
  1 
 

 

 

 
 

od A do Z  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace


  2 
 

Obsah 

PROHLÁŠENÍ .................................................................................................................................................................................. 3 

O MNĚ ......................................................................................................................................................................................... 3 

JAK PRACOVAT S EBOOKEM? ............................................................................................................................................................ 4 

CHARAKTERISTIKA E-SHOPU .............................................................................................................................................................. 5 

1. SLEDUJI AKTUALITY ....................................................................................................................................................... 6 

2. POSÍLÁM VŠECHNY POLOŽKY V XML ............................................................................................................................. 6 

3. MÁM DOBITÝ KREDIT ................................................................................................................................................... 7 

4. MÁM NASTAVENÍ NA FINANČNÍ LIMIT KAMPANÍ ......................................................................................................... 7 

5. MÁM NASTAVENO UPOZORNĚNÍ NA DOCHÁZEJÍCÍ KREDIT V PENĚŽENCE SEZNAMU ................................................... 8 

6. MÁM NASTAVENY CENY ZA PROKLIK ............................................................................................................................ 9 

7. MÁM VYPLNĚNÉ INFORMACE O E-SHOPU .................................................................................................................... 9 

8. MÁM ZADANÉ LOGO V E-SHOPU ................................................................................................................................ 11 

9. SLEDUJI A REAGUJI NA RECENZE SVÉHO E-SHOPU ...................................................................................................... 12 

10. MÁM MINIMÁLNĚ 2 HODNOCENÍ ............................................................................................................................... 14 

11. MÁM ZAPNUTÉ MĚŘENÍ KONVERZÍ ............................................................................................................................ 14 

12. MÁM NASTAVENY CENY DOPRAVY ............................................................................................................................. 15 

13. STAHUJI XML FEED CO NEJČASTĚJI .............................................................................................................................. 16 

14. DÍVÁM SE DO HISTORIE ZPRACOVÁNÍ XML FEEDU...................................................................................................... 17 

15. MÁM SPÁROVANÉ ZBOŽÍ ............................................................................................................................................ 18 

16. PROHLÍŽÍM STATISTIKY ............................................................................................................................................... 20 

17. ROZŠIŘUJI ELEMENT PRODUCT O DALŠÍ TEXT (POUZE FULLTEXT) ............................................................................... 20 

18. VYUŽÍVÁM TAGU EXTRA_MESSAGE PRO DALŠÍ INFORMACE ...................................................................................... 21 

19. UVÁDÍM EAN KÓD ...................................................................................................................................................... 22 

20. UVÁDÍM SPRÁVNÉ HODNOTY V TAGU DELIVERY_DATE .............................................................................................. 22 

21. POSÍLÁM VÝDEJNÍ MÍSTO PRO OKAMŽITÝ ODBĚR V TAGU SHOP_DEPOTS ................................................................. 23 

22. POSÍLÁM PARAMETRY V XML FEEDU .......................................................................................................................... 24 

23. POSÍLÁM JEN PLATNÉ POLOŽKY .................................................................................................................................. 25 

24. POSÍLÁM SPRÁVNĚ NÁZEV V PRODUCTNAME ............................................................................................................ 25 

25. POSÍLÁM PRODUKTOVÉ ČÍSLO V PRODUCTNO ........................................................................................................... 26 

26. POSÍLÁM ROZVĚTVENÉ POPISKY PRODUKTŮ .............................................................................................................. 26 

27. PROVEDL/A JSEM AUDIT XML FEEDU NA WWW.MERGADO.CZ .................................................................................. 26 

 

  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace


  3 
 

Prohlášení 
Veškeré rady obsažené v tomto dokumentu berte jako zdroj inspirace a doporučení pro inzerci vašeho e-

shopu. Nejsem zodpovědná za případnou špatnou aplikaci a její selhání či nepochopení daného tématu. 

 

O mně 

 
Jmenuji se Petra Sedláková Mikulášková. Jsem e-shopová konzultantka na 
volné noze. 
 
Z mé brněnské kanceláře pracuji s klienty na optimalizaci e-shopů, lepšího 
využívání zbožových srovnávačů a nastavování produktových kampaní na 
Googlu či Seznamu. 
 
 
6 let jsem provozovala e-shop Palelo.cz 
Palelo.cz bylo pro mě bylo odjakživa studnou zkušeností. Dodalo mi 
reálnou představu o každodenních potřebách i obtížích majitele e-
shopu. Technicky se jednalo o kombinaci e-shopu na míru s krabicovým 
řešením. 
 
 
 
Napsala jsem bestseller  
V květnu 2012 jsem vydala jako spoluautorka publikaci „Jak vytvořit 
úspěšný a výdělečný internetový obchod“. Zkušenosti jsem čerpala od 
lidí z oboru i od samotných majitelů e-shopů. V březnu 2015 vyšla 
aktualizovaná verze. K 30.6.2018 se prodalo 4651 kusů. 
 
 
 
 
2 roky jsem školila Certifikaci Heureky 
Společná příprava projektu Certifikace Heureky mi přinesla plno nových 
zkušeností. Připravovala jsem a odškolila přípravné kurzy Heureky včetně 
certifikačních testů. Projekt jako takový nahradil v roce 2018 program 
Heureka partner. 
 
 
Vzdělání, které mi pomohlo 
Obdržela jsem individuální certifikát pro Google Analytics a Google nákupy a stala jsem se 
certifikovaným partnerem aplikace Mergado. Vlastním certifikát pro biddovací automat Bidding Fox a 
jsem Ověřeným partnerem cenového srovnávače Zboží.cz a Heureka.cz. 
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Jak pracovat s eBookem? 
 

1) Zaměřte se na to, co zrovna potřebujete či si body prohoďte 
Není nutné, abyste vše procházeli hezky popořadě. Co vás nezajímá, jednoduše přeskočte nebo si 

jednotlivé body přeskládejte dle svých potřeb. 
 

2) Vytvořte si vlastní list pro charakteristiku e-shopu 
V tomto dokumentu uvádím na začátku jednoduchý list/dotazník, kde zjišťuji vždy informace o e-shopu. 
Hodí se primárně pro marketingové konzultanty zaměřené na srovnávače zboží. Dle svých možností jej 

přizpůsobte svým potřebám. Jste-li majitel/ka e-shopu, jednoduše pro vás nerelevantní body přeskočte. 
 

3) Chyby/nedostatky opravte/vylepšete 
Jakmile zjistíte, jak na tom je e-shop v rámci jednotlivých bodů, začněte pracovat na opravě/vylepšení. 

 
4) Jednou za čas si znovu projděte 

Doporučuji alespoň 1x za tři měsíce celý audit znovu zhotovit. Stejně tak vždy, než začne vaše prodejní 
sezona, a to minimálně měsíc předem. 

 
Pamatujte na to nejdůležitější 

Hned vám prozradím to nejzásadnější nakonec, hodit se vám to bude téměř všude: 

Začněte nejlépe již TEĎ! 

Doporučuji taktéž hledat informace v nápovědě (https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-

pro-obchody/specifikace-xml-feedu/) Zboží.cz pro e-shopy, kde najdete kompletní informace. U 

některých bodů se na ni odkazuji.  

 

Chci, aby vám tento e-book maximálně pomohl a vzali jste si z něj co nejvíce – aplikujte 

poznatky do praxe, je to důležitější, než studium teorie! 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Charakteristika e-shopu 
Používané srovnávače zboží: 

• Heureka.cz: Ano/Ne 

• Zbozi.cz: Ano/Ne 

• Glami.cz: Ano/Ne 

• Favi.cz: Ano/Ne 

• Biano.cz: Ano/Ne 

 

Používání MERGADA: Ano/Ne 

 

Možnost ovlivnění CATEGORYTEXTU: Ano/Ne 

 

Možnost ovlivnění PRODUCTNAME: Ano/Ne 

 

Používání EAN kódu: Ano/Ne, u 95% produktů 

Používání Produktových kódu: Ano/Ne 

Skladová dostupnost: Např. 20% skladem, 50% 3-7 prac. dní 30 % 7 a více 

Využívání přepravců: Např. Osobní odběr Praha, GLS logistic… 

Doprava zdarma: Např. ANO od 2000 Kč 

Kamennou prodejnu/y: Např. Ano, lze vyzvednout to co je skladem 

Osobní odběr na adrese e-shopu: Ano/Ne  

 

Výdejní místa: Ano/Ne 

Benefity (Zboží.cz): 

• Dárek zdarma – Ano/Ne  

• Rozšířená záruka – Ano/Ne 

• Voucher na další nákup – Ano/Ne 

• Příslušenství zdarma – Ano/Ne 

• Pouzdro zdarma – Ano/Ne 

• Montáž zdarma – Ano/Ne 
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1. Sleduji aktuality 

Po přihlášení do administrace vašeho e-shopu (https://admin.zbozi.cz/infoScreen) najdete aktuální 

informace ze Zboží.cz. 

 

Na blogu Zboží.cz (https://blog.seznam.cz/reklama/zbozi/) Sledujte zejména „contentové novinky“, 

Zboží.cz v nich zveřejňuje seznamy nově spuštěných kategorií a změny v již spuštěných kategoriích.  

 

2. Posílám všechny položky v XML 

Na záložce Feed a po kliku na Historii zpracování, tak najdete informace o zpracování XML feedu. 

Zkontrolujte si, jestli počet položek ve feedu odpovídá položkám, které jdou v exportu z vašeho e-shopu. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://admin.zbozi.cz/infoScreenn
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Může se stát, že počet naimportovaných položek nebude odpovídat tomu, co posíláte z e-shopu. 

Příčinou může být zastavený export produktů, duplicitní položky nebo prostě jen zásah programátora, 

který omezil počet exportovaných položek do XML. Neznáte-li příčinu, a to pro vás žádoucí, je potřeba ji 

najít a odstranit. 

 

3. Mám dobitý kredit 

V sekci Kampaně – záložka Kampaně – je vidět stav peněženky. V případě dluhu neběží kampaně! 

 

4. Mám nastavení na finanční limit kampaní 

V případě, že váš e-shop za den překročí částku, kterou si nastavíte, tak se přestanou zobrazovat 

kampaně. Vhodné si nastavit limit pro týden. Díky tomu v případě překročení limitu dojde k dřívějšímu 

zastavení kampaní. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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5. Mám nastaveno upozornění na docházející kredit v peněžence 

Seznamu 

V peněžence Seznamu lze nastavit upozornění na vyčerpaný nebo docházející kredit. 

(https://klient.seznam.cz/settings/decline-notifications) 

V záložce nastavení – Informování e-mailem – najdete možnosti pro informování na e-mail o Nastavit 

můžete 3 způsoby: 

1) Kredit úplně dojde.  

2) Kredit se sníží pod určitou hodnotu.  

3) Kredit se blíží vyčerpání. 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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6. Mám nastaveny ceny za proklik 

Nastavení cen za proklik je přístupné ihned po schválení e-shopu. 

Zboží.cz umožňuje nastavit cenu za proklik přes administraci (na kategorie a na produkty) nebo přes XML 

feed. XML feed má přednost, ale pokud tam je nižší CPC než kterou požaduje Zboží.cz jako výchozí, data 

se začnou čerpat z případných nastavení v administraci a pokud i zde nic není nastaveno, Zboží.cz účtuje 

výchozí CPC. 

 

7. Mám vyplněné informace o e-shopu 

V sekci Provozovna – Editace informací – můžete upravovat údaje o vašem e-shopu. Tyto informace se 

zobrazují na detailu vašeho obchodu na Zboží.cz a profilu Firmy.cz. Vyplňujte ideálně vše, co můžete. 
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Část informací se následně zobrazuje na profilu Firmy.cz: 

 

A na profilu na Zboží.cz: 

 

 

Po kliknutí na tlačítko „Uložit“ bude možné informace editovat znovu až za několik 

hodin! Zpravidla to je druhý den. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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8. Mám zadané logo v e-shopu 

V produktových kartách se zobrazuje vaše logo. 

 

Pokud logo nemáte vyplněno, tak se zobrazí šedý čtverec s prvním písmenem vašeho e-shopu. 

Logo je jedna z věcí, které můžete na srovnávači ovlivnit. Nepodceňujte je! 

Níže 5 příkladů log.  

1. E-shop využívá zcela plochy.  

2. E-shop využívá zcela plochy.  

3. E-shop nahrál logo s průhledným pozadím a je skoro nečitelné.   

4. E-shop nahrál logo v dosti malé podobě. Vhodné je ponechat jen název shopu. 

5. E-shop pouze nahrál logo v dosti malé podobě. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Logo může mít i kreativní užití 

Třeba formou úderného textu, které k němu přidáte navíc. Platí ale, že logo musí být stejné jako na e-

shopu!  

 

Jak tedy na logo? 

• Používejte kvalitní logo – dobře čitelné a zapamatovatelné. 

• Vhodný je formát png, který netrpí kompresí (rozmazáním) jako jpg. 

• Snažte se plně využít prostoru pro logo na srovnávačích (Zboží.cz 140x140px). 

• Logo by se mělo ideálně shodovat s tím, co máte na e-shopu. 

• Na Zboží.cz si logo změníte v profilu katalogu firem na https://admin.firmy.cz v záložce Profil – 

Upravit. 

9. Sleduji a reaguji na recenze svého e-shopu 

V záložce Provozovna a sekci Správa recenzí jsou vidět recenze vašeho e-shopu od zákazníků. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://admin.firmy.cz/
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Samotné recenze se zobrazují u produktu po kliku na logo e-shopu.  

 

Stejně tak se zobrazují i na detailu vašeho e-shopu. 

 

Reagujte minimálně na negativní recenze.  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Jako uživatelka pátrám po tom, zdali e-shop nemá negativních recenzí moc a zdali (ne)jsou bez odezvy ze 

strany e-shopu. 

10. Mám minimálně 2 hodnocení 

Ve výpisu nabídek se u e-shopů zobrazuje i hodnocení v podobě hvězdiček. Které má vliv na uživatele, 

jestli u vás nakoupí. Pro zobrazení hvězdiček je nutno získat minimálně 2 hodnocení. 

 

11. Mám zapnuté měření konverzí 

Měření konverzí slouží pro statistiky, aby bylo lépe poznat, jak vám funguje inzerce. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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12. Mám nastaveny ceny dopravy 

Ceny za dopravu můžete nastavit v rozhraní Zboží.cz v Záložce Provozovna a odkazu Doprava a výdejní 

místa. 

 

Ceny za dopravu taktéž můžete posílat z e-shopu v XML feedu v tagu DELIVERY. 

(https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#DELIVERY)  

 

V adminu Zboží.cz pak stačí vybrat dané dopravce a v nastavení cen vybrat Feed. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Následně se zobrazí u vašeho e-shopu s několikahodinovým zpožděním. 

 

Pozor si dejte při nastavování výdejních míst, ať máte zatrženu celou síť a nejen 

vybraná místa. 

 

          

13. Stahuji XML Feed co nejčastěji 

V záložce Feed máte možnost ovlivnit stahování XML Feedu.  

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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V případě časté změny skladové dostupnosti, změně prodejní ceny či spouštění nových položek je 

vhodné stahovat feed co nejčastěji. Tím se data na Zboží.cz aktualizují častěji. 

14. Dívám se do historie zpracování XML Feedu 

V záložce Feed najdete i historii zpravování. 

 

Po kliknutí najdete více informací o vašem feedu. Najdete zde i validátor, který upozorňuje na chyby ve 

vašem Feedu.  

 

Po kliknutí na odkaz Zobrazit se vám vypíší chyby, na které je vhodné se podívat a případně je opravit. 

Zobrazuje se ovšem jen výběr chyb! 

 

Alternativně lze použít Validaci XML na adrese: 

 https://www.zbozi.cz/validace-feedu/. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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15. Mám spárované zboží 

Informace o spárovaných a nespárovaných položkách najdete v administraci Zboží.cz v sekci „Párování“. 

Je zde i párování nástroj. Produkty si můžete sami ručně napárovat k existujícím kartám nebo si zažádat 

o založení nové karty (musí být min. 2 inzerenti produktu + další podmínky viz. 

https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/parovaci-nastroj/kvalitne-zadany-

pozadavek-na-zalozeni-produktu/). Vytvořit lze týdně max. 50 karet. 

 

Po kliknutí na odkaz „1232 jsme nenapárovali“ si můžete zobrazit nenapárované položky a ty se pokusit 

donapárovat buď k adeptům, které se tam nachází nebo požádat o založení nové karty (je nutné splnit 

podmínky pro napárovaní viz. výše odkaz, typické důvody nenapárování jsou zde: 

https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/parovaci-nastroj/duvody-zamitnuti-

pozadavku-jejich-reseni/).  

 

Je vhodné, když si projdete taktéž již napárované položky – někdy se stane, že produkt je napárován na 

špatnou kartu – pomocí párovacího nástroje jej lze přepárovat jinam. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Co udělat pro zobrazení osamocené nabídky (karty, co není napárována) v kategorii zboží.cz? 

Posílat kategorie dle stromu Zboží.cz v tagu CATEGORYTEXT. To zajistí, že nespárované položky se 

zobrazí jako samostatné nabídky v kategorii za produktovými kartami. 

 

Kompletní nápovědu najdete zde: https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-

xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#CATEGORYTEXT  

Co udělat pro větší spárovanost produktů? 

Podívat se, zdali názvy vašich produktů v XML obsahují všechny doporučené informace Zboží.cz + ověřit 

si ve hledání na zboží.cz, že existuje vedle vás min. další e-shop, co nabízí stejný produkt. 

 

Kompletní nápovědu najdete zde: https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-

xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#PRODUCTNAME  

Pravidla pojmenování nabídek https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-

pro-obchody/pravidla-pojmenovani-nabidek/  

Konkrétně pro dané kategorie 

https://napoveda.seznam.cz/soubory/Zbozi.cz/Nazvoslovi_ZboziCZ.pdf 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#PRODUCTNAME
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#PRODUCTNAME
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/pravidla-pojmenovani-nabidek/
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/pravidla-pojmenovani-nabidek/
https://napoveda.seznam.cz/soubory/Zbozi.cz/Nazvoslovi_ZboziCZ.pdf
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16. Prohlížím Statistiky 

Ve statistikách se vám zobrazuje návštěvnost a konverze. Princip připisování konverzí je jiný, než třeba 

používá Google Analytics. Proto jsou běžné rozdíly v odlišných datech. 

Zbozi.cz umožňuje zobrazení dat na úrovni dnů, dále pak na úrovni detailu produktu a TOP detailu 

produktu (toto jsou spárované položky), výpisu v kategorii (toto jsou osamocené nabídky) a výsledku 

hledání. 

 

17. Rozšiřuji element PRODUCT o další text (Pouze Fulltext) 

Tag PRODUCT obsahuje PRODUCTNAME + informaci navíc. Tento název bude zobrazen ve fulltextu 

Zboží.cz.  

 

Díky tomu máte možnost se odlišit od konkurence.  

Maximální délka názvu produktu je 64 znaků pro zobrazení ve fulltextovém vyhledávání.  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Aktuální informace najdete v nápovědě na: 

https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-

feedu/  

18. Využívám tagu EXTRA_MESSAGE pro další informace 

Další výraznou možností odlišení od ostatních je možnost uvádět další benefity u produktů. U 

samostatných nabídek se zobrazují až 2 extra message: 

 

V produktovém detailu se zobrazí pouze 1! 

 

Podporované hodnoty <EXTRA_MESSAGE>  / Text zobrazovaný na Zboží.cz: 

• free_gift / Dárek zdarma (FREE_GIFT_TEXT) 

• free_accessories / Příslušenství zdarma (FREE_ACCESSORIES_TEXT) 

• voucher / Voucher na další nákup (VOUCHER_TEXT) 

• extended_warranty / Rozšířená záruka 

• free_case / Pouzdro zdarma 

• free_installation / Montáž zdarma 

Řazení extra message (která má být první, druhá …) se řídí pořadím značek v XML 

feedu. 

K vybraným EXTRA_MESSAGE (Dárek zdarma, Příslušenství zdarma, Voucher na další nákup) je možnost 

připojit text, kde můžete uvést, o jaký konkrétní dárek nebo příslušenství se jedná: 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Aktuální informace najdete v nápovědě na: 

https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-

feedu/#EXTRA_MESSAGE  

19. Uvádím EAN kód 

EAN kód je používán k označování jednotlivých druhů zboží. Zboží.cz podporuje formát EAN 8, 13,14. 

Hodnota EAN má význam při párování položek. Když shoda názvu nabídky a produktu je příliš nízká, tak 

se robot dívá na hodnotu EANu v XML a podle toho může nabídku donapárovat. 

Aktuální informace najdete v nápovědě na: 

https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-

feedu/#EAN  

20. Uvádím správné hodnoty v tagu DELIVERY_DATE 

Na e-shopu se ve většině případů zobrazuje, kdy zákazník obdrží zboží. Tuto hodnotu posíláte v XML, 

Zboží.cz to zpracuje a zobrazí uživateli. Je to jeden z důležitých faktorů při rozhodování o nákupu. 

 

V případě, že jste obvykle schopni dodat zboží dříve, než uvádíte, a jedná se o hraniční hodnoty, zvažte, 

zdali poslat raději nižší hodnotu.  

 

Díky tomu se vám místo např. do týdne zobrazí do tří dnů. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#EXTRA_MESSAGE
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#EXTRA_MESSAGE
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Zboží.cz požaduje posílat tyto hodnoty: 

• skladem - 0 

• do 3 dnů - 1-3 

• do týdne v e-shopu - 4-7 

• více jako týden – 8 a více 

• do měsíce - 15-30 

• více než měsíc - 31 a více 

• info v obchodu – pokud dodací dobu neuvádíte 

Přípustné texty na e-shopu jsou tyto: 

 

Další hodnoty naleznete na https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-

obchody/specifikace-xml-feedu/#DELIVERY_DATE  

21. Posílám výdejní místo pro okamžitý odběr v tagu 

SHOP_DEPOTS 

Na Zboží.cz při použití filtrace Na prodejně si uživatel může vybrat výdejní místo, kde je zboží připraveno 

ihned k osobnímu odběru. Na takovém výdejním místě musí být možné výrobek prohlédnout, vyzkoušet 

a případně reklamovat. 

 

U položky v tagu DELIVERY_DATE musí být uvedena hodnota 0 (skladem) a současně hodnota do tagu 

SHOP_DEPOTS musí obsahovat ID Firmy.cz. Po splnění těchto 2 podmínek se produkt bude zobrazovat 

ve filtru „Na prodejně! v produktové kartě (spárované zboží). 

Hodnotu pro SHOP_DEPOTS najdete v záložce Provozovna – Doprava a výdejní místa a kliknutím na 

Upravit. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#DELIVERY_DATE
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#DELIVERY_DATE
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Se vám zobrazí okno, kde máte prodejny a dané hodnoty pro SHOP_DEPOTS. 

 

Aktuální informace najdete v nápovědě na: 

https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-

feedu/#SHOP_DEPOTS  

22. Posílám parametry v XML Feedu 

Parametry slouží k filtraci produktů na přehledu kategorie. Usnadňují výběr produktů.  Např. u kategorie 

Sporttestery (https://www.zbozi.cz/sport/sportovni-odevy-obuv-a-doplnky/sportovni-

merice/sporttestery/), jsou jedny z parametrů Vodotěsnost a Vlastnosti.   

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#SHOP_DEPOTS
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#SHOP_DEPOTS
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Aktuální nápovědu najdete na: https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-

pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#PARAM  

23. Posílám jen platné položky 

Neposílejte do XML zboží druhé jakosti. 

 

24. Posílám správně název v PRODUCTNAME 

PRODUCTNAME je přesný název produktu a slouží k párování (viz. bod 14 v tomto dokumentu výše). 

Název vždy musí obsahovat skutečného výrobce zboží (ne značku). Maximální délka názvu produktu je 

255 znaků. PRODUCT je název produktu ve stejném znění s rozšířením. Pravidla pro přesné názvy 

položek dle kategorií najdete zde: 

https://napoveda.seznam.cz/soubory/Zbozi.cz/Nazvoslovi_ZboziCZ.pdf   

Základní šablona platná pro většinu kategorií je 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#PARAM
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#PARAM
https://napoveda.seznam.cz/soubory/Zbozi.cz/Nazvoslovi_ZboziCZ.pdf
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Výrobce (Produktová řada) Produktové označení Varianta 

Kompletní nápovědu najdete zde: https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-

xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#PRODUCTNAME  

25. Posílám Produktové číslo v PRODUCTNO 

Označení produktu uváděné výrobcem (Manufacturer Part Number, MPN). Tímto označením výrobce 

jedinečným způsobem identifikuje produkt. Akceptována je libovolná kombinace čísel a písmen. I když 

se jedná pro zboží.cz o nepovinný element, musí být uváděn v názvu zboží, tj. je vhodné jej rovnou 

uvádět i v PRODUCTNO. 

Kompletní nápovědu najdete zde: https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-

xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#PRODUCTNO  

26. Posílám rozvětvené popisky produktů 

Popisky mají význam zejména v případě, kdy chcete pro zboží založit novou produktovou kartu, protože 

je dosud nespárované. Zboží.cz vyžaduje pro napárování rozvětvený popisek, kde je uveden výčet 

vlastností zboží. Délka popisku musí být min. 250 znaků, pro založení nové karty je vhodné uvést i více. 

Kompletní nápovědu najdete zde: https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-

xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#DESCRIPTION 

27. Provedl/a jsem audit XML Feedu na www.mergado.cz 

Na www.mergado.cz si po kliknutí na Audit XML můžete udělat audit XML Feedu.  

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#PRODUCTNAME
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#PRODUCTNAME
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#PRODUCTNO
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#PRODUCTNO
http://www.mergado.cz/
http://www.mergado.cz/
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Stačí zadat adresu XML Feedu, formát a e-mail, kam má dorazit odkaz na výsledky auditu. 

 

 
Výsledky se zobrazí včetně závažnosti a kolika položek se to týká. 
 

 
 
 
Následně si jednotlivé položky proklikněte a podívejte se detailněji, čeho se týkají. 

 
 
Po kliknutí na nadpis si zobrazíte detail konkrétního produktu.  
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Kdy je vidět, jako na příkladu výše, že uvedený CATEGORYTEXT neodpovídá stromu Zboží.cz, je 
pravděpodobné, že položka bude na Zboží.cz nenapárována. 
 

Prosím berte v potaz, že jde o strojovou kontrolu a je na vašem zvážení, jestli danou 

chybu opravíte nebo ji tak necháte, protože vám přijde zbytečné ji řešit. 

Seznam nejčastějších nedostatků: 

• Schází výrobce v tagu MANUFACTURER. 

• Máte duplicitní názvy produktů (PRODUCT, PRODUCTNAME). 

• Máte duplicitní URL produktů. 

• Neposíláte CATEGORYTEXT dle stromu Zboží.cz. 

• Posíláte nerozvětvený CATEGORYTEXT. 

• Posílate nepodporovanou hodnotu dostupnosti položky (př. slovní). 

• Názvu chybí produktové číslo. 

• EANy – jsou duplicitní či neodpovídají normám pro EANy. 

• Posíláte nevhodná slova v názvu položky (př. Novinka, Akce, Sleva, Výprodej…). 

• V XML je nesoulad názvu v PRODUCTNAME a PRODUCT. 

• XML postrádá parametry. 

• XML obsahuje položky s nulovými cenami. 

• Posílat špatnou hodnotu VAT (sazba daně). 

• Chybí element pro obrázky nebo je prázdný (IMGURL). 

• Výrobce není uveden v názvu produktu. 

• Máte příliš krátký název produktu (minimálně 3 znaky musí mít produkt). 

• Nemáte unikátní ITEM_ID – jsou duplicitní. 

• XML obsahuje neplatnou hodnotu pro dopravce v tagu DELIVERY_DATE. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace

