
Popis služby Virtuální Datové Centrum 
Tento Popis služby je platný pro službu Virtuální Datové Centrum zřízené nebo změněné v období od 15.2.2022 do odvolání. 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíc ̌kova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681  
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Využívání cloudového prostředí se stalo nezpochybnitelným trendem v IT. Hlavním důvodem je flexibilita a pokročilé možnosti zabezpečení. Při 
správném návrhu služby to mohou být i nižší náklady. Proto se využití cloudu stává nedílnou součástí strategie plánování IT většiny firem. 
 

Služba Virtuální Datové Centrum (VDC) spočívá  
▪ v pronájmu zdrojů virtuální infrastruktury zákazníkovi 

ͦ sestávajícího z určitého množství zdrojů výpočetního výkonu CPU, RAM, datového úložiště 

ͦ a dalších souvisejících nebo doplňkových služeb  

▪ v propojení lokální infrastruktury zákazníka s touto virtuální infrastrukturou TMCZ přes síť internet nebo VPN 

▪ v údržbě a servisu virtuální infrastruktury formou IaaS poskytovatelem 

 
Jedná se o řešení Infrastruktury formou služby (IaaS), která může zcela nahradit klasické datové centrum firmy s dedikovaným hardwarem; 
servery, diskovými poli, síťovými prvky, nebo může vlastní infrastrukturu rozšířit o další výkon a funkcionalitu.  
 
TMCZ úspěšně poskytuje služby IaaS více než deset let. Umožníme vám soustředit se na váš vlastní obor podnikání. Expertízu nutnou pro 
provozování podkladových technologií můžete přenechat IT expertům TMCZ. 
 
V technologické vrstvě těsně nad vrstvou IaaS služba VDC ponechává IT administrátorovi zákazníka standardně plnou kontrolu nad IT 
prostředím virtuálních strojů. Zákazník má možnost dle svých potřeb určit počet virtuálních serverů, navrhnout parametry jednotlivých instancí 
virtuálních strojů, definovat nastavení sítí a bezpečnostních pravidel.  
Variantně je TMCZ připraveno tuto operativu pro zákazníka provozovat vlastními technickými specialisty, formou profesionálních služeb. 

1 Struktura řešení IaaS a použité technologie 

Schéma zobrazuje technologickou strukturu řešení veřejné cloudové platformy VDC. 

Základním rozhraním pro správu 
virtuálních strojů zákazníkem je 
nástroj VMware Cloud Director. 
Jedná se o webový administrační 
portál    založený na protokolu 
HTML5. Platforma jako taková je 
technickými specialisty TMCZ 
spravována o jednu úroveň 
hlouběji – přes nástroj VMware 
vCenter. V rámci služby VDC je 
zákazníkovi vyhrazeno virtuální 
prostředí (resource pool) pro běh 
virtuálních serverů, dle 
definovaného požadavku na 
výkon a diskovou kapacitu. 
Virtualizace je prováděná 
hypervizorem společnosti 
VMware. I fyzická infrastruktura je 
postavena na výrobcích našich 
technologických partnerů. 
Clustery serverů výrobce HPE jsou 
navrhnuty 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. Síťová infrastruktura je provozována na technologiích společnosti Cisco. V celé platformě 
eliminujeme riziko tzv. Single-Point-of-Failure.  

Infrastruktura služby VDC je součástí programu VMware Cloud Verified a je umístěna v datových centrech TMCZ v České republice. 

https://cloud.vmware.com/providers/cloud-providers/t-mobile-czech-republic-as 

 

 

https://cloud.vmware.com/providers/cloud-providers/t-mobile-czech-republic-as


Popis služby Virtuální Datové Centrum 
Tento Popis služby je platný pro službu Virtuální Datové Centrum zřízené nebo změněné v období od 15.2.2022 do odvolání. 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíc ̌kova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681  
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2 Charakteristika služby VDC 

Vlastnosti Stručný popis 

Zákaznický administrační portál VMware Cloud Director 

Virtualizační platforma VMware 

Vzdálený přístup do virtuálního stroje RDP nebo SSH 

Platební modely Fixní / Kombinovaný 

Výkon CPU násobky 1GHz  

Množství RAM násobky 1GB 

Kategorie virtuálních disků TIER1, TIER2, TIER3  - definice dle IOPS/GB ; násobky 50GB  

Operační systémy Windows / Linux 

Snapshots otisk virtuálních strojů pro krátkodobé účely 

Statistika využívání zdrojů CPU, RAM, úložiště, sít 

Základní síťování virtual Switch 

NSX Base + Firewall / source NAT / destination NAT/ DHCP 

NSX Gateway NSX Base +  virtual Router  /  DNS FWD /  TCP, HTTP/S  Load Balancer  /  S2S IPSec  

Možnosti připojení - konektivita internet / internet + IPSec / MPLS VPN / L2 Ethernet 

Smluvní garance služeb (SLA) dostupnost až 99.99%  

Správa VDC a operačních systémů profesionální služba, volitelná, zajišťuje správu odborným servisním týmem TMCZ 

Doplňkové služby Virtuální Záloha, externí fyzický Firewall, Load Balancer 

Odborné konzultace poradenství a analýza prostředí před migrací 

2.1 Sada zdrojů 
Základním stavebním blokem služby je tzv. resource pool (sada zdrojů). Jedná se o souhrn všech prostředků přidělených danému virtuálnímu 

datovému centru, které může IT administrátor zákazníka v libovolném rozdělení přiřadit jednotlivým virtuálním strojům. Není nutné ani potřebné 

virtuální stroje zřizovat dle předem poskytovatelem definovaných velikostních šablon.  

Resource pool je určen: 
▪ alokací CPU výkonu definovaného množstvím GHz sdílených přes všechny běžící virtuální servery 

▪ alokací celkové kapacity RAM, kterou je možné dle uvážení přiřadit virtuálním strojům  

▪ alokací kapacity diskových kategorií (Tierů) úložiště, kterou je možné dle uvážení přiřadit virtuálním strojům  

Výpočetní výkon CPU  

Zákazník obdrží výkon CPU definovaný v GHz. Množství potřebného výkonu v GHz se určuje zamýšleným počtem vCPU přiřazených jednotlivým 

virtuálním serverům, kdy jedno vCPU je ekvivalentem minimálně jednoho, ideálně dvou GHz, tj. při výpočtech předplaceného výkonu je vhodné 

počítat 1 vCPU = 1 až 2 GHz. Tento výkon v GHz je jako celek sdílen mezi všemi vCPU všech virtuálních strojů resource poolu. 

Operační paměť RAM  

Zákazník obdrží výkon operační paměti RAM definovaný v GB. Celkové množství RAM v sadě zdrojů je možné rozdělovat mezi všechny virtuální 

stroje, ale konečná hodnota GB RAM se přiřazuje virtuálnímu stroji dedikovaně.  

Datová úložiště 

Kapacita datového úložiště přidělitelná virtuálnímu stroji je alokovaná sadě zdrojů. Volitelně ze tří kategorií – Tierů, rozlišených dle parametru 
„počet IOPS/GB“ a každému Tieru je možné ji objednávat v 50 GB blocích.  
Technologicky se jedná o tzv. blokové úložiště, externí – propojené se serverovou infrastrukturou přes SAN síť. 
 
Celkovou objednanou diskovou kapacitu je možno libovolně rozdělit mezi všechny virtuální servery vytvořené v rámci Virtuálního Datového 
Centra. 
Každý virtuální stroj může mít přiděleno více disků různých Tierů. 
 
Parametry IOPS/GB jednotlivých diskových kategorií: 

▪ TIER1:  5 IOPS/GB 
Disk této kategorie je vhodný pro aplikace s potřebou vysokého výkonu čtení a zápisu, např. pro databáze 

▪ TIER2:  1 IOPS/GB 
Disk této kategorie je vhodný pro aplikace s potřebou standardního výkonu čtení a zápisu, např. pro operační systém virtuálních strojů, 
nebo běžné podnikové aplikace 

▪ TIER3:  0,1 IOPS/GB 
Disk této kategorie je vhodný pro účely, kde výkon čtení a zápisu není podstatný, kde data jsou používána jen zřídka 
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Funkce Named Independent disk 

Jedná se o nezávislé disky vytvářené přes Cloud Director portál mimo standardní postup vytváření virtuálních strojů. Takovýto disk alokuje 
kapacitu ze sady zdrojů, ale není defaultně přirazený k žádnému virtuální stroji. Administrátor může disk tohoto typu libovolně připínat (attach) 
virtuálním strojům dle potřeby, ale v jedné chvíli vždy pouze jednomu virtuální stroji. 

Služba Virtuální úložiště – Virtual Storage 

V případě, že architektura běhu virtuálních strojů 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 doplňkovou službu, zřizovanou odděleně od služby VDC, která se následně privátní sítí připojí do VDC. 

2.2 Princip účtování výkonových zdrojů 
Zákazník si nechává zřídit službu a vybírá platební model, který mu vyhovuje.  

▪ Fixní platební model pracuje s předem přesně stanoveným a předplaceným/rezervovaným výpočetním výkonem,  

▪ Kombinovaný platební model oproti Fixnímu umožnuje využít výpočetní výkon navíc, zpoplatněný dle spotřeby nad rámec 

rezervovaného výkonu. Využití výkonového zdroje nad rámec rezervovaného výkonu je počítáno jako hodinový průměr neboli průměr 

naměřených hodnot ve dvanácti pěti-minutových intervalech. 

Sada zdrojů Fixní Kombinovaný (Fixní + Spotřební) 
CPU (GHz) Je účtováno měsíčně dle 

rezervovaného objemu GHz 
definovaného ve Specifikaci 
Služby. 

Je účtováno měsíčně dle rezervovaného objemu definovaného ve Specifikaci 
Služby  
a další objem nad rámec rezervovaného množství je účtován hodinově dle 
sumy reálně spotřebovaného množství GHz všech virtuálních strojů. 
Zaokrouhleně na celé jednotky GHz nahoru. 

RAM (GB) Je účtováno měsíčně dle 
rezervovaného objemu GB 
definovaného ve Specifikaci 
Služby. 

Je účtováno měsíčně dle rezervovaného objemu definovaného ve Specifikaci 
Služby  
a další objem nad rámec rezervovaného množství je účtován hodinově dle 
objemu alokovaného množství GB RAM. 

Datové úložiště (GB) Je účtováno měsíčně dle objemu v 
násobcích 50 GB daného Tieru 
definovaného ve Specifikaci 
Služby. 

Je účtováno měsíčně dle rezervovaného objemu definovaného ve Specifikaci 
Služby  
a další objem nad rámec rezervovaného množství kapacity je účtován 
hodinově v násobku 1 GB dle objemu reálně alokovaného diskového prostoru 
jednotlivým virtuálním strojům a prostoru obsazeného pro RAM Swap. 

 

Grafické znázornění Kombinovaného platebního modelu: 
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Pravidla určující, zda je daný zdroj, který je provozován ve „Spotřební“ části účtován s ohledem na stav virtuálního stroje: 

Výpočetní zdroj 
Stav virtuálního stroje 

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 

 

Základní hranice hodnot velikostí výkonových zdrojů: 

Výpočetní zdroj 
Minimální množství 

rezervovaných zdrojů 

Horní limity zdrojů 

Spotřební část Kombinovaného modelu Virtuální stroj 

CPU 2 GHz 2 × rezervace; max 32 GHz 32GHz 

RAM 1 GB 2 × rezervace; max 64 GB 256 GB 

Storage Tier1 0/50 GB 2 × rezervace (min 500GB, max 1200GB) 2 TB 

Storage Tier2 0/50 GB 2 × rezervace (min 500GB, max 1200GB) 10 TB  

Storage Tier3 0/50 GB 2 × rezervace (min 500GB, max 1200GB) 10 TB 

2.3 VM Snapshot 
Funkce Virtual Machine Snapshot, dostupná v zákaznickém administračním portále, je rychlý a snadný způsob, jak uložit kompletní stav 

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

Virtualizační platforma služby VDC umožnuje pro jeden virtuální stroj vytvořit právě jeden VM Snapshot. Snapshot virtuálního stroje je obraz 

stavu a dat virtuálního stroje zachycených a uložených v okamžiku jeho vytvoření.  Data virtuálního stroje zahrnují všechny soubory z disku a 

obsah RAM paměti (volitelně). 

Pokud se administrátorovi úkon nepovede dle očekávání, je možné se snadno vrátit zpět ke stavu virtuálního stroje, 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. 

VMware Tools je sada utilit, které zvyšují výkon a zlepšují správu operačního systému virtuálních strojů. Mimo jiných věcí: 

▪ 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 stroje 

Díky vyššímu počtu potřebných operací zápisu a čtení nad virtuálními disky virtuálního stroje 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 stroje a 

jeho operačního systému měnili od chvíle pořízení snapshotu. 

Je důležité si taky uvědomit, že 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 stroji, který potřebujeme zálohujeme. VM Snapshoty se 

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

bude snapshot ztracen spolu s rodičovským virtuální strojem. 

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

k předešlému stavu musí být bezodkladně smazány.    
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Virtualizační platforma služby VDC při provedení VM Snapshotu rezervuje diskový prostor o velikosti stejné, jako je velikost všech disků 

virtuálního stroje. Důvodem je to, aby se předešlo stavu, kdy nebude mít virtuální stroj 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) dostatečná disková kapacita v Tieru 

přiřazeném virtuálnímu stroji, na kterém se bude VM Snapshot vytvářet.  

Doporučujeme proto, aby bylo VDC zřizováno vždy v režimu Kombinovaného platebního modelu tak, že množství zdrojů ve „Spotřební“ části je 

minimálně stejná jako velikost diskové kapacity ve Fixní části. 

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

diskového prostoru zdrojového disku (v předmětném Tieru) virtuálního stroje, kterých se VM Snapshot týká. 

3 Networking - vnitřní síťové prostředí VDC 

Administrační portál VMware Cloud Director umožňuje IT administrátorům zákazníka plnohodnotnou kontrolu nad síťovým nastavením uvnitř 
svého VDC prostředí. Inicializační nastavení je bez jakéhokoliv omezení provozu a veškerá síťová bezpečnostní pravidla si nastavuje zákazník 
sám. 

Základním konceptem je připojování virtuálních strojů do subnetu/ů uvnitř konstrukce vAPP (virtual application), která se pak dál připojuje do 
sítě organizační napřímo nebo zprostředkovaně přes komponenty NSX Base, nebo NSX GW. 

▪ Základní možností je vytváření a spravování interních sítí s volitelným privátním IP adresním rozsahem. 

▪ NSX Base s funkcionalitami  Firewall, source NAT, destination NAT a DHCP je standardně přítomna.  

Síťové bezpečnostní funkce NSX BASE sloužící pro kontrolu příchozího a odchozího datového toku tvoří ochrannou bariéru mezi privátními 
sítěmi uvnitř VDC a veřejnou sítí internet. 

Funkcionalita firewallu je aktivována až nastavením prvního bezpečnostního pravidla. Po nastavení prvního pravidla dochází k omezení 
veškerého provozu a zákazník provoz povoluje explicitním definováním povolených portů.  

V případě použití služby SNAT a DNAT jsou pravidla uplatněna na interní adresy.  

▪ NSX GW s funkcionalitami virtual Router,  DNS FWD,  TCP a HTTP/S  Load Balancer a  S2S IPSec je zpoplatněný nadstandardní prvek, 

který je potřebné explicitně aktivovat administrátory TMCZ. O záměru jeho použití je nutné informovat a konzultovat ještě před zřízením 

služby VDC. 

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

služeb TMCZ jako jsou Managed Security (Fortinet Unified Threat Management zařízení nabízené ve variantách Dedikovaná, Sdílená 

a Virtuální), nebo externí Load Balancing zařízení výrobce F5, nebo kompletní antiDDOS ochrana řešení od společnosti ARBOR. 

3.1 Konektivní služby umožňující komunikaci z/do služby VDC 
Přístupová konektivita z/do virtuálního prostředí VDC může být realizována prostřednictvím služby: 

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

ͦ podstatou služby je přenos dat zákazníka ve formě IP paketů prostřednictvím symetrické přístupové rychlosti 
s garantovanou minimální propustností 

ͦ jedná se o vyhrazenou a rezervovanou šíři pásma, kterou již nelze překročit 

ͦ k  internetové konektivitě získává zákazník standardně 3 veřejné IPv4 adresy (z rozsahu /29) 
ͦ případný požadavek na IPv6 konektivitu se řeší projektovou cestou. 
ͦ použitím prvku NSX GW je k dispozici možnost navázat šifrované IPSec spojení pro komunikaci s virtuálními stroji uvnitř 

VDC 
 

▪ IP Virtual Private Network 
ͦ podstatou služby IP VPN je přenos dat zákazníka ve formě IP datagramů mezi rozhraními na koncových zařízeních 

umístěných v lokalitách zákazníka, resp. mezi libovolnými koncovými body sjednané IP VPN sítě, to znamená i z/do prostředí 
VDC.  

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

▪ Ethernet Line umožňuje vysokorychlostní propojení lokálních počítačových sítí. Poskytuje přenosové prostředí, které umí přenášet 
všechny typy dat na společné infrastruktuře. Je založena na přenosu Ethernet rámců v páteřní síti TMCZ. 
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Vybrané scénáře možných síťových topologií: 

 

 

4 Zákaznický administrační portál 

Se službou VDC zákazník zároveň získává personalizovaný přístup k administračnímu portálu VMware Cloud Director. 

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

dispozici je taky veřejný katalog operačních systémů spravovaný TMCZ. 

 

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

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

 

Úkony související se správou VDC je možné provádět nejen manuálně přes administrační portál, ale i automatizovaně přes API: 

VMware Online Documentation - Getting Started with VMware Cloud Director OpenAPI 

Dokumentace k API:   VMware vCloud Director OpenAPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vcd2.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
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Vzorový náhled na celkové zdroje alokované a používané v prostředí VDC: 

 

Vzorový náhled na HW konfiguraci jednotlivých virtuálních strojů: 
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5 SW Licence 

Součástí nabízeného VDC může být i poskytnutí licencí k software. Zákazník dostává software a vzdálený přístup k němu prostřednictvím 
administračního portálu. Licence k software je zpoplatněna měsíční fixní cenou.  

Ve standardní nabídce je software operačních systémů, databází a mnoho dalších aplikací společnosti Microsoft, nabízený formou měsíčního 
pronájmu v režimu Microsoft SPLA. Zákazník tak má možnost především u SAL licencí (např. terminálové licence) měnit každý kalendářní měsíc 
počty reportovaných licencí. Dalším právem je možnost používání vždy aktuálních verzí operačních systémů a aplikací.  V režimu MS SPLA není 
potřebné pracovat s licencemi typu Windows Server CAL per User používanými v modelu Perpetual licencování. Tyto CAL jsou již zahrnuty 
v ceně měsíční pronájmu. 

Partnerství se společnostmi Red Hat a Suse nám umožnují nabízet i licence jejich operačních systémů v měsíčním modelu zpoplatnění. 

Pro případy, kde je správcem prostředí TMCZ, nabízíme měsíční licencování i pro Virtual Desktop SW společnosti Citrix, nebo SW společnosti 
Fortinet pro její Unified Threat Management SW provozovaný v cloudovém prostředí.  
 
Pro vytváření nových virtuálních strojů doporučujeme využít šablony s předinstalovaným operačním systémem a případně i aplikací. Šablony 
jsou součástí veřejného katalogu služby VDC. 

Veřejný katalog 

▪ je centrální úložiště šablon operačních systémů (databází, aplikací) poskytovaných zákazníkům  

▪ software je dostupný ve formě předkonfigurovaných šablon, ze kterých zákazníci mohou vytvářet jednotlivé virtuální stroje 

ͦ veškeré edice OS Windows Server 

ͦ veškeré edice Microsoft SQL Server 

ͦ vybrané distribuce Linux OS 

▪ kvůli licenčním podmínkám výrobců software je použití šablony způsob, jak legálně používat přes TMCZ pronajaté licence 

▪ pronajatý software je definován smluvně a jeho počet je vždy účtován paušálně, i když není využíván 
▪ software vložený do šablon je poskytován „tak jak byl poskytnut dodavatelem software – jak stojí a leží“, bez jakýchkoli výslovných či 

předpokládaných záruk ze strany TMCZ 

Nahrání existujících virtuálních strojů zákazníka do platformy Virtuálního Datového Centra 

▪ TMCZ nezakazuje zákazníkovi nahrát si vlastní již existující virtuální stroje do VDC 

Licence zákazníka 

▪ TMCZ nezakazuje zákazníkovi použít vlastní licence pro operační systémy či aplikace. 

ͦ výjimkou je OS Windows Server, který musí být licencován Service Provider licencemi. Tato podmínka plyne ze smlouvy 
SPLA uzavřené mezi TMCZ a společností Microsoft 

▪ zákazník by měl konzultovat s poskytovatelem software, zda nedojde k porušení licenčních podmínek 

ͦ někteří poskytovatelé software nedovolují použít vlastní software ve sdíleném prostředí veřejného cloudu 
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6 Monitoring zdrojů uvnitř VDC 

Prostředí VDC poskytnuté zákazníkovi je defaultně připojeno k monitorovacímu nástroji BASEn, který je poskytován v rámci služby VDC zdarma. 

Zákazník získá pro každý virtuální stroj náhled na využití jeho výkonových zdrojů: CPU (zatížení), RAM (utilizace), síť (utilizace) a disky (latence, 

datový tok): 

 

7 SLA 

Všechny komponenty technologie VDC jsou navrženy jako vysoce dostupné, schopné eliminovat dopady výpadků díky redundantní architektuře 
veškerých fyzických komponent (no Single-point-of-failure). Všechny komponenty byly vybrány a sestaveny s důrazem na spolehlivost a 
dostupnost služby.  

▪ platforma je pod nepřetržitým proaktivním dohledem operátorů TMCZ v režimu 24×7×365 

▪ plánované servisní zásahy TMCZ do prostředí VDC, které by mohly ovlivnit chod VDC, jsou oznamovány zákazníkovi minimálně 
s 14denním předstihem. Je-li to možné, TMCZ provádí servisní zásahy o víkendu 

▪ pro zákazníky je k dispozici ServiceDesk pro nahlašování poruch, které jsou dále specialisty diagnostikovány a v případě nutnosti 
řešeny s výrobci dané technologie 

Služba VDC je svým charakterem službou typu IaaS (Infrastructure as a Service). 
 
U IaaS je potřebné uvažovat a pracovat principem Sdílené odpovědnosti: 
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Základní garantovaná SLA na dostupnost platformy VDC T-Cloud 99,5 % je zahrnuta v ceně služby. 

V případě, že v zúčtovacím období zaviněním TMCZ není dodržena měsíční dostupnost služby, zákazník je oprávněn uplatnit slevu z ceny služby 

ve výši smluvní sankce za nedodržení SLA. Smluvní sankce se počítá procentní sazbou z pravidelné měsíční ceny sjednané pro konkrétní službu 

po uplatnění všech slev. 

Výše uvedeným principem TMCZ garantuje dostupnost služby VDC: 

SLA varianta Základní Rozšířená 

Dostupnost služby 99,5 % 99,99% 

Dostupnost podpory 24/7 24/7 

Druh podpory Reaktivní Reaktivní 

Maximální doba opravy (doba vyřešení) 8h 4h 

Plánovaná údržba 2h 2h 

8 Profesionální služby 

8.1 Odborné konzultace 
Naši specialisté vám pomohou migraci do cloudu provést rychleji a efektivně. 

▪ inventura stávajícího stavu včetně technologických součástí (operační systém, procesor, RAM, úložiště, databáze atd.) 
▪ analýza infrastruktury z hlediska optimalizace výkonových zdrojů 
▪ analýza síťového toku – Traffic Flow a Ports Communication 
▪ cílová architektura pro datové a aplikační servery: 

ͦ vysoká úroveň architektury infrastruktury 

ͦ doporučené nástroje používané v cílovém prostředí VDC 

8.2 Správa VDC služeb 

▪ Standardní varianta služby – služba VDC je v základu nabízena bez administrace prováděné specialisty TMCZ. TMCZ zajišťuje chod 
infrastruktury formou IaaS, a zákazník si vlastními administrátory zajišťuje služby nad úrovní IaaS, tj. správu operačních systémů, 
aplikací. IT administrátor zákazníka obdrží do VDC plný přístup, přihlašuje se přes administrátorský portál Cloud Director a veškeré 
konfigurační změny prováděné uvnitř VDC, v operačních systémech a v aplikacích jsou v této standardní variantě ve správě zákazníka. 

▪ Managed – zahrnuje správu prostředí VDC, správu operačních systémů virtuálních strojů i aplikací uvnitř tohoto VDC specialisty TMCZ.  
Zákazník přístup do VDC neobdrží. Správa operačních systémů, databází i aplikací vyžaduje pro administrátory TMCZ 
superuživatelský (root nebo admin) přístup do všech prostředí (VDC, OS, atd). Konfigurační změny jsou ze strany TMCZ prováděny na 
základě zákaznického změnového požadavku. TMCZ může iniciovat změnu, v tomto případě ji provádí až po vzájemné dohodě se 
zákazníkem.  

ͦ správa operačních systémů virtuálních strojů (Windows nebo Linux) 

▪ základní monitoring systému (jeho dostupnost, sledování volného místa, výkonové zatížení),  

▪ aplikace SW updatů a patchů 

▪ správa aplikací a služeb serveru (adresářové, souborové, poštovní, databázové, webové, …  

ͦ režim služby 8×5 nebo 24×7 

ͦ stanovení rámcového množství časového fondu potřebného pro správu vychází z analýz potřeb daného případu 

8.3 Postup migrace 
Obvyklý postup při realizaci služby VDC: 

▪ podpis smluvních dokumentů 

▪ zřízení VDC v  objednaných parametrech, včetně internetových konektivit 

▪ několik pracovních dnů na zřízení konektivních služeb nad rámec internetových jako jsou MPLS VPN nebo L2 

▪ vytvoření virtuálních serverů administrátorem VDC z dostupných předpřipravených templatů 

▪ nebo přenos virtuálních strojů ze stávajícího prostředí zákazníka pomocí exportu obrazů do souborového formátu .ova. V případě 

velkých rozměrů těchto souborů v řádech TB je možné doručit obrazy na externím disku (vlastním nebo zapůjčeném NAS od TMCZ), 

z něhož TMCZ provede import dat do VDC. Tato služba ze strany TMCZ není zpoplatněna 
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▪ po vytvoření virtuálních serverů (a po dohodě se zákazníkem) je možné přistoupit k úvodní konfiguraci služby Virtuální Záloha (je-li 

součástí řešení) v požadovaných parametrech 

9 Virtuální záloha 

Vhodným doplňkem ke službě VDC je služba Virtuální záloha, kterou si zákazník může objednat jako samostatný produkt.  
Služba Virtuální záloha zajistí zálohování vybraných aplikačních dat nebo celých virtuálních strojů do geograficky oddělené lokality, a umožní 
jejich následnou obnovu po ztrátě dat, nebo havárii.   
 
Rychlost obnovy probíhá rychlostí cca 200 GB za hodinu. 
“Recovery Time Objective“ je teda závislé na množství obnovovaných dat, tento fakt je potřebné brát do úvahy při definování parametrů plánu 

obnovy. 

Základní doba retence záloh je stanovena na 14 dní. Základní četnost záloh je 1 / 24 h („Recovery Point objective“). 
 
Využitím funkce Microsoft Windows VSS (Volume Shadow-Copy Service) u zálohování celých virtuálních strojů, nebo SW agentem 

instalovaného uvnitř OS je zajištěna aplikační konzistentnost zálohovaných dat. 

Data uložené na tzv. Named Independent disku nebo data uložené na síťově připojeném externím disku přes iSCSI (služba Data Storage – 
Virtual Storage) je nutné zálohovat SW Agentem. 

IT administrátor zákazníka obdrží pravidelné reporty o stavu dokončených zálohovacích úloh.  
 
Služba je zpoplatněna měsíční fixní částkou dle alokované velikosti zálohovaných disků, na kterých leží zdrojová (chráněná) data posílané do 
záloh.  
 
Data virtuálních strojů lze zálohovat pomocí následujících SW řešení: 

▪ využitím SW Veeam Backup, který lze využít pro zálohování celých virtuálních strojů 

ͦ následně je možnost obnovit celý takto zálohovaný virtuální stroj nebo jednotlivé soubory v rámci daného virtuálního stroje 

ͦ zálohovací schéma v tomto případě nastavuje TMCZ, protože zákazník nemá k dispozici administrační rozhraní 

ͦ případné požadavky na obnovu dat se řeší pomocí požadavku na technickou podporu TMCZ 

 
▪ využitím řešení výrobce Veritas zálohovacím SW Netbackup: 

ͦ Je vhodný pro zálohy, kde je vyžadováno podrobnější nastavení parametrů zálohování 

ͦ SW agent je instalován dovnitř virtuálního stroje, zákazník může mít k němu přístup, může svépomocně obnovovat 

ͦ zákazník má možnost definovat zálohovací schéma 

Závěrečná ustanovení 
10 Procesní úkony 

Zřizování a poskytování (provoz) služby VDC 

Služba VDC se považuje za zřízenou po nakonfigurování sady zdrojů, nastavení výchozí konfigurace dle Specifikace služby, vytvoření 
přístupových údajů a jejich poskytnutí zákazníkovi. 

Následně má zákazník dva (2) celé pracovní dny (tzn., tato lhůta běží od prvního pracovního dne bezprostředně následujícího po doručení 
oznámení o zprovoznění služby VDC ze strany poskytovatele) na odzkoušení funkčnosti, kontrolu konfigurace nastavených parametrů, 
porovnání souladu služby VDC s parametry uvedenými v příslušné Specifikaci služby a potvrzení převzetí služby VDC v souladu s dále 
uvedeným. 

V uvedené lhůtě je zákazník povinen potvrdit poskytovateli písemně (formou e-mailu) převzetí Služby dle příslušné Specifikace služby, resp. 
může uplatnit připomínky nebo reklamovat funkčnost a parametry Služby, jinak se má za to, že uplynutím uvedené lhůty, tzn. dvou (2) celých 
pracovních dnů se Služba považuje za řádně předanou v souladu s příslušnou Specifikací služby. Okamžikem doručení potvrzení převzetí 
Služby ze strany zákazníka poskytovateli bez připomínek a reklamací, resp. marným uplynutím uvedené lhůty, je služba považována za řádně 
zřízenou. 

Změny v nastavení parametrů a konfiguraci Služby 

Změnu parametrů nebo konfigurace služby VDC zákazník objednává u poskytovatele prostřednictvím příslušné Specifikace služby Virtuální 
datové Centrum, nebo přes „Oddělení péče o zákazníky“ v případě, že se jedná o konfigurační změny nemající vliv na cenu služby.  
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Změny jsou prováděny v rámci hodin sjednané technické podpory služby. Pokud je rozsah a pracnost změny požadovaných parametrů 
náročnější než příslušný rozsah hodin technické podpory sjednaný v rámci služby, jsou tyto změny zpoplatněny dle hodinových cen uvedených 
ve Specifikaci služby.  

Požadavek na změnu může podat jen oprávněný zástupce zákazníka.  
Žádné změny nelze provádět v době 5 a méně pracovních dní před dohodnutým termínem zřízení Služby.  
 

Reklamace Služby, odstranění výpadků Služby (závad) 

„Oddělení péče o zákazníky“ je dostupné 24 hodin denně, 365 dní v roce a hovory jsou vyřizovány nepřetržitě. Pro urychlení odstranění 
závady/reklamace Služby TMCZ požaduje, aby jej zákazník kontaktoval již při prvních známkách závady. Hlášení závady/reklamace Služby je 
povinen zákazník provést telefonicky na pracoviště „Oddělení péče o zákazníky“ poskytovatele. Kontaktní údaje jsou specifikované ve smlouvě 
– specifikaci. 

Informace zákazníka (hlášení) o závadě/reklamaci Služby musí obsahovat zejména: 

▪ identifikaci zákazníka (název firmy, identifikační číslo Služby (zákazníkovi oznámené v předávacím protokolu při zřízení služby) 
▪ popis závady/reklamace 
▪ datum a čas vzniku závady 
▪ jméno a příjmení osoby jednající jménem zákazníka a jeho telefonní číslo 

 
„Oddělení péče o zákazníky“ podnikne potřebné kroky k odstranění závady/reklamace. Zákazníkovi bude přiděleno číslo závady, které bude 
používat při následných kontaktech, aby bylo možno správně sledovat postup opravy. 

Ukončení služby VDC 
V případě ukončení služby VDC budou data zákazníka v podobě obrazů virtuálních serverů exportována na předem dohodnuté médium 

poskytnuté zákazníkem, které bude předáno dle dohodnutých podmínek oproti potvrzení předávacího protokolu. Po jejich transferu, dojde na 

základě vzájemného potvrzení k bezpečnému a nenávratnému smazání veškerých dat z diskových úložišť a jiných datových nosičů TMCZ. 

11 Závěr 

Společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. je připravena, ve spolupráci s pracovníky vaší společnosti, hledat a nalézt optimální variantu ICT řešení 

tak, aby vyhovovalo vašim současným potřebám a také umožňovalo rozvoj do budoucna. Pověřený obchodní manažer TMCZ je připraven vám 

poskytnout veškerá potřebná vysvětlení či konzultace k této nabídce, stejně jako k případným dalším variantám řešení. 

Zpoplatnění služby VDC a součinnost zákazníka 

V případě objednání služby VDC se zákazník v dalším kroku zaváže za poskytnutou službu VDC uhradit poskytovateli sjednanou 

jednorázovou/měsíční cenu dle příslušné Specifikace služby. Pro zřízení služby bude nevyhnutné zákazníkem poskytnout poskytovateli 

nezbytnou součinnost ke zřízení a poskytování služby VDC. 

 

 

 

 

 


