
Ceník služeb elektronických komunikací 
Hostingových služeb, služeb virtuálního a dedikovaného 

serveru
• cenová dostupnost 

• rychlost zpřístupnění služby 

• úspora investic do vlastního hardware

• nepřetržitá dostupnost služeb a profesionální zákaznická podpora 

Webhostingové služby

Ekonom
Adresa Platba měsíčně Platba ročně

www.nazev.cz 100 Kč 1 200 Kč

• prostor pro web 10 GB, pro emailové schránky 10GB a pro databáze 5GB
• neomezený transfer dat 
• provoz více domén na jednom hostingu
• FTP přístup
• PHP a SQL databáze (MySQL nebo PostgreSQL) 
• podpora oblíbených opensource aplikací
• aktivace zdarma 

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 



Registrace a vedení domény 

Doména Registrace Prodloužení 1rok

.cz 300 Kč 350 Kč

.eu 250 Kč 350 Kč

.com, .net, .org, 

.info, .biz 300 Kč 400 Kč

Převod domény 

Doména Poplatek za 
převod Poznámka

.cz zdarma
Převodem se nemění období platnosti domény. Je-li doména v expiraci, nebo se expiraci blíží, 
je vyžadován udržovací poplatek na další rok (součástí převodu bude i prodloužení platnosti 

domény). 
.sk 550 Kč Převodem se nemění období platnosti domény. 

ostatní udržovací 
poplatek na 1 rok Při převodu se platnost domény prodlouží o 1 rok. 

Doplňkové služby k webhostingu a registraci domén

Služba Cena

Individuální práce administrátora/programátora 900 Kč/hod.
Navýšení diskového prostoru nad standardní limit o 500 MB 150 Kč/rok
Změna nameserverů u parkované domény 300 Kč
Uživatelská správa DNS u parkované domény 300 Kč
Přesměrování parkované domény na konkrétní adresu 300 Kč

Služby vituálního a dedikovaného serveru

Služby virtuálního a dedikovaného serveru jsou navrhovány na míru danému zákazníkovi, ceny jsou stanoveny 
individuálně dle použitých zařízení a systému.

Veškeré ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 1.1.2013
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