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NAŠE INFRASTRUKTURA 

Základ každého webhostingu je jistě technické vybavení. 

My pro naše služby používáme výhradně servery 

Supermicro s procesory Intel Xeon. Tento tandem se 

nám osvědčil zejména výborným výkonem, vysokou 

kvalitou zpracování, ale zároveň také nízkou spotřebou. 

   

 

SSD DISKY 

Rychlostí, kterých dosahují moderní SSD disky nelze 

plotnovými disky konkurovat. Proto jsou všechna Vaše 

data vždy umístěna na rychlých SSD discích. 

Protože si Vašich dat velmi vážíme, používáme výhradně 

SSD disky určené pro datacentra, které mají oproti 

běžným diskům několikanásobně vyšší hodnotu DWPD 

(Diskful Writes Per Day), delší záruku a celkově daleko 

lepší kvalitu. Navíc jsou disky vždy umístěny v RAID 1 

nebo RAID 10, čímž je zajištěn nepřetržitý provoz při 

případné havárii jakéhokoliv disku – Vaše data jsou totiž 

vždy minimálně na dvou discích zároveň. 

 

 

ZÁLOHOVÁNÍ 

I kdyby ale i toto selhalo, vždy jsou k dispozici kompletní 

zálohy, které se vytvářejí automaticky každý den a 

uchovávají se vždy minimálně po dobu 30 dní. V případě 

potřeby jsme schopni Vám zdarma obnovit zálohu Vašeho 

webu (ftp i databáze, případně i e-mailů) k určenému datu, 

pokud bude k dispozici. Zálohujeme jak na naše servery v 

ČR, tak na externí servery v zahraničí (Litva), aby byly 

zálohy umístěny geograficky jinde. Přesto však ale našim 

zákazníkům pro jistotu doporučejeme provádět i vlastní 

lokální zálohy, kvůli okamžitému přístupu k nim 

v případě nutnosti. Se zálohováním nám pomáhá nástroj 

Borg, který je naprosto ideální pro mnoho souborů, které 

PrestaShop obsahuje. Další vrstvou je zálohovací stanice 

Synology. 

 

 

AUTOMATIZACE A ORCHESTRACE 

Většina běžných úkonů je u nás plně automatizována. 

K tomu používáme vlastní in-house řešení, které jsme si 

postavili přesně tak, aby nám vyhovovalo. Instalaci 

nových serverů nám dále zjednodušuje projekt SaltStack.    
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MONITORING 

Pro monitoring našich serverů využíváme kromě několika 

vlastních i cizích řešení zejména službu Monit, 

New Relic, Munin, Netdata a Zabbix. Pokud se 

vyskytne jakýkoliv problém, můžete si být jisti, že se o 

tom včas dozvíme. 

 

DATACENTRUM 

Jedním z hlavních měřítek 

kvality webhostingu je zázemí, 

ve kterém jsou umístěné 

technologie. Proto jsme pro 

naše servery a zařízení vybrali 

certifikované TIER III 

datacentrum MasterDC 

v Praze. To nejen nám, ale 

především Vám, našim 

zákazníkům, zaručuje dokonalé zabezpečení i soukromí. 

K našim technologiím mají přístup pouze námi 

autorizované osoby, které se musejí na několika místech 

identifikovat elektronickou kartou ALTEX. Budovu 

datacentra chrání 24/7/365 kamerový systém a 

bezpečnostní agentura, která je v budově přítomna 

nonstop. 

Na síť dohlížejí pracovníci datacentra nonstop.. Systémy 

pro napájení, konektivitu a klimatizaci jsou plně 

redundantní, aby v případě výpadku nebo odstávky 

nedošlo k přerušení provozu. Pokud by navíc hrozil delší 

výpadek elektrické energie, který by nemohl být pokryt 

redundantními jednotkami UPS, jsou v datacentru také 

plně redundantní dieselové generátory se zásobou paliva 

na minimálně 24 hodin. 

V neposlední řadě hrála v našem případě roli i samotná 

lokalita datacentra. Naši technici jsou schopni být přímo 

v datovém sále zpravidla do 90 minut. 
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WEBHOSTING VYLADĚNÝ 

PRO ESHOP 

Sdílený webhosting je naše hlavní služba, kterou neustále 

rozvíjíme tak, abychom pokryli veškeré potřeby našich 

zákazníků. Primárně je tato služba určena pro e-commerce 

řešení, která pro svůj správný běh vyžadují kvalitní a 

vyladěný hosting s nekompromisními parametry. 

Specializujeme se konkrétně na provoz eshopů 

postavených na systému PrestaShop, který Vám rádi 

nainstalujeme, nakonfigurujeme i upravíme dle libosti. 

      

 

 

SYSTÉM PRESTASHOP 

PrestaShop je dlouhodobě nejpoužívanější e-commerce 

řešení na světě. Jedná se o osvědčenou volbu, která již 

v základu nabízí spoustu funkcionality. Hlavním plusem 

je zde komunita, jak ve světě, tak i v České republice. 

S PrestaShopem máme i my bohaté zkušenosti, a není tak 

problém jakoukoliv část systému přizpůsobit přesně podle 

Vašich představ. 

 

 

VARIANTA PROFI 

Varianta PROFI se od základní varianty liší hlavně 

výkonem, který poskytuje. Pro náročné PrestaShopy a 

PrestaShopy s hodně položkami je tato varianta ideální. 

Pro malé a nenáročné PrestaShopy postačí základní verze. 
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PROGRAMOVÁNÍ A ÚPRAVY E-

SHOPŮ 

• Naší specializací jsou zejména synchronizace se 

systémy dodavatelů pomocí XML a vývoj modulů 

pro systém PrestaShop. Zkušenosti máme ale i 

s úpravou aplikací postavených na jiných 

systémech (Opencart, Wordpress, …). Používáme 

jazyky PHP, JavaScript (jQuery) a samozřejmě 

také HTML/CSS. 

• Kromě provozování eshopů nabízíme také jejich 

úpravy na míru. Dokážeme Vám vytvořit vlastní 

modul, firemní web i zcela kompletní eshop, či 

pouze drobnější úpravy. Vše je pouze o domluvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIKA A WEBDESIGN 

Dokážeme zajistit kompletní design přesně podle Vašich 

požadavků, od loga a korporátní identity, přes tiskoviny a 

propagační materiály, až po obaly produktů. 

 

ORIENTAČNÍ CENÍK 

Služba Orientační cena 

Programování Od 1 500,- / 1 h 

Grafické práce Od 1 500,- / 1 h 

Kóderské práce Od 1 500,- / 1 h 

HTTPS/SSL certifikát 200,- / 1 rok 
Migrace hostingu k nám 800,- 

Migrace mezi jinými hostingy 1 500,- 

Přestylování obchodu Od 8 000,- 
Navržení grafického návrhu 

obchodu 
Od 15 000,- 

Kódování grafického návrhu 

obchodu 
Od 15 000,- 
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VARIANTY SLUŽBY A PARAMETRY 

Nabízíme nadprůměrné hodnoty/nastavení PHP díky kterým poběží Váš e-shop velmi svižně a nebudete omezováni 

nízkým časovým limitem pro provádění náročnějších úloh (např. xml importy / stahování zboží od dodavatele apod.) 

Varianta Základní 
PROFI 

(doporučujeme!) 

Prostor pro web 20 GB 50 GB 

Maximální počet produktů 10000 50000 

Maximální objem přenesených dat ∞ ∞ 

PHP verze 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2 

PHP hodnota memory_limit 256M 512M 

PHP hodnota max_execution_time 360s 600s 
Plná podpora eshopu PrestaShop 

1.5+1.6+1.7 
✓ ✓ 

PrestaShop Základní balík modulů ✓ ✓ 

Počet subdomén ∞ ∞ 

Počet cron úloh ∞ (interval 1h) ∞ (interval 15 minut) 

Počet e-mailů ∞ ∞ 
Počet FTP účtů ∞ ∞ 

Počet databází a uživatelů ∞ ∞ 

Poplatek za zřízení 0,- 0,- 
Roční poplatek 950,- 4950,- 

 

VERZE PHP 

V rámci našeho hostingu si můžete zvolit PHP verzi, 

kterou preferujete. Máte na výběr z několika verzí PHP a 

to 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 a 8.2. Systémy PrestaShop 

1.6.0.9 a nižší fungují skvěle na verzi PHP 5.6. PrestaShop 

verze 1.6.1.0 – 1.6.1.24 na PHP verzi 7.1 a Prestahop 1.7 

a vyšší na verzi PHP 7.x (dle typu verze 1.7.x - 

https://devdocs.prestashop.com/1.7/basics/installation/sys

tem-requirements/). PHP verze 8.x zatím žádný 

PrestaShop nepodporuje. 

 

Změnu PHP lze provést kdykoliv v průběhu hostování 

zdarma v naší administraci. 

PODPORA JINÝCH APLIKACÍ 

Díky tomu, že je náš webhosting vyladěný pro velmi 

náročné aplikace, není problém provozovat na něm spolu 

s PrestaShopem i jiné aplikace.  

 +   
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ADMIN ROZHRANÍ 

Ke každému hostingu nabízíme vlastní administrační rozhraní, abyste si mohli vše nastavit pohodlně z webové 

administrace. FTP účty, e-mailové účty, databáze, crony, DNS záznamy, ... Veškeré hostingy máte v rámci jedné 

administrace. 
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E-MAIL HOSTING 

Dobře víme, jak důležitá je komunikace se zákazníky i 

v týmu. Proto klademe velký důraz na spolehlivost našeho 

e-mail hostingu, i na komfort jeho používání. 

 

Při návrhu našeho e-mailového řešení jsme kladli velký 

důraz na maximální bezpečnost a rychlost. Zároveň jsme 

ale vyžadovali širokou kompatibilitu s různými e-

mailovými klienty. Těmto kritériím nejlépe vyhověl 

projekt Postfix ve spojení s IMAP/POP3 serverem 

Dovecot. Oba systémy jsou ovšem dále napojeny jak na 

naše vnitřní řešení pro automatizaci, tak i na spoustu 

dalších systémů. 

 

Naprosto nezbytné je u e-mailu filtrování spamu a virů. O 

to se kromě několika obecných mechanismů starají i 

projekty Apache SpamAssassin a Clam AntiVirus a dále 

i několik spamových databází (DNSBL). Jen díky tomu 

jsme schopni se postarat o to, že vždy dostanete jen tu 

poštu, o kterou opravdu stojíte. 

 

 

VARIANTY SLUŽBY 

 Zdarma k hostingu  

Antispam a antivir ✓  

Přístup přes SMTP, IMAP a POP3 ✓  

Přístup přes webmail ✓  

Podpora šifrovaných protokolů (SSL) ✓  

Počet aliasů ∞  

Počet přesměrování ∞  
Počet e-mailových účtů ∞  

Poplatek za zřízení 0,-  

Měsíční poplatek 0,-  
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DNS HOSTING 

Ke každému webhostingu je automaticky zřízen i DNS 

hosting zdarma. Abychom dosáhli maximální 

dostupnosti a spolehlivosti, umístili jsme naše DNS 

servery do dvou různých evropských lokalit – TIER III 

datacentrum MasterDC Praha a datacentrum Dataplace v 

Alblasserdam, Nizozemí. 

Náš DNS hosting je kombinací našeho vlastního in-house 

řešení pro automatizaci nastavení a skvělého 

autoritativního DNS serveru Knot-DNS (který používá 

mj. i provozovatel české národní domény .cz). Díky tomu 

jsme schopni nabídnout nejen nejmodernější technologie 

a široké možnosti nastavení, ale i vysoký výkon bez 

zbytečných výpadků. 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.knot-dns.cz/pages/benchmark.html 

 

VARIANTY SLUŽBY 

 
Zdarma k 

webhostingu 
  

DNS servery ve dvou geograficky 

oddělených lokacích 
✓   

Počet dotazů / měsíc ∞   

Poplatek za zřízení 0,-   
Měsíční poplatek 0,-   
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TECHNICKÁ PODPORA 

Nevíte si rady? Neváhejte kontaktovat naši technickou podporu. 

• Dominik Ulrich 

• e-mail: info@openservis.cz 

• telefon: +420 732 223 955 

 

TECHNICKÉ DETAILY SLUŽEB 

Zde můžete nalézt některé údaje pro správu Vašeho hostingového programu. Ostatní údaje Vám přijdou e-mailem po 

přijetí platby. 

NASTAVENÍ DNS SERVERŮ U DOMÉN 

Údaj Adresa serveru 

Primární DNS server ns1.openservis.net 
Sekundární DNS server ns2.openservis.net 

NSSET (pro domény .cz) OPENSERVIS 

 

IP ADRESY JEDNOTLIVÝCH SERVERŮ 

Údaj Adresa serveru IPv4/A 

S01 80.79.31.78 

S05 80.79.31.80 
S08 80.79.31.82 

 

 

NASTAVENÍ PRO E-MAILOVÉ KLIENTY – SERVER S01 

Protokol Adresa serveru Port 

SMTP/SMPTS mail.openservis.net 
587 – StartTLS 

465 – SSL/TLS 

IMAP/IMAPS mail.openservis.net 
143 – StartTLS 

993 – SSL/TLS 

POP3/POP3S mail.openservis.net 
110 – StartTLS 

995 – SSL/TLS 

Návod: https://openservis.net/help/ 
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NASTAVENÍ PRO E-MAILOVÉ KLIENTY – SERVER S05 

Protokol Adresa serveru Port 

SMTP/SMPTS s05.openservis.net 
587 – StartTLS 

465 – SSL/TLS 

IMAP/IMAPS s05.openservis.net 
143 – StartTLS 

993 – SSL/TLS 

POP3/POP3S s05.openservis.net 
110 – StartTLS 
995 – SSL/TLS 

Návod: https://s05.openservis.net/help/ 

NASTAVENÍ PRO E-MAILOVÉ KLIENTY – SERVER S08 

Protokol Adresa serveru Port 

SMTP/SMPTS s08.openservis.net 
587 – StartTLS 

465 – SSL/TLS 

IMAP/IMAPS s08.openservis.net 
143 – StartTLS 
993 – SSL/TLS 

POP3/POP3S s08.openservis.net 
110 – StartTLS 

995 – SSL/TLS 

Návod: https://s08.openservis.net/help/ 

 

ADRESY WEBOVÝCH APLIKACÍ – SERVER S01 

Aplikace Adresa 

Webmail https://openservis.net/webmail/ 

phpMyAdmin https://openservis.net/pma/ 
Adminer https://openservis.net/adminer/ 

phpinfo https://openservis.net/phpinfo/ 

 

ADRESY WEBOVÝCH APLIKACÍ – SERVER S05 

Aplikace Adresa 

Webmail https://s05.openservis.net/webmail/ 

phpMyAdmin https://s05.openservis.net/pma/ 

Adminer https://s05.openservis.net/adminer/ 

phpinfo https://s05.openservis.net/phpinfo/ 

 

ADRESY WEBOVÝCH APLIKACÍ – SERVER S08 

Aplikace Adresa 

Webmail https://s08.openservis.net/webmail/ 

phpMyAdmin https://s08.openservis.net/pma/ 

Adminer https://s08.openservis.net/adminer/ 

phpinfo https://s08.openservis.net/phpinfo/ 
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MODULY PRO PRESTASHOP 

I pokud hostujete svůj eshop na jiném webhostingu, můžete stále využít našich modulů. Ke všem modulům poskytujeme 

6 měsíců aktualizací a podpory zdarma.  Moduly obvykle dodáváme obvykle do pár minut od přijetí platby nebo zaslání 

potvrzení o platbě prostřednictvím našeho eshopu s moduly www.psmoduly.cz. 

Pokud potřebujete modul jakkoliv upravit nebo vytvořit úplně nový modul na míru, neváhejte nám napsat. 

 
Více PrestaShop modulů a detailní informace o každém ze zmíněných modulů naleznete na webu 

https://www.psmoduly.cz 
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Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými 

známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků. 
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