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Webhostingové služby 

Nabízíme umístění a provozu webových prezentací na partnerském serveru připojeném rychlým spojením 

do páteře českého internetu. Doporučíme vám program nejlépe odpovídající vašim potřebám.  

 

 MINI BASIC PLUS PROFI 

velikost pronajatého diskového prostoru 0,5 GB 2 GB 4 GB 10 GB 

vlastní IP adresa -    

počet e-mailových schránek cokoliv@vašedoména.cz - 20+1 50+1 neomezeně 

počet e-mail aliasů - 50 neomezeně neomezeně 

POP3/IMAP4 -    

WebMail (přístup k poště přes www rozhraní) -    

počet domén III. řádu (např. cokoliv.vašedoména.cz) - neomezeně neomezeně neomezeně 

kolik domén II. řádu lze provozovat současně - 5 10 20 

SSH přístup k administraci -    

podrobná grafická statistika www přístupů -    

FTP přístup -    

zabezpečená komunikace SSL (HTTPS) -    

zálohování serveru -    

podpora PHP (volitelně ASP) -    

odesílání formulářů -    

počítadlo přístupů -    

MySQL databáze - 1 x 2 x 3 x 

CENA ZA MĚSÍC 290 Kč 490 Kč 690 Kč 990 Kč 
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Další služby 

Anonymní FTP server, domény II. řádu nad limit, další databáze nad limit, neomezený dodatečný diskový 

prostor. V případě potřeby si zajišťujeme softwarové komponenty potřebné pro provoz specifických funkcí 

klientovy website. Vycházíme vstříc všem přáním zákazníka. 

Ochrana dat a komunikace 

Server je chráněn pravidelně aktualizovaným antivirovým software. Bezpečný firewall a zabezpečení 

komunikace přes SecureFTP zajišťuje bezpečnost před hackery. E-mailové účty jsou chráněné kvalitní 

antispamovým software, který bezpečně minimalizuje množství nevyžádané pošty doručené do vaší 

schránky. 

Sledování statistik 

Zákazník má k dispozici automaticky aktualizované podrobné přehledy návštěvnosti website. Obsahují 

nejen data o přesném počtu návštěvníků, ale také důležitá data o jejich pohybu pro website a použitých 

vyhledávacích frázích. Dva příklady podrobně sledovaných statistik: 

     

Nabízíme odbornou interpretaci dat a připravujeme plány on-line marketingu. Rádi podáme více informací. 

Obchodní podmínky 

Platební cyklus je 3 měsíce po skončení období. Uváděné ceny jsou bez DPH. 

Slevy 

Zaplacení na 12 měsíců dopředu = dva měsíce provozu zdarma. 

 

Ohledně jakýchkoliv dotazů vám jsme plně k dispozici. 

S pozdravem, Vlado Staněk 

vlado@vlado.cz, tel. 603 300 524 
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