroj, který bude zálohy do 

cloudového prostředí odesílat bude již nyní využívaný Veeam. Součást poptávky jsou i 

implementační práce, technická podpora a nástroj pro správu a kontrolu nákladů nového 

prostředí. 

1.        Technické parametry zálohování: 

 objem dat: 14 TB 

 doba uložení záloh: 3 roky 

 perioda inkrementální zálohy: 1x denně 

 perioda zálohy všech dat (full backup): 1x týdně 

 zálohovací nástroj: Veeam (potřeba přímého napojení/spolupráce na cloudové 

úložiště) 

2. Technické parametry poptávaného cloud prostředí: 

 datová centra dostupná alespoň ve třech geograficky oddělených lokalitách (vzdálená 

od sebe řádově stovky kilometrů) v rámci EU. 

 poskytování nejen zálohovacích, ale i dalších komplexních cloudových služeb – PaaS, 

IaaS – pro zajištění možnosti dalšího rozvoje prostředí 

 geo redundance dostupná jako součást standartních řešení 

 3x a více replikované kopie uložených dat v ceně 

 úložiště dat s garantovanou dostupností (durability) alespoň 99.999999999% (11 9’s) 

 podpora zálohovacích nástrojů /přímá spolupráce/ s technologií Veeam 

3. Parametry portálového nástroje pro správu, monitoring a optimalizaci cloudových 

aktiv zadavatele: 

 centralizovaný přehled a proces pro nabídky a objednávky SW v rámci organizace 

zadavatele 

 alokování a reportování faktur dle osob/oddělení 

 rozúčtování na jednotlivé účetní jednotky zadavatel 

 sledování skladby předplatných v prostředí vendora 

 dohled nad využíváním jednotlivých služeb 

 časový přehled využívání služeb 

 pravidelný reportovací mechanismus dle potřebných preference 

 možnost sledování využití dle osob/oddělení/poboček/týmů/divizí 



 zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v rámci hodnocení nabídek předložit funkční 

vzorek (demo přístup do portálu) do 5 dnů od výzvy pro účely posouzení splnění 

technických podmínek 

 

4. Technická podpora pro cloud prostředí - telefonické / emailové konzultace a pomoc v 

případě potřeby, SLA 

Tato služba bude poskytována pro podporu celého cloudového prostředí a služby v ní 

využívány po celou dobu jejího využívání. Kvalifikovaní pracovníci s certifikací budou 

poskytovat kvalitní a rychlé poradenské služby v režimu reakční doby uvedené níže a to 

v minimální časovém rozsahu pracovních dnů od 08:00 do 18:00 hodin. Nárok na počet 

incidentů/hodin nebude omezen. 

Parametry technické podpory: 

 časový rozsah minimálně: 10hodin x 5 dní  

 dodavatel musí mít vlastní možnost eskalací prostřednictvím podpory Microsoft 

Premier Support pro partnery (úroveň 3) 

 neomezený počet případů / minimálně 5 kontaktů pro správce 

 měsíční servisní hlášení o využitých incidentech 

SLA: 

 kritické incidenty: < 1 hodinová odezva od nahlášení 

 závažné incidenty: < 2 hodiny 

 technické potíže: < 4 hodiny 

 obecné dotazy: < 24 hodin 

5.  Implementační práce / služby 

Předmětem plnění je nákup služeb souvisejících s uplatněním nakoupených cloudových 

služeb v prostředí zadavatele. Dodavatel primárně vybuduje základní cloudovou 

infrastrukturu. To zahrnuje předplatné, zásady, autentizaci a autorizaci infrastruktury, 

sítě, cloudové služby, které by podporovaly definované metriky výkonu, zabezpečení, 

dostupnosti a obnovitelnosti, které mají být v cloudu dosaženy. Tato nastavení budou 

zahrnovat I migraci dat a konzultační služby a další dle požadavků zadavatele.  

 

 analýza architektury a funkcí provozovaných systémů ve vazbě na zálohovací 

technologii/cloud prostředí 

 konzultace případných změn v architektuře systémů ve vazbě na licenční podmínky 

 proaktivní odhalení vad v architektuře 

 doporučení pro proaktivní odstraňování zjištěných funkčních vad 

 nastavení prostředí 

 migrační a konfigurační služby 

 zaškolení interního IT oddělení 



 předaní prostředí  

 proaktivní podpora 

Obsahem plánované proaktivní péče je proaktivní kontrola provozovaných záloh a jejich 

správná funkčnost.  

 pravidelná podpora provozovaných záloh včetně jejich dostupnosti a fungování vůči 

nastavení 

 rozsah a náročnost by neměla přesáhnout 1 člověkoden / měsíc 

(jedním člověkodnem (ČD) se rozumí 8 hodin výkonu práce jednoho pracovníka 

poskytovatele pro odběratele) 

 

6. Doplňkové služby od dodavatele: 

 školení nové Cloudové platformy 

Workshop, který poskytne úvod do cloud computingu a jeho výhody, případy použití, různé 

modely cloud computingu, model sdílené odpovědnosti, nákup / fakturaci v cloudu, umístění 

a regiony datových center, dostupné cloudové služby a jakékoli základní účty a vzory 

registrace nutné pro vstup do cloudu. 

 školení Cloud správy 

Workshop, který představuje, jak je cloud spravován a provozován. To se bude týkat témat, 

jako je mimo jiné správa IT služeb, záplatování, ochrana koncových bodů, monitorování, 

zajišťování a konfigurace, zálohování a Disaster Recovery. 

 školení Cloud Governance 

Workshop, který poskytuje úvod k definování zastřešujících pravidel, principů, standardů a 

konvencí při využívání cloudových zdrojů 

 

7.  Platební informace 

Cloudové prostředí pro zadané technické řešení (popsané v části 1. „Technické parametry 

zálohování“) nepřesáhne více než 2000,- Kč bez DPH / měsíc po celou dobu trvání smlouvy. 

V případě požadavku zadavatele na jiné či vyšší nároky v navrženém řešení, které by 

způsobilo zdražení nákladů v cloudovém prostředí, má právo dodavatel doúčtovat zvýšené 

náklady nad rámec této smlouvy. 

Zbývající část měsíční platby zahrnuje: implementační práce (popsané v části 5.), technickou 

podporu (popsané v části 4.), nástroj pro správu řešení (popsané v části 3.), doplňkové služby 

(popsané v části 6.), 


