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Základní infomace 
 

Společnost ASPone, s.r.o. se stala akreditovaným registrátorem CZ

domén začátkem roku 2011. Hlavní výhodou registrace CZ domén u této společnosti je rychlost 

zaregistrování Vaší nové domény (během několika sekund od zaplacení), jednoduchý systém 

registrace domén a cena. Pro okamžité registrace domén a jiných služeb jsou nabízeny partnerské 

kreditní programy, API + GUI rozhraní, které splňují i ty nejpřísnější požadavky zákazníků. 

V následujících několika krocích si popíšeme rychlou (expresní) a pokročilou registraci CZ domén. 
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Expresní registrace domény 

Rychlá registrace domény 
 

Rychlá registrace domény se skládá pouze ze 4 kroků.  

1.� Zvolíte název domény. 

2.� Zvolíte ID kontaktu vlastníka domény - vyberete ze seznamu již vytvořených kontaktů. 

3.� Zvolíte identifikátor sady nameserverů (NSSET) nebo ponecháte výchozí (ASPONE). 

4.� Objednávku ukončíte volbou „Zažádat o registraci .CZ domény“. 

 

 

Poznámka: Pro registraci domén prostřednictvím rychlé registrace je nutné mít vytvořen 

zákaznický účet a být příhlášen do Klientské sekce. 
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Pokročilá registrace domény 

Ověření dostupnosti domény 
 

1.� V libovolném prohlížeči si otevřete webovou adresu https://www.aspone.cz. 

 

2.� Zvolte záložku „Domény“. 

1.
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3.� Do pole pro název domény vložte požadovaný název domény – v našem případě 

„nazevmedomeny.cz“ a dejte ověřit dostupnost. 

 

4.� Doména je k „dispozici“ –  tímto způsobem si můžete postupně ověřit libovolný počet 

domén, které poté označíte a přiřadíte k objednávce volbou „Zvolené domény přidat 

k objednávce“ (5.).  

 

2. 

3. 

4.
5. 
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Přehled objednávky
 

1.� Zde můžete vidět jednotlivé položky objednávky (včetně celkové ceny s DPH), ke kterým lze 

upravit platební období (výchozí je 1 rok). 

2.� Pokud je vše v pořádku a v objednávce máte vloženo vše, co potřebujete, pokračujte 

v objednávce. 

 

 

Registrace zákaznického účtu 
 

1.� Pokud již u nás máte zákaznický účet vytvořen – klikněte na „Existující zákazník“. 

2.� V případě vytvoření nového zákaznického účtu je třeba vyplnit pravdivé údaje o vlastníkovi 

účtu, kontaktní osoby a fakturační adresu (pokud je odlišná od adresy vlastníka). 

3.� Pokračujte v objednávce.  

 

 

1. 

 2. 
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1. 

2. 

2. 

2. 

3. 



8 
 

Volba vlastníka a nastavení domény
 

1.� Zde musíte zadat informace o majiteli (vlastníkovi) domény na základě tří možností: 

a.� Vytvoření nového kontaktu zkopírováním údajů ze zákaznického účtu 

b.� Vytvoření nového kontaktu zadáním zcela nových údajů 

c.� Použít již exitující kontakt (ID kontaktu) 

2.� Dalším krokem je výběr DNS severů – pokud si v této záležitosti nevíte rady, zvolte „Použít 

NSSET ASPone“. 

3.� Pokračujte zvolením nabídky „Uložit nastavení domény“ (dále pokračovat v objednávce)  

 

 

3.

2. 

1. 
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Shrnutí objednávky
 

1.� Zde můžete vidět celkovou sumarizaci objednaných služeb (shrnutí objednávky). V případě 

dalších dotazů či požadovaných nastavení, můžete využít poznámky k objednávce. 

2.� Ukončení objednávky potvrdíte „Závazně potvrdit objednávku“.  Na emailový účet držitele 

zákaznického účtu bude nyní zaslán email s potvrzením objednávky. 

 

Fakturace 
 

Po provedení objednávky se Vám zobrazí možnost okamžité platby prostřednictvím online platebních 

systémů a kreditních karet. Zároveň je zaslána výzva k platbě (na email, který jste zadali jako 

kontaktní u Vašeho zákaznického účtu), kde jsou uvedeny všechny platební údaje pro provedení 

převodu peněz z Vašeho účtu.  

2. 

1. 
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Domény jsou zřizovány během několika sekund od přijetí částky na účet společnosti ASPone, s.r.o. 

 


