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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! 
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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. Mám nastaveny ceny dopravy 

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

 

Následně se zobrazí u vašeho e-shopu s několikahodinovým zpožděním. 



  8 
 

 

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

 

          

3. 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: 
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 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: 

 

Aktuální informace najdete v nápovědě na: 
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-
feedu/#EXTRA_MESSAGE  

4. 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. 
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5. 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.   
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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. 

 

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. 

 

 

 

 

 


