
Vzpomínáme na počátky podnikání s .CZ doménou



Rok 1996: První webhoster v ČR

• První komerční webhoster
• První server v USA, protože v ČR neexistoval peering

• Kolik stál první webhosting?
• V roce 1996 začala Czechia poskytovat i hosting na vlastních serverech v ČR 

• Bylo možné objednat si webhosting na serveru v USA 

• 10 MB prostoru na disku a 4 e-mailovými boxy za cenu 590 Kč/měsíc, nebo na 
serveru v ČR s 5 MB prostoru a 2 e-mailovými boxy za 290 Kč/měsíc.

• Začali jsme jako specialisté na Windows, linuxové služby až 2000



Jak se prodávala CZ doména? 
• Homepage internetových služeb (1996)



Zajímavosti
Reference

• Hostovali jsme současného 

prezidenta

Divoká devadesátá léta

• Kauza s doménou pivovaru Radegast.cz  - změna majitele domény na 
úrovni správce .CZ

• Do příchodu CZ.NIC rigidní pravidla a časté spory o domény



Jak se prodávala CZ doména? (1996) 



Jak se prodávala CZ doména? (1997)



Jak se prodávala CZ doména? (1997+)

• Málokdo má internet, 
objednávky chodí 
poštou

• Možnost registrace 
vlastní domény nebo 
uvedení v „katalogu“ 
CZECHIA.com

• Umístění domény v CZ 
či USA

• CZ doména 890/r

• COM doména 4290/r



Jak se prodávala CZ doména? (199x)

• Poctivá ruční práce



K čemu nám .CZ bude?
• Zákazníci potřebují osvětu, proto jsme vydali knihu o podnikání na int.



Ukázka marketingových materiálů
• Katalog internetových „prodejen“ (1999-2000)



Ukázka marketingových materiálů (2002)

Rok 2002: CZ doména za 1600



Ukázka marketingových materiálů (2000-03)

• Rok 2003: 

CZ doména za 1300



Ukázka marketingových materiálů (2003)



Ukázka marketingových materiálů (2004 a 09)



Historie ZONERu se pojí s CZ doménou

• 1996 – založili jsme oddělení internetových služeb CZECHIA.COM

• 1996 – začali jsme nabízet profesionální webhostingové služby na vlastních serverech 
v ČR a zřídili jsme odnož SlovakNET na Slovensku

• 1998 – spustili jsme systém inShop pro tvorbu a správu internetových obchodů

• 1999 – poprvé vyšel internetový magazín Interval zabývající se tvorbou webu, 
internetovou grafikou a e-komercí

• 2001 – zřídili jsme vlastní datové centrum a rozšířili služby o serverhosting

• 2003 – stali jsme se akreditovaným registrátorem CZ domén

• 2005 – stali jsme se akreditovaným registrátorem EU domén a začali jsme nabízet 
důvěryhodné SSL certifikáty

• 2007 – spustili jsme novou službu inPage, která nabízí jednoduchou tvorbu a správu www 
stránek

• 2016 – oslavujeme 20 let na trhu



Přelom milénia a automatizace

• ZONER autorizovaný registrátor CZ

• Vznik portálu Regzone.cz

• Zavedení DNSSEC

• 2003 ZONER akreditovaný registrátor
• Konec centrálního registrátora a decentralizace

• Projevilo se v prudkém pádu ceny CZ domény

• ZONER lídr v inovacích



Současnost s CZ doménou

• Plná automatizace prodeje

• Výborný WHOIS díky GDPR prakticky k ničemu

• Perfektní automatizace administrace domén

• Změny u domény plně online

• Zaměření na bezpečnost a CSIRT týmy



Děkuji za pozornost

• Kontakt: behro@zoner.com


