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Služby Webhosting

Toto je ceník doplňkových služeb a prací souvisejících s webhostingem. Všechny poplatky
jsou účtovány jednorázově, pokud není uvedeno jinak.

Ceník domén k webhostingovým tarifům najdete v sekci Domény, ceny webhostingových
tarifů pak na samostatné stránce Tarify.

Hosting, asistence při zprovozňování www

Změna hostingového tarifu (na vyšší) zdarma

Změna hostingového tarifu (na nižší) 1) 995 Kč

Zákazníkem vyžádaná úprava přepisovacích (rewrite) pravidel, PHP
skriptů, HTML stránek

595 Kč za
15 min.

Zákazníkem vyžádané dohledávání FTP či www provozu v logu,
trasování atd.

595 Kč za
15 min.

1) Změna poplatku za tarif bude provedena s prvním dnem 2. měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém si zákazník změnu vyžádal. Totéž platí při ukončení/výpovědi
hostingového tarifu (tzv. jednoměsíční výpovědní lhůta).
Př.: Vyžádá-li si zákazník změnu tarifu (nebo jeho ukončení) dne 25.1., poplatek za
stávající tarif bude účtován po celý následující měsíc (únor). Poplatek za nový tarif bude
pak účtován od 1.3.

SSL certifikáty, instalace, zprovoznění

SSL certifikát 128/256bit pro zabezpečení 1 domény 2)

(vasedomena.cz + www.vasedomena.cz) na 1 rok
995 Kč/rok

SSL certifikát 128/256bit pro zabezpečení 1 domény 2)

(vasedomena.cz + www.vasedomena.cz) na 2 roky
945 Kč/rok

SSL certifikát 128/256bit pro zabezpečení 1 domény 2)

(vasedomena.cz + www.vasedomena.cz) na 3 roky
895 Kč/rok

Zprovoznění virtuálního serveru na samostatné IP adrese
(zahrnuje přidělení samostatné IP adresy a instalaci zákazníkova
SSL certifikátu na server)

995 Kč

2) SSL certifikát obsahuje název domény, kterou má zabezpečit, neobsahuje název
společnosti, pro jejíž doménu je vystaven. V případě potřeby vystavení certifikátu pro
více domén či obsahujícího i název společnosti nás kontaktujte. Vždy se jedná o
certifikáty certifikačních autorit, které www prohlížeče znají a návštěvníka tedy
neobtěžují dotazy o důvěryhodnosti webu.

E-maily, e-mailová konference, distribuční listy

Dexus Internet. Spolehlivý hosting.
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Navýšení kapacity e-mailové schránky současně se změnou
hostingového tarifu (na vyšší)

zdarma

Navýšení kapacity e-mailové schránky beze změny hostingového

tarifu (o 1000 MB) 3)

695 Kč

Aktivace IMAP přístupu pro celou doménu beze změny
hostingového tarifu

995 Kč

Zřízení a provoz e-mailové konference zdarma

Zákazníkem vyžádané dohledávání e-mailů nebo e-mailového
provozu v logu, trasování atd.

595 Kč za
15 min.

Provoz záložního mailserveru (sekundární MX) pro Vaši doménu
(virtuální server hostuje Dexus)

zdarma

Provoz záložního mailserveru (sekundární MX) pro Vaši doménu
(virtuální server ani e-maily nehostuje Dexus)

300 Kč
měsíčně

3) Jedná se o jednorázový poplatek za každou schránku, jejíž kapacitu si zákazník přeje
takto navýšit. Pravidelný poplatek za hostingové služby se nemění.

Zálohování, obnova dat ze záloh

Zákazníkem vyžádané zálohování dat a umístění balíku ke stažení,
odkaz odeslán e-mailem

995 Kč

Obnova e-mailových dat ze zálohy (zahrnuje obnovu dat pro jednu
e-mailovou schránku)

795 Kč

Obnova www dat ze zálohy (zahrnuje obnovu dat jednoho
virtuálního serveru)

795 Kč

Obnova databázových dat ze zálohy (zahrnuje obnovu dat v rámci
jedné databáze)

795 Kč

Domény, DNS

Vedení DNS záznamu domény (virtuální server hostuje Dexus) zdarma

Vedení DNS záznamu domény (virtuální server ani e-maily
nehostuje Dexus, tzv. DNS hosting)

25 Kč
měsíčně

Zákazníkem vyžádaná změna v detailu domény, subjektu, kontaktu
v databázi národního správce domén CZ.NIC

695 Kč

Odchycení domény (zajištění registrace domény, která je
registrována na jiného vlastníka a měla by být pro neuhrazení

zrušena) 4)

individuálně

Vytažení domény z "redemption period" 5) 99 USD
(ekv. v CZK)

4) Tato služba je bez záruky a poplatek je účtován pouze při úspěšném odchytu (tzn. ve
chvíli, kdy je doména úspěšně zaregistrována na zákazníka).
5) Poplatek za obnovení funkčnosti tzv. nesponzorované gTLD domény (.BIZ, .COM,
.INFO, .NAME, .NET, .ORG) v období od 46. do 75. dne (včetně) po její expiraci.
Nezahrnuje poplatek za prodloužení domény na další rok. Více podrobností o
problematice zde.

Účtování, fakturace

http://www.dexus-hosting.cz/kontakt/kontaktni-formular/
https://archive.icann.org/en/registrars/redemption-proposal-14feb02.htm
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Zákazníkem vyžádané vystavení duplikátu faktury (zaslat
elektronicky)

zdarma

Zákazníkem vyžádané vystavení duplikátu faktury (zaslat poštou) 195 Kč

Uvedené ceny neobsahují 21% DPH.
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