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Služba T-Cloud VDC spočívá  

▪ v pronájmu zdrojů sdílené virtuální infrastruktury Poskytovatele Smluvnímu partnerovi sestávajícího 

ͦ z předem definovaného množství výkonových zdrojů (CPU, RAM, datového úložiště) 

ͦ z předem definovaného množství cílové kapacity pro zálohování, které je součástí služby 

ͦ a síťových funkcí 

▪ v připojení virtuální infrastruktury do sítě internet  

▪ v údržbě a servisu virtuální infrastruktury do úrovně „Infrastructure as a Service“ Poskytovatelem, s garancí SLA 

 
Smluvní partner obdrží od Poskytovatele plný přístup do tzv. Organizace, jednotky, která reprezentuje technickou část služby T-Cloud VDC. IT 
administrátor (pověřený Smluvním partnerem) se přihlašuje do Organizace přes administrační portál VMware Cloud Director (dále jen 
„administrační portál“) uživatelskou rolí „Organization administrator“, kde následně provádí veškeré technické konfigurační změny. 
Administrační portál je poslední, nejvyšší technologická vrstva IaaS. Výkonové zdroje Služby jsou uvnitř Organizace definovány na úrovni tzv. 
Organizačního VDC. 
Služba T-Cloud VDC ponechává IT administrátorovi plnou kontrolu nad IT prostředím virtuálních serverů.  
IT administrátor Organizace má možnost vytvářet i podřízené uživatelské účty, kterým pak přiděluje oprávnění pomocí uživatelských rolí (RBAC). 
Tímto způsobem je možné omezovat oprávnění uživatelů pro konkrétní operace. 
 
IT administrátor i jim delegovaný uživatel má možnost dle potřeb Smluvního partnera vytvářet virtuální servery, nastavit jejich parametry, definovat 
konfiguraci sítě a bezpečnostní pravidla, nastavovat parametry zálohování, případně i obnovovat data ze záloh. 
 

1 Struktura řešení IaaS a použité technologie 

Schéma zobrazuje technologickou strukturu řešení veřejné cloudové platformy T-Cloud VDC: 

Základním rozhraním pro správu 
virtuálních serverů IT administrátorem 
Smluvního partnera je nástroj VMware 
Cloud Director. Jedná se o webový 
administrační portál založený na 
protokolu HTML5. Platforma jako 
taková je technickými specialisty 
Poskytovatele spravována o jednu 
úroveň hlouběji – přes nástroj 
VMware vCenter. V rámci služby T-
Cloud VDC je Smluvnímu partnerovi 
vyhrazeno virtuální prostředí – sada 
zdrojů pro běh virtuálních serverů. 
Virtualizace je prováděná 
hypervizorem společnosti VMware. 
Clustery serverů výrobce HPE jsou 
navrženy a provozovány s ohledem na 
nutnost dodržení nejvyšší možné 
dostupnosti služby, disková pole 
výrobce NetApp jsou stejným 
principem navržena tak, aby byla 
chráněna proti současnému výpadku 
několika fyzických disků a 
redundantním osazením jsou 
chráněna i proti jiným typům selhání 

HW. Zálohování virtuálních serverů zabezpečuje Provozní software společnosti VEEAM. Síťová infrastruktura je provozována na technologiích 
společnosti Cisco. V celé platformě eliminujeme riziko tzv. Single-Point-of-Failure.  

Infrastruktura Služby je součástí programu VMware Cloud Verified a je umístěna v datových centrech Poskytovatele v České republice. 
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https://cloud.vmware.com/providers/cloud-providers/t-mobile-czech-republic-as 

 

 

 

2 Charakteristika služby T-Cloud VDC 

Služba je poskytována prostřednictvím sdílených prostředků umístěných v datových centrech Poskytovatele na území České republiky. 
Virtuální prostředí a data jednotlivých Smluvních partnerů jsou navzájem odděleny. 
 

Vlastnosti Stručný popis 

Webový administrační portál VMware Cloud Director 

Virtualizační platforma VMware 

Vzdálený přístup do virtuálního serveru RDP, SSH, console 

Platební model Spotřební (Pay As You Go) 

Výkon CPU násobky GHz  

Množství RAM násobky 1 GB 

Kategorie virtuálních disků FAST, STANDARD, ARCHIVE - definice dle IOPS/Disk  

Operační systémy Windows / Linux 

Snapshots otisk virtuálních serverů pro krátkodobé účely 

Statistika využívání zdrojů CPU, RAM, úložiště, síť 

NSX-T Edge Gateway Switching  & Routing / Firewall / source or destination NAT / DHCP / DNS / S2S IPSec 

Možnosti připojení – konektivita internet / IPSec / MPLS VPN / L2 Ethernet 

Smluvní garance služeb (SLA) dostupnost 99.9 % v ceně Služby 

Zálohování zálohování ovládané IT administrátorem přímo z administračního portálu 

Správa VDC a operačních systémů samostatná služba, zajišťuje správu odborným servisním týmem poskytovatele 

Samostatné služby externí fyzický Firewall, externí fyzický Load Balancer 

Odborné konzultace poradenství a analýza prostředí před migrací 

 

2.1 Sada zdrojů 

Základním principem Služby je poskytnutí tzv. Sady zdrojů (resource pool) Organizačnímu VDC (OrgVDC). Jedná se o souhrn všech prostředků 

přidělených danému virtuálnímu datovému centru, které může IT administrátor v libovolném rozdělení přiřadit jednotlivým virtuálním serverům.  

 

Sada zdrojů je definována výkonovými zdroji: 

▪ alokací celkového CPU výkonu definovaného množstvím GHz 

▪ alokací celkové kapacity RAM 

▪ alokací celkové kapacity diskových kategorií (Storage Policies) datového úložiště 

▪ alokací celkové kapacity úložiště pro zálohování 

 

Výpočetní výkon CPU  

Sada zdrojů OrgVDC obdrží celkový výkon CPU definovaný v GHz.  

Tento výkon se přiřazuje virtuálním serverům při jejich zřizování pomocí tzv. „Sizing policy“.  

Sizing policy definuje horní hranici GHz výkonu virtuálního CPU (vCPU): 1 GHz, 1,5 GHz, 2 GHz, 2,5 GHz 

Každý virtuální server může mít přiděleno vícero vCPU jednoho typu Sizing policy. 

Operační paměť RAM  

Sada zdrojů OrgVDC obdrží výkon operační paměti RAM definovaný v GB. Celkové množství RAM v sadě zdrojů je možné rozdělovat mezi 

všechny virtuální servery, ale konečná hodnota GB RAM se přiřazuje virtuálnímu serveru dedikovaně.  

Datová úložiště 

Sadě zdrojů je alokovaná kapacita datového úložiště rozdělena do kategorií pomocí tzv. Storage Policy. Storage Policies jsou rozlišené 
parametrem „maximální počet IOPS/Disk“.  

https://cloud.vmware.com/providers/cloud-providers/t-mobile-czech-republic-as
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Celkovou diskovou kapacitu alokovanou sadě zdrojů je možné přiřazovat virtuálním serverům v rámci OrgVDC libovolně. 
 
Všechny kategorie využívají disky typu SSD vyznačující se extra nízkou latencí. 
 
Každý virtuální server může mít přiděleno vícero disků stejných nebo různých Storage Policies: 

▪ FAST:   max 2400 IOPS/Disk 

Disk této kategorie je vhodný pro aplikace s potřebou vysokého výkonu čtení a zápisu, např. pro databáze. 
▪ STANDARD:  max 600 IOPS/Disk 

Disk této kategorie je vhodný pro aplikace s potřebou standardního výkonu čtení a zápisu, např. pro operační systémy virtuálních 
serverů, nebo běžné podnikové aplikace. 

▪ ARCHIVE: max 300 IOPS/Disk 

Disk této kategorie je vhodný pro účely, kde výkon čtení a zápisu není podstatný. 
 
Technologicky se jedná o tzv. blokové úložiště - externí – propojené se serverovou infrastrukturou přes SAN síť. 

Funkce Named disk 

Jedná se o tzv. „nezávislé disky“ vytvářené IT administrátorem, které alokují kapacitu ze sady zdrojů, ale nejsou defaultně přirazeny k žádnému 
konkrétnímu virtuální serveru. IT administrátor může disk tohoto typu libovolně připínat (attach) virtuálním serverům dle potřeby. 
 
Služba Virtuální úložiště – Virtual Storage; samostatná služba 

V případě, že architektura běhu virtuálních serverů vyžaduje společnou sdílenou storage, např. pro Active-Passive cluster, tak řešením je tzv. in-
guest IP storage v tomto případě využívající protokol iSCSI. 
Jedná se o samostatnou službu, zřizovanou a fakturovanou odděleně od služby T-Cloud VDC, která se následně dedikovanou sítí připojí do 
Organizace služby T-Cloud VDC. 
 

2.2 Spotřební platební model (Pay As You Go) 

2.2.1 Defaultní rozměry sady zdrojů OrgVDC 

Hranice hodnot velikostí (Quota) výkonových zdrojů služby T-Cloud VDC pro jedno OrgVDC v platebním modelu PAYG: 

Výkonový zdroj 
Sada zdrojů 

(Quota) 

Virtuální server 

Minimální 
konfigurace 

Doporučená maximální 
konfigurace 

Maximální možná konfigurace 

CPU 90 GHz 1 GHz 20 GHz (8 vCPU) * Množství dostupné v sadě zdrojů 

RAM 72 GB 1 GB 64 GB * Množství dostupné v sadě zdrojů 

Storage Policy FAST 600 GB 0 GB** 300 GB *** Množství dostupné v sadě zdrojů 

Storage Policy STANDARD 1200 GB 0 GB** 600 GB *** Množství dostupné v sadě zdrojů 

Storage Policy ARCHIVE 1200 GB 0 GB** 600 GB *** Množství dostupné v sadě zdrojů 

Cílová kapacita úložiště pro zálohování 9 000 GB 0 GB - Množství dostupné v sadě zdrojů 

* jedná se o doporučenou hranici velikosti, není technicky vynucována 
** virtuálnímu serveru je nutné nakonfigurovat alespoň jeden ze tří kategorií 
*** v sadě zdrojů musí zůstat dostatek virtuálním serverům nealokované kapacity pro situace, kdy je potřebné vytvořit VM Snapshot, nebo obnovit virtuální server ze zálohy 

 

Ve spotřebním platebním modelu je možné požádat o navýšení quoty u jednotlivých Storage policies. 

V případě, že default quota není dostatečná, Smluvní partner může požádat o její navýšení zasláním písemného požadavku elektronickou 

cestou, e-mailem na adresu business@t-mobile.cz s popisem požadavku. Na provedení změny parametrů Služby není právní nárok, 

Poskytovatel není povinen požadavku na změnu quoty výkonového zdroje vyhovět. 

Základním pravidlem pro posouzení požadavku je, že poskytovatel quotu vybraného výkonového zdroje navýší maximálně na hodnotu 

takovou, aby množství nealokovaných výkonových zdrojů po navýšení nebylo větší, než je základní quota v předchozí tabulce. 

 

mailto:business@t-mobile.cz
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2.2.2 Princip účtování výkonových zdrojů  

Výkonové zdroje jsou zpoplatněny dle reálné spotřeby těchto výkonových zdrojů. 

Ceny jednotlivých komponent Služby T-Cloud VDC jsou uvedeny v Ceníku služby T-Cloud VDC (dále také jen „Ceník“).  

Výkonový zdroj 
Účtovaná 
jednotka Spotřební platební model 

CPU GHz Účtování na hodinové bázi dle alokovaného množství GHz všem běžícím virtuálním serverům 

RAM  GB Účtování na hodinové bázi dle objemu alokovaného množství GB RAM všem běžícím virtuálním serverům 

Datová úložiště GB 
Účtování na hodinové bázi v násobcích 1 GB dle objemu alokovaného diskového prostoru předmětné 
Storage Policy jednotlivým virtuálním serverům a obsazeného prostoru pro RAM Swap běžících virtuálních 
strojů automaticky obsazovaného platformou o velikosti RAM alokované virtuálním serverům 

OS Microsoft  
Windows Server 

Virtuální 
server 

Účtování na hodinové bázi všem běžícím virtuálním serverům používajících OS Windows Server kterékoliv 
verze 

Zálohování  

GB 
+ 

Virtuální 
server 

Účtování na hodinové bázi v násobcích 1 GB dle objemu množství uložených cílových dat (parametr Used 
Quota)  
+ 
Účtování na měsíční bázi dle počtu chráněných virtuálních serverů v daném měsíci (parametr Protected 
VMs v Administračním portálu) 

Internetová 
konektivita 

MB/s Účtování odchozího provozu na denní bázi v násobcích 1 MB/s metodou 95. percentilu (vysvětleno dále) 

Pravidla určující, zda je daný zdroj účtován s ohledem na stav virtuálního serveru: 

Výkonový zdroj 
Stav virtuálního serveru 

Běžící 
Powered on 

Vypnutý 
Powered off 

Smazaný 
Deleted 

CPU (GHz) Je účtován Není účtován Není účtován 

RAM (GB) Je účtován Není účtován Není účtován 

Storage (GB) Je účtován Je účtován Není účtován 

OS Windows Server (virtuální server) Je účtován Není účtován Není účtován 

2.3 VM Snapshot 

Funkce Virtual Machine Snapshot, dostupná v administračním portále, je rychlý a snadný způsob, jak uchovat kompletní stav virtuálního 

serveru před začátkem aplikace opravy (patch), aktualizace softwaru nebo jiných změn uvnitř virtuálního serveru.  

Virtualizační platforma služby T-Cloud VDC umožnuje pro jeden virtuální server vytvořit právě jeden VM Snapshot. Snapshot virtuálního serveru 

je obraz stavu a dat virtuálního serveru zachycený a uložený v okamžiku jeho vytvoření.  Data virtuálního serveru zahrnují všechny soubory 

z disku a obsah RAM paměti (volitelně). 

Pokud se IT administrátorovi úkon nepovede dle očekávání, je možné se snadno vrátit zpět ke stavu virtuálního serveru, a to přesně do 

okamžiku provedení VM Snapshotu. 

Využití volitelné funkce zmražení operací v OS (Quisce) po dobu vytváření snapshotu, které slouží pro dosažení konzistentních záloh, vyžaduje 

korektně nainstalované VMware Tools IT administrátorem a jeho správná funkčnost je závislá i na kompatibilitě mezi OS a konkrétní aplikací. 

VMware Tools je sada utilit, které zvyšují výkon a zlepšují správu operačního systému virtuálních serverů. Mimo jiné: 

▪ umožnují zmrazit (Quisce) operace operačního systému po dobu vytváření snapshotu 

▪ obsahují ovladače k síťovým kartám 

▪ rozšiřují možnosti pohybu kurzoru myši 

▪ řeší kopírování + vkládání souborů 

▪ řeší synchronizaci času operačního systému virtuálního serveru. 
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Díky vyššímu počtu potřebných operací zápisu a čtení nad virtuálními disky virtuálního serveru s aktivním VM Snapshotem, může dojít 

k částečnému snížení jeho výkonu. Míra snížení výkonu záleží na tom, jak dlouho je VM Snapshot aktivní, jak moc se data virtuálního serveru a 

jeho operačního systému měnili od chvíle pořízení snapshotu. 

VM Snapshot není určen a ani není vhodný k použití jako záloha dat. 

Hlavní důvod tkví v tom, že zálohy mají být zcela nezávislé na původním virtuálním serveru, který potřebujeme zálohovat. VM Snapshoty se 

nacházejí na stejném místě disku jako jejich „rodičovský“ virtuální server. Pokud tedy selže fyzická infrastruktura rodičovského virtuálního 

serveru, bude VM snapshot ztracen spolu s rodičovským virtuální serverem. 

Ze své podstaty jsou VM Snapshoty určeny k tomu, aby existovaly pouze na nezbytně dlouhou dobu a po pominutí potřeby vracet se 

k předešlému stavu je doporučujeme bezodkladně smazat.    

Virtualizační platforma Služby při provedení VM Snapshotu rezervuje a účtuje Smluvnímu partnerovi diskový prostor o velikosti stejné, jako je 

velikost všech disků virtuálního serveru. Důvodem je to, aby se předešlo stavu, kdy nebude mít virtuální server dostatek místa pro zápis a 

změny dat.  

Funkci VM Snapshot je možné použít pouze v případě, že je k dispozici v sadě zdrojů (resource pool) dané diskové kategorie dostatečná 

disková kapacita přiřazeném virtuálnímu serveru, na kterém se bude VM Snapshot vytvářet.  

Z uvedeného taky plyne, že VM Snapshot bude po dobu jeho existence automaticky navíc zpoplatněn cenou podle velikosti alokovaného 

diskového prostoru zdrojového disku (v předmětné Storage Policy) virtuálního serveru, kterých se VM Snapshot týká. 

 

2.4 High Availability 

Vlastnost virtualizační platformy – vysoká dostupnost zabezpečí, že v případě výpadku fyzického serveru Poskytovatele, na kterém běžel 
virtuální server Smluvního partnera bude tento virtuální server automaticky nastartován ve stejné lokalitě na jiném fyzickém serveru pomocí 
DRS (Distributed Resource Scheduler) pravidel nastavených Poskytovatelem. 
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2.5 Networking – vnitřní síťové prostředí  

Administrační portál umožňuje IT administrátorům plnohodnotnou kontrolu nad síťovým nastavením uvnitř své Organizace.  

NSX Edge GW je prvek nabízející síťové a bezpečnostní funkce, které slouží pro kontrolu příchozího a odchozího datového toku a tvoří 
ochrannou bariéru mezi privátními sítěmi uvnitř OrgVDC a veřejnou sítí internet. 

NSX Edge GW je standardní součástí Služby. 

Prvotní nastavení FW je z bezpečnostních důvodů v režimu blokování pomocí pravidla „Drop Any Source“ a „Drop Any Destination“.  
Veškerá další síťová bezpečnostní pravidla si nastavuje IT administrátor sám explicitním povolením provozu přes FW pravidla. 
 
Základním networking konceptem uvnitř OrgVDC je připojování virtuálních serverů do sítě (subnetu) uvnitř konstrukce vAPP (virtual 
application), která se pak dál připojuje do organizační sítě (OrgVDC Routed network) přes komponentu vAPP Edge Services (FW, NAT) 

▪ Switching & routing – vytváření a spravování interních sítí s volitelným privátním IP adresním rozsahem. 

▪ Prvek NSX Edge GW nabízí funkcionality stateful Firewall, source NAT, destination NAT, DHCP, DNS, policy based IPSec VPN  

V případě použití funkcí SNAT a DNAT jsou pravidla uplatněna na interní privátní IP adresy.  

Vybrané scénáře možných síťových topologií: 

 

▪ V případě požadavku na další síťové nebo bezpečnostní funkce na aplikační úrovni OSI modelu je doporučeno využít dodatečných 

samostatných služeb Poskytovatele jako jsou Managed Security (Fortinet Unified Threat Management zařízení nabízené ve 

variantách Dedikovaná, Sdílená a Virtuální), nebo externí Load Balancing na zařízení výrobce F5, nebo kompletní služba DDOS 

ochrana řešení od společnosti NETSCOUT (platforma Arbor). 

 

2.6 Konektivní služby umožňující komunikaci z/do Služby  

Přístupová konektivita z/do virtuálního prostředí T-Cloud VDC může být realizována prostřednictvím služby: 

2.6.1 Připojení do internetu 

▪ Přímá konektivita do veřejného internetu (tzv. DIA – Direct Internet Access) 

ͦ symetrická konektivita s definovanou pevnou šířkou pásma 100 Mbit/s (neboli 12,5 MByte/s) 

ͦ jedná se o vyhrazenou šíři pásma, kterou již nelze překročit 

ͦ odchozí (egress) provoz směrem do internetu je účtovaný pomocí metody 95.-ho percentilu (vysvětleno níže) 

ͦ k internetové konektivitě poskytujeme 1 statickou veřejnou IPv4 adresu přes NSX EDGE GW. Tato veřejná IP adresa se do 
vnitřní sítě virtuálního prostředí překládá pomocí nastavení pravidla NAT IT administrátorem 

ͦ součástí NSX EDGE GW je možnost navázat šifrované S2S IPSec spojení pro komunikaci s virtuálními servery zvenčí 
 

2.6.1.1 Měření šířky pásma metodou 95.percetilu 

ͦ základem metody měření 95.-tým percentilem je měření množství přenesených dat v rozmezí pěti minut 

ͦ množství přenesených dat za časový interval 5 minut vyjadřuje dosaženou rychlost přenosu (šířku pásma) v MB/s  

˚ pro informaci: 1 MB/s = 8 Mbit/s 
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ͦ denně takto vznikne 288ks 5-minutových vzorků obsahujících hodnotu MB/s za daný 5-minutový interval 

ͦ princip 95.ho percentilu spočívá v tom, že pro každý kalendářní den se záznamy rychlostí v MB/s seřadí od nejmenšího po 
největší a 5 % vzorků s nejvyššími hodnotami je vyřazeno. Za skutečně využívanou šíři pásma se počítá nejvyšší ze 
zbývajících hodnot, tj. ta ležící v bodě 95. percentilu 

ͦ výhoda této metody spočívá v tom, že Smluvní partner neplatí za celou rezervovanou šířku pásma, kterou má k dispozici, ani 
za maximálně dosaženou rychlost odesílání dat (MB/s), ale za dosaženou rychlost bez započítání 5  % nejvytíženějších 5-
minutových intervalů (což je přibližně nezapočtených 36 hodin) 

 

Vzorový příklad: 

 
 

 
 

 
 

2.6.2 Samostatně zřizované konektivní služby 

▪ IP Virtual Private Network (dodatečná samostatná služba) 
ͦ podstatou služby IP VPN je přenos dat ve formě IP datagramů mezi rozhraními na koncových zařízeních umístěných 

v lokalitách Smluvního partnera, resp. mezi libovolnými koncovými body sjednané IP VPN sítě, to znamená i z/do prostředí 
OrgVDC.  

ͦ datová komunikace je založená na IP/MPLS protokolu, který je implementován nad IP/MPLS sítí poskytovatele. Tato 
IP/MPLS síť Poskytovatele zajišťuje, že každá jednotlivá IP VPN síť je zcela bezpečně a logicky oddělena od jiných IP VPN 
sítí a internetu.  
 

▪ Ethernet Line (dodatečná doplňková služba) 
ͦ umožňuje vysokorychlostní propojení počítačových sítí na 2. úrovni OSI modelu. Poskytuje přenosové prostředí, které umí 

přenášet všechny typy dat na společné infrastruktuře. Je založena na přenosu Ethernet rámců v páteřní síti Poskytovatele. 
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2.7 Administrační portál 

Po zřízení Služby Smluvní partner od Poskytovatele zároveň obdrží personalizovaný přístup k administračnímu portálu VMware Cloud Director. 

Umožnuje vytvářet a konfigurovat virtuální servery, jejich organizaci do tzv. vApps, nebo jejich vzájemné síťování i složitějšími topologiemi. K 

dispozici je taky veřejný katalog vybraných operačních systémů spravovaný Poskytovatelem. 

 

Grafické rozhraní administračního portálu pro IT administrátory:  https://vcd2.dc.t-mobile.cz/login/ ; https://vcd3.dc.t-mobile.cz/login/ 

Návod k používání administračního portálu:   VMware Cloud Director™ Tenant Portal Guide 

 

Úkony související se správou Organizace služby T-Cloud VDC je možné provádět nejen manuálně přes administrační portál, ale i 

automatizovaně přes API nebo pomocí PowerShell příkazů – PowerCLI: 

VMware Online Documentation - Getting Started with VMware Cloud Director OpenAPI 

Dokumentace k API:   VMware vCloud Director OpenAPI 

Dokumentace k PowerCLI:  https://developer.vmware.com/docs/powercli/latest/products/vmwareclouddirector/ 

Vzorový náhled na celkové zdroje alokované a používané v prostředí OrgVDC: 

 

Vzorový náhled na HW konfiguraci jednotlivých virtuálních serverů: 

 

https://vcd2.dc.t-mobile.cz/login/
https://vcd3.dc.t-mobile.cz/login/
https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-Director/10.3/VMware-Cloud-Director-Tenant-Portal-Guide/GUID-74C9E10D-9197-43B0-B469-126FFBCB5121.html
https://developer.vmware.com/docs/12776/getting-started-with-vmware-cloud-director-openapi/GUID-CD041365-4E87-4322-888A-9F84175718C7.html
https://vdc-download.vmware.com/vmwb-repository/dcr-public/772aa4c5-7e61-4d80-8432-b8e0d821c969/2747ec83-6aef-4560-b1d1-55ed9adc4e73/vcd-openapi-docs.html
https://developer.vmware.com/docs/powercli/latest/products/vmwareclouddirector/
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V případě nedostupnosti virtuálního serveru přes jeho připojenou síť je možné do něho přistoupit pomocí tzv. Web Console. 

2.8 Šablony virtuálních serverů 

Pro vytváření nových virtuálních serverů slouží šablony s předinstalovaným operačním systémem, nebo aplikacemi. Tyto šablony jsou součástí 
veřejného katalogu Služby dostupného v administračním portálu (dále jen „Veřejný katalog“). 
 

Veřejný katalog 

▪ je centrální úložiště šablon (templates) a instalačních médií operačních systémů a aplikačního SW 
▪ software je dostupný ve formě předkonfigurovaných šablon, ze kterých administrátoři mohou vytvářet jednotlivé virtuální servery 

ͦ veškeré verze OS Windows Server podporované společností Microsoft 

ͦ veškeré verze a edice Microsoft SQL Server podporované společností Microsoft 

ͦ vybrané distribuce Linux OS 

▪ software vložený do šablon je poskytován „tak jak byl poskytnut dodavatelem software – jak stojí a leží“, bez jakýchkoli výslovných 
či předpokládaných záruk ze strany Poskytovatele 

▪ použití předkonfigurovaných šablon je způsob, jak legálně používat tento pronajatý SW  
 

2.9 Zálohování 

Součástí Služby je možnost zálohovat a obnovovat virtuální serveru přímo z administračního portálu. 
Takto prováděná záloha umožňuje zálohování celých virtuálních serverů, zvolených adresářů a souborů, nebo zvolených aplikačních dat do 
vzdálené lokality a umožní jejich následnou obnovu po ztrátě primárních dat, nebo havárii primární lokality.   
 
Obnovit virtuální server je možné na místo původního, nebo obnovu provést tak, že vznikne nový virtuální server (a zachová původní). 

ͦ je nutné mít na paměti, že v tomto případě data dodatečně obsadí na úložišti prostor dle kapacity zálohovaných dat 

ͦ tuto dodatečnou kapacitu je potřebné mít k dispozici v sadě zdrojů 

 
Retenční politikou je možné IT administrátorem nastavit preferovaný počet dní (nebo Restore Pointů) záloh. Četnost záloh je Poskytovatelem 
stanovena na 1 / 24 h („Recovery Point objective“), s tím, že přesný čas provedení zálohy určuje a řídí platforma v „zálohovacím okně“ mezi 
18:00 a 06:00. Jeden krát týdně, o víkendu je vytvořena tzv. Syntetická plná záloha (Synthetic full backup), ostatní dny přírůstková (Incremental 
backup). 
Tento způsob zálohování doporučujeme používat pro krátkodobé zálohování, 1 až max 4 týdny. 
 
Jak standardní zálohovací schéma pracuje, vysvětluje následující obrázek (14 denní retence): 

 

Pro zálohy, které jsou potřebné držet z archivačních důvodů delší dobu je možné v retenční politice zvolit archivaci pomocí GFS pravidel, která 
ukládají tzv. Full backupy po zvolenou dobu týdnů, měsíců, či roků. 
 

Full backup Full backup Full backup

Incremental backups Incremental backups Incremental backups
.vbk .vib .vib .vib .vib .vib .vib .vbk .vib .vib .vib .vib .vib .vib .vbk .vib .vib .vib .vib .vib

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Past (14) (14) (14) (14) (14) Present
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“Recovery Time Objective“ je závislé na množství obnovovaných dat, tento fakt je potřebné brát do úvahy při definování parametrů případného 
plánu obnovy, kterým se Smluvní partner řídí při využívání funkce Zálohování. 
 
U zálohování celých virtuálních serverů s OS Windows Server je funkcí Microsoft Windows VSS (Volume Shadow-Copy Service) zajištěna 

aplikační konzistentnost zálohovaných dat. 

IT administrátor může nastavit e-mailovou adresu, na kterou budou odesílány notifikace o stavu zálohovacích úloh. 
 

Zálohovací schéma a vlastnosti Parametry 

Použitý SW  

Počet zálohovacích schémat Dle preferencí zákazníka v rámci produktově definovaných hranic 

Schéma plánu zálohování 
První záloha je plná záloha, následně 1× týdně syntetická plná záloha 
Přírůstková záloha – zbývající dny, 1× denně 

Zálohovacího okno Interval mezi 18:00 – 6:00 

Přístup k ovládacímu panelu Ano, pro nastavení záloh, i pro obnovu dat ze záloh 

Krátkodobé zálohy Ano, základní retenční politikou 

Dlouhodobé zálohy Ano, pomocí metody GFS 

Recovery Point Objective Maximálně 24 hodin 

Application-aware processing Ano 

SW agent instalovaný uvnitř OS  Ne 

Notifikace k zálohovacím úlohám Ano 

Data uložená na tzv. Named disku nebo data uložená na síťově připojeném externím disku přes iSCSI (samostatná služba Data Storage – 
Virtual Storage) je nutné zálohovat SW Agentem – aktuální verze služby T-Cloud VDC zálohování SW agentem nepodporuje. 
 
Služba je zpoplatněna: 

▪ dle množství cílových dat (Used Quota), tj. veškerých dat, která zálohování vygeneruje 
▪ dle počtu chráněných virtuálních serverů (Protected VMs) 

 
 
 

3 Subskripce – vzdálený přístup k SW 

Ve standardní nabídce Služby nabízíme vybrané, nejčastěji používané, softwarové produkty společnosti Microsoft formou měsíčního pronájmu. 
Tento model provozu je umožněn prostřednictvím tzv. Service Provider License Agreement (SPLA) smlouvy uzavřené mezi společností Microsoft 
a Poskytovatelem. MS SPLA nabízí licence všech verzí operačního systému MS Windows server, aplikací jako MS SQL a dalších MS aplikací. 
Pro užití Subskripcí společnosti Microsoft platí mj. Podmínky vzdáleného přístupu k software Microsoft.  

Počet licencí požadovaných pro OrgVDC závisí na definici metriky licence: 

▪ VM (Virtual Machine) – licencuje se každý virtuální server se  
▪ vCPU (virtual CPU core) – licencuje se každé virtuální CPU, které je přiřazeno virtuálnímu serveru  
▪ SAL (Subscriber Access License) – licencuje se každý konkrétní uživatel, který byl autorizován k používání programu/ aplikace a 

přístupu ke všem virtuálním serverům, bez ohledu na to, zda jednotlivec tyto programy v daném okamžiku aktivně používá 

Typy software dle účtovacího období: 

▪ Měsíční – platí se maximální počet software současně přiřazeného k běžícím i neběžícím virtuálním serverům v daném měsíci 
▪ Hodinové – platí se doba skutečného použití software na běžících virtuálních serverech 

Benefity služby MS SPLA 

▪ Transparentní a snadné řízení nákladů dle aktuální licenční potřeby 
▪ Smluvní partner má možnost především u SAL licencí (např. terminálové RDS licence) měnit jednou za kalendářní měsíc počty 

pronajatých licencí  
▪ Instalace SW Microsoft v nejaktuálnějších i předchozích verzích 
▪ OS Windows server licencován pouze na počet virtuálních serverů bez nutnosti nákupu přístupových CAL licencí (Client Access 

License – obdoba metriky SAL), jako tomu je u modelu On-Premise, kde se vyžadují licence Serverové + licence CAL 
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▪ Práva Disaster Recovery, Fail-Over 
▪ Přenositelnost licencí Microsoft díky právu tzv. License Mobility trough Software Assurance 

 

3.1 License Mobility through Software Assurance (dále také LM-SA) 

Poskytovatel je tzv. Authorized Mobility partnerem společnosti Microsoft. Pokud Smluvní partner vlastní licence s platnou Sotware Assurance 

(dále SA), může je přenést sdíleného prostředí Služby – na HW sdílený více zákazníky při splnění licenčních podmínek Microsoft. 

▪ Platí pro většinu verzí serverových produktů vydaných od 7/2011 
ͦ Aplikace instalované ve virtuálním sdíleném prostředí mohou být využívány pouze Smluvním Partnerem 
ͦ Všechny přístupové licence CAL, EC a Server ML k těmto produktům musí být pokryty licencemi s SA 

▪ Nelze využít pro OS Windows Server 
▪ Do 10 dnů po nasazení služby LM-SA je Smluvní partner povinen vyplnit a zaslat Poskytovateli formulář pro ověření licencí (License 

Verification Form) na e-mailovou adresu Zákaznického centra poskytovatele 
ͦ Pokud je taková služba ze strany Poskytovatele podporována, požádá Smluvní partner o schválení přenesení svých licencí 

s platným SA rovněž společnost Microsoft prostřednictvím formuláře License Verification Form dle tzv. Verification Guide 
for Customers.  

ͦ Tento formulář Smluvní partner předkládá k ověření společnosti Microsoft do 10 dnů od přenesení svých licencí pod MS 
službu poskytovanou Poskytovatelem. V tomto formuláři Smluvní partner uvádí jako autorizovaného partnera služby License 
Mobility společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Úplný postup je možné vyhledat a ověřit na webových stránkách 
společnosti Microsoft. Licence na základě License Mobility SA musí zůstat na sdílených serverech Poskytovatele po dobu 
ne kratší než 90 dnů. Smluvní partner není oprávněn převést svoji licenci k LM-SA v době kratší než 90 dnů ode dne jejího 
posledního převedení. 
 

 
 

3.2 Objednávání Subskripcí 

▪ objednávka licencí se provádí v portálu Moje Firma v části „služba T-Cloud VDC“ 
▪ je povinností Smluvního partnera ještě před použitím (instalováním) placené Subskripce ověřit požadované množství, aby následná 

aktivace Subskripcí a jejich používání bylo v souladu s licenčními podmínkami dané Subskripce 
▪ Subskripce jsou definovány smluvně Objednávkou a jejich počet je vždy účtován paušálně (tedy i když není Smluvním partnerem 

využíván) 
ͦ výjimku tvoří licence OS Windows Server (dostupného prostřednictvím Veřejného katalogu, viz 2.8), které jsou účtovány 

automaticky na hodinové bázi pouze běžícím virtuálním serverům (není potřebné je předem objednávat v portálu Moje 
Firma) 
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3.3 Úkony pro aktivaci Subskripcí podléhajících podmínkám Microsoft SPLA 

OS Windows Server 

Šablona virtuálního serveru dostupná ve Veřejném katalogu již obsahuje ve své konfiguraci záznam o KMS serveru (kms2.dc.t-mobile.cz), se 

kterým bude komunikovat pro svou registraci 

▪ aby registrace na uvedený KMS server proběhla úspěšně, je nutné mít na trase směrem do veřejného internetu, na FW Služby, 
povolenu komunikaci na portu TCP 1688  

▪ na straně KMS serveru Poskytovatele existuje whitelist záznam v access listu síťové infrastruktury s uvedením veřejných IPv4 adres  
▪ samotnou aktivaci licencí administrátor virtuálního serveru provede příkazem: 

˚ slmgr /ato 
˚ a následně lze ověřit status aktivace příkazem: slmgr /dlv 

▪ Pokud jsou všechny uvedené podmínky splněny, registrace proběhne úspěšně 

Microsoft SQL 

▪ Aplikaci MS SQL IT administrátor získá novou instalací Subskripce z instalačního .iso média, nebo spuštěním předpřipravené 
šablony 

▪ Product Key (licenční klíč) je defaultně předvyplněný v instalačním kroku vyžadujícím licenční klíč 
▪ Funkce KMS serveru se pro proces registrace MS SQL aplikace nepoužívá 
▪ Smluvní partner je povinen Poskytovateli, po objednání Subsripcí a nainstalování aplikace, oznámit Poskytovateli jméno virtuální 

serveru, na kterém MS SQL běží. Poskytovatel tuto informaci zanese do tzv. „Licenčním deníku“, který slouží pro auditovací účely 
Poskytovatele. 

Microsoft RDS 

▪ Pro aktivaci nových Subskripcí MS RDS nebo jejich dodatečné přidání vyžaduje vepsání kódu Poskytovatelem do licenčního serveru 
pod správou IT administrátora. Je potřebné se předem navzájem domluvit na způsobu a čase provedení akce vložení. 

▪ V aplikaci „RD Licensing manager“ Windows serveru zvolte „Install licences“, vyberte License Program = SPLA 
▪ V tomto bodě musí specialista Poskytovatele explicitně vložit do určeného pole neveřejný kód Poskytovatele 

˚ https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-desktop-services/rds-activate-license-server 
▪ Následuje konfigurace tzv. Remote Desktop Session Host role Windows Serveru, který čerpá licence z licenčního serveru 

konfigurovaného v předchozích krocích 
˚ https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-desktop-services/rds-install-cals 

MS Office a MS Excel 

Aplikaci IT administrátor získá novou instalací Subskripce z instalačního .iso média. Instalační balíček aplikace Smluvnímu partnerovi nabízí 

rovněž Poskytovatel. 

Aplikace se aktivuje přes KMS server Poskytovatele (kms2.dc.t-mobile.cz), se kterým bude komunikovat pro svou registraci. 

▪ aby registrace na uvedený KMS server proběhla úspěšně, je nutné mít povolenu komunikaci na portu TCP 1688 na trase směrem 
do veřejného internetu 

▪ na straně KMS serveru Poskytovatele existuje whitelist záznam v access listu síťové infrastruktury s uvedením veřejných IPv4 adres  
▪ samotnou aktivaci licencí administrátor virtuálního stroje provede příkazem: 

˚ cscript ospp.vbs /sethst: kms2.dc.t-mobile.cz 
˚ cscript ospp.vbs /act 

▪ Pokud jsou všechny uvedené podmínky splněny, registrace proběhne úspěšně. 

MS Exchange a MS Sharepoint 

Funkční aplikaci IT administrátor získá novou instalací Subskripce z instalačního .iso média. Instalační balíček aplikace Smluvnímu partneru 

může poskytnout Poskytovatel. 

▪ Pro aktivaci nových Subskripcí se vyžaduje vepsání kódu v administračním rozhraní aplikace ze strany Poskytovatele. Je potřebné se 
předem navzájem domluvit na způsobu a čase provedení úkonu. 

3.4 Reporting dle ustanovení společnosti Microsoft 

▪ Za každý kalendářní měsíc poskytování MS služeb je Poskytovatel povinen vyhotovit měsíční hlášení o poskytování, které je zasíláno 
na společnosti Microsoft. 

▪ Za každý kalendářní měsíc poskytování MS služeb je Smluvní partner povinen vyhotovit měsíční hlášení o poskytování MS služeb a 
předložit jej Poskytovateli. 

▪ Měsíční hlášení budou Smluvním partnerem předkládána nejpozději k druhému (2.) dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla Subskripce výrobce Microsoft čerpána. Pokud Smluvní partner nezašle Poskytovateli hlášení za první kalendářní měsíc 
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poskytování MS služeb v termínu dle předchozí věty, jedná se ze strany Smluvního partnera o podstatné porušení jeho povinností, a 
Poskytovatel je oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy VDC. 

▪ Pakliže Smluvní partner nezašle Poskytovateli hlášení za druhý a další kalendářní měsíce užívání Subskripcí Microsoft v uvedeném 
termínu, pak se sjednává, že platí poslední předchozí měsíční hlášení o užívání Subskripcí Microsoft předložené ze strany Smluvního 
partnera Poskytovateli. 

▪ Hlášení dle tohoto odstavce nemá vliv na povinnost Smluvního partnera hradit cenu Subskripcí v souladu s Objednávkou, Smluvní 
partner není oprávněn čerpat Subskripce Microsoft v rozsahu větším, než je objednáno. 

▪ Hlášení o čerpání Subskripcí Microsoft dle metriky zaslat na adresu business@t-mobile.cz : 
˚ Licence MS SAL: (Named User): zaslání seznamu jmenných jednoznačně identifikovaných uživatelů (typ souboru dle výběru 

Smluvního partnera – např. report z MS Active Directory, formáty *pdf, csv, atd.) 
˚ Licence typu per vCPU a per VM, název virtuálního serveru, kterému byla licence přiřazena 

3.5 Vnější software 

▪ Poskytovatel umožňuje Smluvnímu partneru použít vlastní či jinak legálně opatřené licence pro operační systémy či aplikace v rámci 
Služby. 
ͦ výjimkou je OS Windows Server, který musí být licencován Service Provider licencemi. Tato podmínka plyne ze smlouvy 

SPLA uzavřené mezi Poskytovatelem a společností Microsoft 

Smluví partner by měl konzultovat s Poskytovatelem a/nebo výrobcem Vnějšího software, zda vložením/použitím Vnějšího software v rámci 
Služby nedojde k porušení licenčních podmínek 

ͦ někteří poskytovatelé software nedovolují použít software ve sdíleném prostředí veřejného cloudu 

4 Profesionální služby  

4.1 Správa služby T-Cloud VDC 

Standardní varianta Služby – Služba T-Cloud VDC je v základu nabízena bez administrace prováděné specialisty Poskytovatele. Poskytovatel 

zajišťuje chod infrastruktury formou IaaS. IT administrátor obdrží plný přístup do Organizace, do které se přihlašuje přes administrační portál a 

veškeré konfigurační úkony prováděné uvnitř Organizace, nebo OrgVDC, v operačních systémech a v aplikacích jsou v této standardní 

variantě plně ve správě IT administrátora Smluvního partnera.  

5 Dostupnost Služby 

Všechny komponenty technologie T-Cloud VDC jsou navrženy jako vysoce dostupné, schopné eliminovat dopady výpadků díky redundantní 
architektuře veškerých fyzických komponent (žádný Single-point-of-failure). Všechny komponenty byly vybrány a sestaveny s důrazem na 
spolehlivost a dostupnost služby.  

▪ platforma je pod nepřetržitým proaktivním dohledem operátorů Poskytovatele v režimu 24×7×365, tj. technologické poruchy 
způsobující nedostupnost Služby jsou Poskytovatelem řešeny a odstraňovány proaktivně 

▪ plánované servisní zásahy Poskytovatele do prostředí T-Cloud VDC, které by mohly ovlivnit chod Služby, jsou oznamovány 
Smluvnímu partneru minimálně s 14denním předstihem. Je-li to možné, Poskytovatel provádí servisní zásahy o víkendu 

Služba T-Cloud VDC je svým charakterem službou typu IaaS (Infrastructure as a Service) a platí zde princip sdílené odpovědnosti: 

 

Smluvní podmínky SLA jsou uvedeny v Obchodních podmínkách Služby T-Cloud VDC. 

mailto:business@t-mobile.cz
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6 Závěrečná ustanovení 

6.1 Procesní úkony 

Objednání a zřízení Služby  

Službu Smluvní partner objednává přes zákaznický portál Moje Firma, více je o uzavření Smlouvy VDC a aktivaci Služby uvedeno v Obchodních 

podmínkách Služby T-Cloud VDC  

Velmi doporučujeme jako první úkon IT administrátora po obdržení přístupových údajů do administračního portálu provést změnu přístupového 

hesla. 

IT administrátor má po zřízení Služby možnost vytvářet virtuální servery buď z dostupných předpřipravených šablon, nebo přenosem virtuálních 

serverů ze stávajícího prostředí Smluvního partnera pomocí exportu obrazů do souborového formátu .ovf nebo .ova a následným importem do 

privátního katalogu šablon vytvořeného Smluvním partnerem uvnitř OrgVDC. 

V případě velkých rozměrů těchto souborů, v řádech TB, je možné v součinnosti Poskytovatele doručit obrazy virtuálních serverů na externím 

disku, z něhož Poskytovatel provede import dat do OrgVDC Smluvního partnera. 

 

Hlášení závady/poruchy služby 

Smluvní partner má možnost hlásit případnou závadu nebo poruchu Služby na Dohledovému centru Poskytovatele.  
Důrazně doporučujeme, aby Dohledové centrum Smluvní partner kontaktoval telefonicky na 800 73 73 11 již při prvních známkách závady nebo 
poruchy.  

▪ Dostupnost 24/7/365 pro předem definovaná telefonní čísla – role Administrátor systémových řešení (ADSR) 
▪ E-mailem: dohled@t-mobile.cz 

 

Řešení reklamací, jiná administrativní komunikace 

Smluvní partner má možnost hlásit reklamaci, požadavek na technickou změnu Služby, žádost na součinnost Poskytovatele na „Zákaznické 
Centrum“, které je dostupné v pracovních dnech v časech mezi 8:00 – 18:00 a požadavky jsou vyřizovány v tomto režimu. 

▪ Telefonicky na telefonním čísle 800 73 73 33 
▪ E-mailem: business@t-mobile.cz 

Hlášení o čerpání Subskripcí Microsoft poskytovat písemně emailem. 

 

Komunikace musí obsahovat zejména: 

▪ identifikaci Smluvního partnera (název firmy, identifikační číslo Služby) 
▪ popis závady/reklamace/požadavku 
▪ datum a čas vzniku závady/poruchy 
▪ jméno a příjmení osoby jednající jménem Smluvního partnera a jeho telefonní číslo 

 


