
Ceník služeb elektronických komunikací 
Hostingových služeb

Webhostigové služby

• cenová dostupnost 
• rychlost zpřístupnění služby 
• úspora investic do vlastního hardware
• nepřetržitá dostupnost prezentace

Ceník hostingu

Ekonom
Adresa Platba měsíčně Platba ročně

www.nazev.cz 114 Kč 1 368 Kč

• prostor pro web 100 MB a  emailové schránky 50MB
• neomezený transfer dat 
• FTP přístup a detailní statistiky návštěvnosti 
• PHP a SQL databáze (MySQL nebo PostgreSQL) 
• 5 e-mailových schránek  v ceně 
• aktivace zdarma 

Standard
Adresa Platba měsíčně Platba ročně

www.nazev.cz 325 Kč 3 900 Kč

• prostor pro 500 MB z toho max. email 200MB
• FTP přístup 
• neomezený transfer dat 
• PHP a SQL databáze (MySQL nebo PostgreSQL) 
• 10 e-mailové schránky v ceně 
• aktivace 500 Kč

Profi
Adresa Platba měsíčně Platba ročně

www.nazev.cz 750 Kč 9000 Kč

• prostor 2000 MB 
• FTP přístup 
• neomezený transfer dat 
• PHP a SQL databáze (MySQL nebo PostgreSQL) 
• neomezený počet e-mailových schránek 
• aktivace 1200 Kč
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Registrace domén

Základní doménové služby
• registrace českých domén .cz 
• registrace evropské domény .eu 
• registrace nadnárodních domén .com, .net, .org, .info, .biz 

Další doménové služby
• převod existujících domén pod naší správu 
• provoz primárních a sekundárních nameserverů 
• poradenství 

Výhody vlastní domény
• snadná zapamatovatelnost internetových kontaktů jejího majitele 
• uživatelé internetu Vás lépe najdou 
• doménu lze s výhodou použít při tvorbě jednotných adres elektronické pošty 
• doména umožňuje vytvářet poddomény 
• doména znamená nezávislost na poskytovateli 
• doména je prestižní a strategická věc 
• správná doména znamená konkurenční výhodu 

Ceník registrace domén

Registrace a vedení domény 

Doména Registrace Prodloužení 
1rok

.cz 400 Kč 590 Kč

.eu 350 Kč 550 Kč

.com, .net, 

.org, .info, .biz 350 Kč 550 Kč

• cena zahrnuje veškeré poplatky včetně poplatků registrátorovi 
• při převodu domény od jiného subjektu není účtován registrační poplatek 
• cena nezahrnuje mailovou schránku 

Provoz DNS - dílčí služba
Aktivace 300 Kč
Provoz ročně 300 Kč

• cena zahrnuje pouze provoz a konfigurace dvou  name serverů 
• cena nezahrnuje poplatky registrátora 

Veškeré ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH 20% a jsou platné od 1.1.2011
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