
 

   

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ 

POŽADAVEK Č. 04-2021 

 

Poskytovatel služby AUTOCONT a.s. 

Správce IS SZR 

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015 

Číslo RFC SZR RFC 911 

Název RFC SZR ISZR - Posílení kapacity stávajících diskových polí 3PAR 

Číslo tiketu (Service Desk) 67082 / 1-324431925 

Katalogový list  ISZR20 

Typ odstávky A  

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk. 

 

2. Zadání požadované změny 

Žádáme o nacenění služby dle tabulky zadání (viz. příloha) 
Pro provoz ISZR jsou v současné době formou pronájmu využívána dvě disková pole HP 3PAR 
8400 mající sériová čísla . Na základě urgentních aktuálních potřeb 
tohoto IS je nezbytné zajistit posílení jejich kapacity.  
 
Na základě výše uvedeného Vás žádáme o předložení cenové nabídky pro služby, které zajistí 
posílení současné kapacity o: 
1. HPE 3PAR  8000 SFF(2.5in) SAS Drive Enclosure, počet: 2 
2. HPE 3PAR 8000 1.8TB+SW 10K SFF HDD, počet: 8 
 
Dále požadujeme:  
- zajistit podporu těchto polí ze strany výrobce (a tuto podporu sjednotit se současnými, výše 
uvedenými 3PAR), 
- aby Vaše cenová nabídka byla koncipována do konce současné provozní smlouvy na ISZR, tedy 
do 31.12. 2021.  
Navržený harmonogram je platný při objednání do 16.2.2021. 

Tabulka zadání RFC 
911 - ISZR - Posílení k

 

3. Popis realizace 

Poskytovatel zajistí za účelem posílení kapacity instalaci diskových polí dle výše uvedené 
specifikace, a to v termínu do 28. 2. 2021 a následný provoz datového úložiště do 31.12. 2021. 
Realizace bude zabezpečena v souladu s požadavky ISO 20000, ISO 27001, zákona o 
kybernetické bezpečnosti a provozní údržby. 



 

   

 
 

 

4. Odhad pracnosti 

Činnost MD 

Podpora provozu a správa rozšíření datového úložiště od 1.3.2021 do 31.12.2021 

Celkem 

 Celková cena platby za poskytnutí služby v období od 1.3.2021 do 31.12.2021: 322 500 Kč 
bez DPH, tj. 390 225 Kč s DPH. 
 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Instalace a podpora rozšíření datového úložiště bude zahájena na základě objednávky.  
Podpora bude realizována průběžně po celou dobu poskytování služby.  

Instalace a konfigurace HW diskových polí do prostředí ISZR proběhne do 28. 2. 2021 tak, aby byl 
provoz HW diskových polí úložného prostoru zajištěn od 1. 3. 2021. Součástí HW diskových polí 
není rekonfigurace datových center a migrace dat. 
Provoz diskových polí bude probíhat od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021, s platbou v březnu 2021. Po 
ukončení provozu je možné disková pole odkoupit za zůstatkovou cenu 42 500,- Kč bez DPH, tj. 
51 425 Kč s DPH. 

 

6. Návrh testovacího scénáře 

Není relevantní.  

7. Výstupy změnového požadavku 

 Nejsou. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria 

 V daném období byla kapacita posílena v rozsahu uvedeném v bodě 2 tohoto požadavku a je 
poskytována podpora ze strany výrobce. 
 
  

8.2 Způsob ověření na produkci 
 Není relevantní. 

9. Požadavky na součinnosti 
- Zajištění odstávky typu A v obou datových centrech 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

  Nejsou. 
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