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Základní služby Technologického centra kraje (TCK) 

� Virtuální hosting  – VMWare vSphere 5.5, možnost HA, 8 fyzických nodů, rovnoměrné 
rozmístění technologií do dvou lokalit (vzdálenost 1,5km), možnost konfigurace SRM 

� Fyzický hosting  – umístění zařízení do dvou hlavních lokalit TCK - Krajský úřad, 
Nemocnice Jihlava. Možnost hostingu i v dalších lokalitách (okresní města) 

� Sdílené DB systémy  – MS SQL 2008 Standard, Oracle 10g 
� Sdílená SAN  – podpora iSCSI, FC, možnost VSS snapshotů, replikace do 4ti lokalit 

v Kraji Vysočina, clustering, mirroring, podpora FalconStor IPStor, NAS, garantované 
úložiště Hitachi HCP, SSD/NAND úložiště pro náročné aplikace, pole SSD/SAS HUAWEI 
OCEANSTOR v konfiguraci hypermetro cluster  

� Zálohování  –Veeam Backup & Replication; zálohování do úložiště EIGER v Plzni 
(Cesnet – dedikovaná 10GE linka) 

� Konektivita  – 10Gbps Cesnet2, BGP záloha 1Gbps Optonet, vlastní AS pool, podpora 
IPv6, IPv4 a IPv6 PI rozsahy, konektivita resortních sítí (MV-ITS , HZS, PČR, MPSV, 
ŘSD; dostupnost služeb CMS), přímá konektivita 1Gbps do cca 100 lokalit na Vysočině,  

� Další sí ťové služby – DNS/DNSsec, SMTP (odchozí), NTP  
� Napájení  – dvouzdrojové, zálohované bateriovou soustavu a centrálním diesel 

agregátem  
� Dohled  – environmentální monitoring, kamerové systémy, EZS s centrálním pultem 

ochrany, Stabilní EPS s hlášením na HZS 
� Vzdálený p řístup  – pro potřeby správy prostřednictvím tunelovaného RDP/SSH popř. 

v odůvodněných případech SSTP a PPTP VPN na vyžádání 
� Ochrana aplikací  – L7 Web Application Firewall (BigIP F5 - cluster), centrální firewall 

(FreeBSD – cluster) – možnost definice DMZ 
� Antivirová ochrana  – Symantec Endpoint Protection 
� Interní certifikační autorita (MS) 
� Dohledové centrum - PRTG, Mikrotik Dude; audit, logování, SIEM compliance (NetIQ - ) 

 
 
 
 
 
Požadavky na dodavatele pop ř. provozovatele hostovaných systém ů před 
zřízením hostingu. 
 
Předání základní dokumentace systému 
Pro zřízení hostingového prostředí musí dodavatel specifikovat základní systémové požadavky 
v následující struktuře.  
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Systémový parametr Popis Požadavek 

Název hostovaného sytému 
Název projektu popř. softwaru, ke kterému se 
hosting zřizuje(z něj je dále odvozován např. 
název serverů…) 

  

Požadavky na provozní 
prostředí 

Počty virtuálních a fyzických serverů, min 
RAM, min disková kapacita, odhad růstu, 
počty síťových rozhraní, požadavek na CPU 
(počet, MHz) 

  

Provozní režim systému požadované SLA, provozní doba, možnosti 
odstávky  

Operační systém Specifikace verze, systémových komponent, 
licencování (kdo zajišťuje licenci OS)   

Možnost souběhu s jinými 
systém 

Je možné systém provozovat v souběhu v 
jednom OS s dalšími aplikacemi?   

Správa systému v úrovni 
OS 

zajišťuje dodavatel nebo poskytovatel 
hostingu? Záplatování, aktualizace, instalace 
základních komponent. 

  

Požadavky na filesystem 
velikost, rozdělení LUNů, oprávnění, 
struktura, maximální celkové předpokládané 
IOPs 

  

Požadavky na databázi 

typ, verze, možnost využití samostatné 
instance sdíleného db. serveru, požadavky na 
práva, požadavky na služby (např. 
fulltextindexing, reporting services atd.), 
požadovaná velikost databáze a výhled růstu 

  

Provozované systémy popis provozovaných systémů (db, web 
servery, nadstavby, aplikační systémy)   

Požadavky na AntiX kdo zajišťuje antivirovou kontrolu,  
antispyware atd.   

Požadavky na zálohování a 
archivaci 

kdo a jak zajišťuje zálohování, specifikace 
cest, cílů a periodicity; clusterování, HA   

Požadavky na IP/DNS 
počet požadovaných IP adres, typ (veřejná?), 
požadavky na DNS, specifické síťové 
požadavky (ROWAnet VLAN, KIVS) 

  

URL Základní URL v případě webových aplikací  
(relevantní z pohledu bezpečnostních skenů)  

Požadavky na IP/FW specifikace komunikačních rozhraní 
(požadované UDP/TCP porty)   

Požadovaná šířka pásma do jakých sítí, předpokládané maximální 
dlouhodobé zatížení  

Požadavky na monitoring seznam IP služeb a portů pro centrální 
monitoring   

Požadavky na vzdálený 
přístup 

RDP/SSH tunel, SSTP/PPTPVPN  

Další požadavky mailservery, faxy, sms   

Kontakty - admin seznam osob, kterým bude zřízen vzdálený 
přístup   

Kontakt - monitoring emailový kontakt na zasílání varovných 
hlášení monitoringu   

Kontakty - ost ostatní kontaktní osoby   
Vyplnil: 
 
Dne: 
 
Podpis (popř. el. podpis v PDF): 
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Akcepta ční testy 
Dodavatel popř. provozovatel systému musí před ostrým spuštěním systému v prostředí 
Technologického centra Kraje Vysočina zajistit na své náklady následující výstupy: 
 

� Penetrační test systému  - předání protokolu prokazujícího dostupnost systému 
z okolních sítí (před FW, za FW, internet, klientské sítě), výhradně na dokumentovaná 
rozhraní a služby a to včetně příslušných testů aplikační vrstvy (např. testy xss, sql 
injection, rfi, lfi, code upload nebo OWASP top 10).  

� Zátěžový test – otestování systému na provozní parametry požadované při rutinním běhu 
systému. Musí být realizováno v součinnosti s poskytovatelem pro měření systémových 
požadavků a vliv na hostingovou infrastrukturu 

� Ověření dohledu a záloh – ověření systému zálohování a dohledu zkušebním výpadkem 
služby 

 
Penetrační test, ověření dohledu, ověření záloh a případné aktualizace základní dokumentace 
musí dodavatel opakovat minimálně 1x ročně včetně předání příslušného protokolu. 
 
Tyto výstupy budou předány poskytovateli hostingu v podobě, která prokáže provozuschopnost 
systému v rutinním běhu. Výstupy musí být před spuštěním systému akceptovány oběma 
stranami akceptačním protokolem (viz. příloha provozního řádu) 
 
V případě dodatečného zjištění bezpečnostního rizika provozovaného systému nebo jeho 
negativního vlivu na hostingovou infrastrukturu je dodavatel povinen bezodkladně tento systém 
zabezpečit. V opačném případě si provozovatel vyhrazuje právo na dočasné odpojení systému 
do doby, než bude sjednána náprava. 
 
 
Provoz systému 
Provozovatel hostingu si vyhrazuje právo na odstávku systému v případě nezbytné údržby, 
havárie popř. chování systému, které ohrožuje chod dalších technologií kraje popř. dalších 
hostovaných systémů. 
Plánované odstávky budou předem oznámeny na kontaktní adresu monitoringu dodavatele . 
 
Provozovatel výrazně doporučuje dodavateli udržovat datovou zálohu systému i mimo prostředí 
technologického centra. 
 
Poplatky 
Technologické centrum kraje poskytuje služby výhradně subjektům veřejné správy a jimi 
zřizovaným organizacím jako koncovým uživatelům hostovaných systémů. V případě subjektů 
se sídlem na území Kraje Vysočina jsou základní hostingové služby poskytovány zdarma. 
V případě subjektů veřejné správy mimo Kraj Vysočina jsou služby poskytovány mimo zařízení 
TCK pořízeného z příslušného projektu IOP a je účtován roční poplatek v hodnotě 1% z celkové 
ceny systému (licence+support+další roční provozní náklady). 
Hosting služeb pro subjekty mimo veřejnou správu nebo většího množství systémů pro subjekty 
veřejné správy není obecně předpokládán. Odůvodněné žádosti např. NNO a školských 
organizací budou posuzovány vedením Kraje Vysočina včetně individuálního určení poplatku a 
umístění. 
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Přístup a kontakty 
Technologické centrum kraje je provozováno v režimu 24x7 se základním SLA 99,9%  
Praktické SLA TCK v roce 2015 činilo 99,99% 
Objekt TCK je nepřetržitě střežen bezpečnostní službou a kamerovým systémem se záznamem 
min 72h. 
Technický support je dostupný v pracovní době 8:00-17:00 v pracovních dnech. 
Vstup do objektu a technické požadavky nutno předem oznámit na následující kontakty: 
 
email: tck@kr-vysocina.cz 
telefon: +420 564 602 110 
fax: +420 564 602 432 


