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Kontaktní osoby a základní údaje uchazeče 

 

Obchodní jméno SYNOT ICT Services, a.s. 

Právní forma podnikání Akciová společnost 

Sídlo Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, Mařatice 

IČO 28357116 

DIČ CZ28357116 

Bankovní spojení Česká Spořitelna, číslo účtu 3865042/0800 

Statutární zástupce Ing. Michal Gajdošík, předseda představenstva a výkonný ředitel 

Kontaktní osoba Ing. Martin Pavlica, Service Level Manager 

Mobil +420 737 277 298 

e-mail martin.pavlica@synot.cz 

Převažující předmět činnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona 

Výše základního kapitálu 49 200 000,- Kč 
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Představení uchazeče a informace o datovém centru Monaco 

Představení společnosti SYNOT ICT Services 
Společnost SYNOT ICT Services, a.s. je dceřinou společností mezinárodního holdingu SYNOT. Byla založena v 

roce 2009 a navazuje na takřka desetiletou tradici působení holdingu SYNOT v oblasti moderních informačních 

a telekomunikačních technologií. Primárním posláním společnosti SYNOT ICT Services, a.s. je poskytování 

profesionálních ICT služeb ostatním společnostem holdingu a provozování - poskytování služeb datového 

centra Monaco externím zákazníkům. Dosavadní úspěšnost tohoto poslání je již dva roky po sobě potvrzena 

umístěním v prestižní anketě „Českých 100 nejlepších“. 

Představení datového centra Monaco  
Datové centrum Monaco (DCM) patří mezi nejmodernější a technologicky nejvyspělejší datová centra v ČR. 

Bylo navrženo jako datové centrum s vysokou dostupností, tedy s plně redundantními systémy, jako jsou 

například napájení, chlazení a datové připojení.  

Projekt DCM vznikl na základě potřeb holdingu SYNOT na umístění vlastních ICT technologií v odpovídajících 

prostorách se špičkovými parametry, aby byla zajištěna vysoká dostupnost produkčních systémů. Vzhledem k 

omezené nabídce kvalitních prostor na trhu došlo k rozhodnutí vybudovat vlastní datové centrum v Uherském 

Hradišti a nabídnout jeho kapacitu i pro další zákazníky.  

Zabezpečení DCM je na velmi vysoké úrovni. Celý areál, budova i samotné DCM jsou nepřetržitě dozorovány 

bezpečnostní agenturou, která je součástí holdingu SYNOT. Veškeré pohyby v DCM jsou on-line monitorovány a 

nahrávány systémem kamer. Veškeré přístupy do datového centra jsou zaznamenávány v návštěvní knize. Do 

jednotlivých částí budovy i do DCM lze přistupovat pouze přes čipové karty. Pomocí čipových karet lze také 

odemykat přidělené RACKy.  

DCM nabízí profesionální služby v oblasti housingu, hostingu a CLOUDu. Soukromé společnosti, státní instituce, 

místní samosprávy či nejrůznější organizace tak mohou získat vysoce bezpečné, profesionální a ekonomicky 

zajímavé prostředí pro umístění informačních a komunikačních technologií. Nemusí tedy budovat vlastní 

technologické zázemí za nemalé náklady, ale mohou si pronajmout jen potřebnou část infrastruktury datového 

centra. Díky tomuto přístupu se mohou plně věnovat své hlavní činnosti.  

Připojení do metropolitní sítě města Uherské Hradiště zvyšuje atraktivitu DCM pro zákazníky z regionu. Zároveň 

je DCM vhodné pro backup a disaster recovery systémů primárně provozovaných v jiných datových centrech.  

Společnost SYNOT ICT Services, a.s. jakožto provozovatel DCM přidává datovému centru další benefity. Mezi 

nejdůležitější patří dlouhodobé zkušenosti s provozem vlastních informačních a komunikačních technologií 

(ICT) a velká flexibilita - přizpůsobení služeb požadavkům zákazníků. 

  



 
 

4 
 
 
 

 

Parametry datového centra Monaco 

 

Adresa  Česká republika, Uherské Hradiště, Jaktáře 1475  

Dokončeno  Duben 2010  

Obecné parametry  

Užitná plocha 400m2  
Až 85 RACKů značky Knurr (šířka 800mm, hloubka 1200mm, volných 40U)  
Splňuje normy TIA-942 a EN 50173-5  
Řízeno pomocí měřícího a regulačního systému SCADA CITEC  
Dostupnost 99,982%  

Podlaha  
Zdvojená podlaha MERO  
Nosnost více jak 1000 kg/m2  

Fyzická bezpečnost  

Vlastní bezpečnostní agentura  
Kamery vně budovy, uvnitř budovy a uvnitř datového sálu  
Čidla detekce pohybu a otevření dveří uvnitř budovy a datového sálu  
Dispečink, ostraha, monitorování a evidence přístupu 24 x 7 x 365  
Uzamčené RACKy s přístupem na čipové karty  

Napájení  

Vlastní VN trafostanice  
N+1 redundantní napájecí okruhy přivedené do každého RACKu  
N+1 redundantní záložní UPS Emerson  
N+1 redundantní dieselagregáty Caterpillar s výkonem 900 kVA  
Příkon na jeden RACK standardně až 10kW, ve zvláštním režimu i více  
2 i více PDU lišt Emerson (dříve Avocent) v každém RACKu  
Měření odběru v kWh až na úroveň jedné zásuvky v každé PDU  

Chlazení  

Systém zakrytované studené uličky  
Sálové klimatizace Emerson  
N+1 redundantní kapacita chlazení 450kW  
N+1 redundantní rozvody chladiva  

Požární bezpečnost  
Laserová detekce VESDA v kombinaci s kouřovými čidly  
Stabilní plynové hasicí zařízení FM200  

Síťová architektura  

Architektura CISCO DC 3.0  
N+1 redundantní aktivní síťové prvky řady NEXUS 7000, 5000 a 2000  
Kabelážní systémy AMP  
End of Row architektura v RACKu - 48x metalika a 12x optika  

Externí konektivita  
N+1 redundantní nezávislé připojení do internetu o kapacitě 10Gbps  
Připojení do Metropolitní sítě Města Uherské Hradiště (dark fibre)  

Disková úložiště  

1x vysoce výkonné diskové pole HP 3PAR 8440 s možností replikace  
1x vysoce výkonné diskové pole HP 3PAR 7440 s možností replikace  
2x diskové pole HP 3PAR F400 s možností replikace  
1x diskové pole HPE Apllo 4520 
Zálohovací jednotka HPE StoreOnce 5100 + Catalyst  
N+1 redundantní SAN infrastruktura CISCO MDS  

Serverové platformy  Servery HP ProLiant řady DL (RACK) a BL (Blade) generace 9 a 10  

Další benefity  

Call Centrum  24 x 7 x 365  
ServiceDesk CA  24 x 7 x 365  
Incident Management  
ISO 20000  
ISO 27001 

 


