
Co dělá SSL certifikát?

Proč byste měli mít právě vy 
na svém webu SSL certifikát?

 ● Pokud máte zabezpečenou sekci stránek, kam návštěvníci 
zadávají heslo nebo přihlašovací údaje. Nasazením SSL 
certifikátu zabráníte jejich možnému odcizení  
při datovém přenosu.

 ● Přijímáte přes web osobní data (objednávky, e-maily, rodná 
čísla, adresy atd.) a podle zákona musíte zajistit jejich 
bezpečný přenos, jinak se vystavujete vysoké pokutě.

 ● Protože nechcete, aby na vaše návštěvníky někdo cílil  
reklamu podle toho, co na vašem webu hledají a tím stránky 
bezplatně zneužíval.

 ● Weby s SSL certifikáty mají lepší pozici ve vyhledávačích  
(např. Google).

 ● Webové stránky využívající SSL certifikát jsou u uživatelů 
vnímány jako důvěryhodnější.

 ● Prohlížeče dlouhodobě deklarují podporu SSL certifikátů a 
proto odrazují návštěvníky stránek od zadávání citlivých údajů 
na nezabezpečených webech. Tím můžete přijít o zákazníky.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Stable.cz s.r.o., Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec n. N.
E-mail: info@stable.cz, Tel.: 480 020 191

Šifruje komunikaci vašeho serveru (webu) s návštěvníkem stránek  
a dává mu tak jistotu, že zadané údaje jsou bezpečně přeneseny  
bez možnosti jejich odposlechnutí.

www.stable.cz/ssl

Ahoj Tome, 
posílám Ti heslo 

ke svému účtu.

       Lukáš

POHLEDNICE 5 €

Stable cz s.r.o

Skelná 2091/29

466 02 
 Jablonec nad Nisou

Ahoj Lukáši,

pošli mi prosím 

Tvoje heslo 

do účtu.

Moje je: Heslo123

Tom

WEBOVÁ STRÁNKA ZABEZPEČENÁ SSL CETIFIKÁTEM

SSL
certifikát

NEZABEZPEČENÁ WEBOVÁ STRÁNKA

Jak poznám  
zda přistupuji  

na zabezpečený web?
V adresním řádku (stavové liště) 
se objeví toto:

 ● https:// místo http://  Ono 
magické písmenko “s” 
znamená v angličtině “secure” 
tedy bezpečný

 ● ikonka visacího zámku  
(může být zelená nebo šedá)

Na vyžádání zajistíme i certifikáty autorit 
Thawte, Symantec,  

GeoTrust nebo RapidSSL.

Chcete zelený adresní řádek nebo certifikát 
pro více domén a nevíte si rady?  

Kontaktujte nás.

https://www.stable.cz
mailto:info%40stable.cz?subject=Klerk
http://www.stable.cz/ssl


 ● Na rozdíl od koupě přímo od certifikační autority 
koupíte certifikát za výhodnější cenu (důvodem je 
velký počet námi nakoupených certifikátů).

 ● Komunikace a podpora probíhá v českém jazyce (na 
rozdíl od zahraničních certifikačních autorit).

 ● V ceně certifikátu je zahrnuta pomoc s instalací na 
váš web.

 ● Máme s certifikáty dlouholeté zkušenosti..

 ● Budeme za vás hlídat platnost a prodlužování 
certifikátu.

Stable.cz s.r.o., Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec n. N.
E-mail: info@stable.cz, Tel.: 480 020 191

www.stable.cz/ssl
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Certifikát Let´s Encrypt Alpha SSL Alpha SSL Wildcard

Typ ověření DV (ověření domény) DV (ověření domény) DV (ověření domény)

Záruka při prolomení bez záruky 10.000 USD 10.000 USD

Doba vystavení 1-10 min 1-5 min 1-5 min

Počet zabezpečených 
domén

max. 1 + 99 subdomén 1
1 + neomezeně 

subdomén

Platnost 3 měsíce 1-3 roky 1-3 roky

Vhodné pro
testování,  

studentské projekty, 
jednoduché weby

komerční weby,  
firemní stránky, 

e-shopy

komerční weby,  
firemní stránky,  

e-shopy

K instalaci je potřeba
webhosting  
u Stable.cz**

funkční e-mail funkční e-mail

Telefonická podpora NE ANO ANO

Hlídání automatického 
prodloužení

ANO ANO ANO

Podpora prohlížečů  
a zařízení

omezená 99,9% 99,9%

Zadávání subdomén manuálně nelze automaticky

Cena zdarma * 980 Kč * 2 980 Kč

Akční cena zdarma * 780 Kč * 2 380 Kč

Srovnávací tabulka

* K certifikátu může být potřeba vlastní IP adresa za 60 Kč / měsíčně
** Na službě stable.cz, endora.cz, otoman.cz

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Proč objednat certifikát právě u nás?

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
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