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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  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 4 651 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 e-bookem? 
 

1) Zaměřte se na to, co zrovna potřebujete, nebo 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 hned TEĎ! 

Doporučuji taktéž hledat informace v nápovědě 

(https://sluzby.heureka.cz/napoveda/pruvodce-heurekou-pro-e-shopy/) Heureky pro e-

shopy, kde najdete kompletní informace. U některých bodů se na ni odkazuji.  
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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 kódů:  Ano/Ne 

Skladová dostupnost: např. 20 % skladem, 50 % do 3─7 pracovních dní, 30 % 7 dní 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 

Dárky k nákupu:  Ano/Ne 

Benefity (Heureka.cz): 

• Záruka x let na motor, součástky atd.: Ano/Ne 

• Vynesení do patra v ceně: Ano/Ne 

• Prodloužení záručního/pozáručního servisu: Ano/Ne 

• Servis zdarma: Ano/Ne 

• Prodloužená možnost vrácení zboží: Ano/Ne 

• Dárkové balení: Ano/Ne 

• a další služby spojené s produktem 
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1. Sleduji aktuality 

V první záložce po přihlášení do administrace vašeho e-shopu (https://sluzby.heureka.cz/) 

najdete aktuální informace z Heureky. 

 

 

 

Sledujte zejména „contentové novinky“, Heureka v nich zveřejňuje seznamy nově 

spuštěných kategorií a změny v již spuštěných kategoriích. Vše popisuje na svém blogu 

https://blog.heureka.cz/.  
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Díky změnám v již spuštěných kategoriích dochází často k odpárování již napárovaného 

zboží.  
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2. Posílám všechny položky v XML 

Na záložce Přehled (https://sluzby.heureka.cz/obchody/) najdete informace o vašem e-

shopu. Zkontrolujte si, jestli počet naimportovaných položek odpovídá položkám, které jdou 

v exportu z vašeho e-shopu. 

 

 

 

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, 

je potřeba ji najít a odstranit. 
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3. Mám zadané logo v e-shopu 

Na záložce Přehled (https://sluzby.heureka.cz/obchody/) po kliknutí na „Upravit obchod“ se 

vám zobrazí informace o vašem e-shopu, které můžete editovat. 

 

 

 

V sekci povinné údaje v dolní části je zobrazeno logo vašeho e-shopu.  

Logo je jedna z věcí, které můžete na srovnávači ovlivnit. Nepodceňujte jej! 
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Níže 4 příklady log: 
1. e-shop využívá zcela plochy 

2. e-shop může logo zvětšit  

3. e-shop pouze nahrál logo v dosti malé podobě   

4. e-shop využívá plně prostoru a má v logu šipku, která zaujme  

 

 

Logo může mít i kreativní využití 
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 (Heureka 160 x 50 px) 

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

• na Heurece si logo změníte přes podporu (pošlete je na podpora@heureka.cz) 
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4. Mám vyplněné informace o e-shopu 

Na stejné stránce v druhé části v nepovinných údajích můžete upravovat údaje o vašem e-

shopu. Tyto informace se zobrazují na detailu vašeho obchodu na Heurece. Vyplňujte ideálně 

vše, co můžete. 
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Informace se následně zobrazují na profilu vašeho e-shopu: 
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Věnujte pozornost popisu obchodu. 

 

 

 

Níže vidíte dva zcela rozdílné příklady popisků, kde ten vlevo je více zajímavý. 
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5. Mám dobitý kredit 

Heureka nabízí bezplatný Free režim a zpoplatněný PPC režim. PPC režim často přináší více 

prokliků a konverzí. Free režim je vhodný v případě unikátního zboží. 

 

 

 

Jednou za čas si zkontrolujte fakturační údaje – zejména v případě, kdy chcete náklady 

převádět na jiný subjekt. 
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6. Mám nastavení na upozornění kreditu 

V případě, že váš e-shop za den překročí částku, kterou si nastavíte, pošle vám upozornění na 

e-mail. 

 

 

Upozornění má informativní charakter. Inzerce běží nadále! 
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7. Mám spárované zboží 

Na záložce Přehled spárovanosti najdeme jedno ze stěžejních sdělení Heureky. 

 

 

 

Spárované produkty = produkty, které jsou zařazeny do karet na Heurece. 

Čekající produkty = produkty, které čekají na zařazení do karet Heureky. 

Čekající kategorie = produkty, kde robot Heureky / administrátoři Heureky párují vaše názvy 

kategorií s kategoriemi Heureky. 

Neaktivní kategorie = produkty v kategorii, kterou bude Heureka v budoucnu spouštět. 

Ignorované kategorie = produkty, které Heureka nemůže spárovat, protože je neumí přiřadit 

ke svým kategoriím / produkty, které Heureka nemůže spárovat, protože název nesplňuje 

požadavky dané kategorie (někdy je problém i s názvem kategorie v XML!). 
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Co udělat pro větší spárovanost? 

1. Posílat kategorie dle stromu Heureky v tagu CATEGORYTEXT.  

 

Kompletní nápovědu najdete zde: 

https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-

feed/#CATEGORYTEXT  

2. Posílat správně název v PRODUCTNAME‘ 
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Základní šablona platná pro většinu kategorií je: 

Výrobce, typ (produktová řada), popis varianty, případně 

produktové číslo  

 

 

Aktuální nápovědu najdete zde: 

https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-

feed/#PRODUCTNAME  

 

Pravidla pro přesné názvy položek dle kategorií najdete zde: 

https://sluzby.heureka.cz/napoveda/povinne-nazvy/  
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8. Prohlížím Statistiky 

Ve statistikách se vám zobrazuje návštěvnost a konverze. Graf nezobrazuje informace o 

transakcích z Heureka Košíku! Princip připisování konverzí je jiný, než třeba používá Google 

Analytics. Proto jsou běžné rozdíly v datech. 

Můžete si podrobně rozkliknout statistiky a najít produkty, které spotřebovávají kredit, ale 

nepřinášejí konverze. Máte-li plné měření konverzí, uvidíte i obrat u produktu. 

 

 

 

Níže uvádím vzorový příklad položky s vysokým podílem nákladů z obratu. Tuto položku je 

vhodné: přestat biddovat / neposílat do inzerce / zlepšit informace na vstupní stránce e-

shopu / upravit informace o produktu na Heurece přes XML feed. 
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9. Využívám datových přehledů 

Na záložce Datové přehledy (https://sluzby.heureka.cz/n/obchody/datove-prehledy/) 

najdete tzv. Přehled o výkonu a nákladech. Obsahuje více dat než klasické Statistiky Heureky, 

např. náklady z biddovaných a nebiddovaných pozic. 

 

 

 

Druhý report (Spárovanost produktů) vám pomůže s nespárovanými položkami. Heureka na 

základě EAN kódu navrhne vhodný název položky a CATEGORYTEXT pro XML. 

 

 

 

Díky tomu si můžete rychleji projít nespárované položky a případné, pro vás relevantní, 

návrhy použít ke změnám. 
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10. Mám zapnuté měření konverzí 

Měření konverzí slouží pro statistiku, abyste lépe poznali, jak vám funguje inzerce. 

 

Zapnout si můžete také reporty ke stažení, které obsahují informace o konverzích ke stažení. 

Ovšem pozor, data mohou být odlišná od dat v tabulce v administraci Heureky! 
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11. Dívám se do Sortiment reportu 

Sortiment report vám nabízí vybraná data o vašem e-shopu a konkurenčních e-shopech. 

Sortiment report se zobrazí pouze e-shopům, které mají placený PPC režim a mají udělen 

certifikát Ověřeno zákazníky. 

 

  

 

Po stažení a otevření reportu se podívejte, na kolika kartách jsou min. 4 e-shopy. Zde se 

uplatňuje bidding. Dále sledujte rozdíly ve vaší prodejní ceně a nejnižší ceně na kartě – 

v případě velkých rozdílů často váznou prokliky. Pokud jste nejlevnější, mnohdy se nevyplatí 

tuto kartu biddovat (nastavovat produkt CPC). Důležitá je i míra popularity – čím větší číslo, 

tím větší návštěvnost na Heurece karta má a měli byste tyto položky zahrnout do své 

biddovací strategie. 
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12. Mám aktivované Ověřeno zákazníky 

Aktivace služby Ověřeno zákazníky zpřístupňuje další služby Heureky – tou nejdůležitější je 

možnost biddování v produktových kartách. Dále je pak zpřístupněn Heureka Košík a 

generování Sortiment reportu. 
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13. Sleduji dotazníky z Ověřeno zákazníky 

V další části stránky se můžete podrobněji podívat na výsledky dotazníků. 

  

Díky nim získáte představu o tom, co vaši zákazníci chválí a co jim vadí – tj. postřehy ke 

zlepšení. 

 

 

 

Samotné výsledky dotazníků se zobrazují na detailu vašeho e-shopu. Reagujte min. na 

negativní recenze. Jako uživatelka pátrám po tom, zdali e-shop nemá mnoho negativních 

recenzí a zda jsou či nejsou bez odezvy ze strany e-shopu.  
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Zákazníci totiž mohou situaci popsat velmi negativně, a přitom to nemusí odpovídat dané 

realitě. 
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14. Využívám recenze obchodu na svém e-shopu 

Ve spodní části naleznete XML s recenzemi e-shopu. Ty můžete stahovat formou XML 

z Heureky 

 

 

a zobrazovat je na e-shopu. 
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15. Zobrazuji recenze produktů na svém e-shopu 

Zobrazovat můžete recenze i u produktů. Zde je ovšem nutné přes skript Ověřeno zákazníky 

odesílat ITEM_ID zakoupených položek. 

 

 

 

Platí ovšem, že se zobrazí pouze ty recenze, kdy uživatel nakoupil na vašem e-shopu a vyplnil 

dotazník Heureky. 
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16. Mám nastaveny ceny za proklik 

Nastavení cen za proklik je přístupné až po udělení certifikátu 

Ověřeno zákazníky. Výše CPC se uplatňuje pouze u 

spárovaného zboží a karet, kde jsou min. další 4 inzerenti. 

 

 

Heureka umožňuje nastavit cenu za proklik přes administraci (na kategorie a na produkty) 

nebo přes XML feed. XML feed má přednost. Je vhodné používat jedno místo (administrace 

nebo XML feed) nekombinovat nastavování CPC. 
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17. Mám nastaveny ceny dopravy 

Ceny za dopravu můžete nastavit v rozhraní Heureky. 

 

 

 

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

(https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/#DELIVERY)  
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Při nastavení cen v adminu Heureky se vám na přehledu e-shopů na produktových kartách 

zobrazí i dopravy, které nemáte v nabídce. 

 

Částečným řešením u doprav nastavených přes admin 

Heureky, které nemáte v nabídce, je nastavení cenového 

rozmezí od 0 do 1 Kč. Tím se zobrazení vyblokuje pro všechny 

produkty s cenou nad 1 Kč. 

Typické využití je u Kurýru po Praze, který nabízí minorita e-

shopů.

 

Při posílání doprav přímo v XML feedu se zobrazí jen ty dopravy, které máte v nabídce.  
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V případě, že máte více doprav a máte je zadány přes administraci Heureky, nevyplňujte 

zbytečně vše. Čím více toho vyplníte, tím více se okno s dopravami natahuje a stává se 

nepřehledným. 

 

 

V případě, že posíláte v XML kód pro Zásilkovnu nebo Uloženku, zobrazí se vám navíc ikona 

daného přepravce: 
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Při zadání Zásilkovny či Uloženky přes administraci Heureky se ikona nezobrazí. 

 

 

V případě, že máte osobní rozvoz po Praze a v XML marně 

hledáte tag pro tuto formu přepravy, tak nastavte dopravu pro 

ostatní způsoby v XML a rozvoz po Praze si nastavte v adminu 

Heureky. Heureka hodnotu pro rozvoz po Praze bere z adminu 

Heureky. Platí tedy, že když u produktů v XML chybí přeprava, 

bere si data z administrace. 
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18. Mám uvedenou poznámku u doprav 

V dolní části stránky si můžete doplnit poznámku, která se bude zobrazovat u dopravy. 

  

 

Výsledná podoba na Heurece, po najetí na odkaz pod cenou, vypadá takto: 

 

 

Vyvarujte se psaní příliš dlouhých sdělení, zaměřte se na stručné a jasné texty: 
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Co je vhodné uvést do poznámky? Zde uvádím pár tipů: 
• U zboží skladem možnost osobního odběru ZDARMA na téměř 100 prodejnách.  

• Téměř 90 výdejních míst pro osobní odběry po celé ČR. Využijte výhod nákupu na 

XXX. 

• NAD 1 000 Kč DOPRAVA ZDARMA. 

• Veškeré zboží v nabídce E-shop.cz je skladem ve vlastním skladu a je expedováno do 

24 hodin od doručení objednávky. 

• Při nákupu nad 2 000 Kč POŠTOVNÉ ZDARMA! 

• Zásilkovna – od 29 Kč, přes 1 575 výdejních míst. 

• Zboží expedujeme do 24 hodin od obdržení objednávky. 

• Kamenná prodejna Brno – Husovice. 

• Vše skladem ihned expedujeme, možnost výměny/ vrácení do 14 dnů. 

• Profesionální přístup, záruka 2 roky. 

• Nálepky v každé objednávce. 

• Věrnostní systém XXX. 
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19. Mám vyplněny pobočky 

V sekci pobočky můžete doplnit kamenné pobočky nebo výdejní místa. 

 

 

Dané pobočky se následně zobrazují na detailu vašeho profilu e-shopu vlevo dole a po 

kliknutí na záložku Výdejní místa. 
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20. Generuji dostupnostní FEED 

Dostupnostní feed slouží k častější aktualizaci skladové dostupnosti – položek, které máte 

skladem. Standardně se základní XML feed stahuje cca po dvou hodinách, a tím pádem se i 

dostupnost mění každé 2 hodiny. V případě aktivace dostupnostního feedu se tak děje 

každých 10 minut. 

 

 

 

Dostupnostní XML feed taktéž poskytuje informaci o tom, do kdy má zákazník zboží, které je 

skladem, objednat tak, aby ho měl co nejdříve doma.  

 

 

Pokud se nepodaří stáhnout dostupnostní feed nebo pokud 

obsahuje chyby, tak se u všech produktů, co jsou skladem, 

zobrazí jako dostupnost Info v obchodu bez ohledu na to, že 

v základní XML feedu je produkt skladem!  



  39 
 

21. Využívám Heureka Košíku 

Heureka Košík – umožňuje nákup přímo na Heurece, jako e-shop platíte provizi z každého 

uskutečněného nákupu (https://sluzby.heureka.cz/napoveda/kosik-provize/), neplatí se za 

proklik do Košíku. Heureka Košík – tlačítko – je dostupné pouze u spárovaných položek! 

 

 

 
 

Při využívání Košíku se vám aktivují další možnosti. A to Garance nákupu v podobě ikony 

(https://www.garancenakupu.cz/) a zobrazí se tlačítko Koupit na Heurece. 
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22. Využívám Autorizovaného prodejce 

U některých e-shopů se zobrazuje text Autorizovaný prodejce. 

  

 

 

Tento text by měl zvyšovat konverzní schopnosti vašeho e-shopu (funguje to ovšem jak u 

koho, což mám ověřeno), protože nabídku odlišuje od ostatních, navíc se využívá i ve filtraci 

na produktové kartě. 

Tento text získáte tak, že buďto platí vaše značka nebo přímo e-shop (musí prokázat, že je 

prodejce – ideálně dokumentem s prohlášením od značky). Cena je cca 2 000 Kč / měsíc / 

značka. Další podmínkou je udělený certifikát Ověřeno zákazníky. 

 

Více informací najdete zde: 

https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-

partnery/reklama-na-heurece/znacky  

Dle informací z Heureky 

(https://blog.heureka.cz/2018/07/26/tipy-jak-vytezit-z-

heureky-maximum/), využívání Autorizovaného prodejce zvýší 

prokliky, a to až o 5 %.  
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23. Rozšiřuji element PRODUCT o další text 

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

porovnání cen a stejně tak ve fulltextu Heureky. 

 

 

Ve fulltextu máte díky tomu možnost se odlišit od konkurence. Maximální délka pro 

zobrazení (stejně tak XML) činí 255 znaků. 

 

 

Na detailu produktu v katalogu Heureky se zobrazuje pouze 200 znaků! Celý text se zobrazí 

po kliknutí na odkaz „více“. 
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Povolená rozšíření: 
• Prodloužená záruka 

• Záruka x let na motor, součástky atd. 

• Vynesení do patra v ceně 

• Prodloužený záruční/pozáruční servis 

• Servis zdarma 

• Prodloužená možnost vrácení zboží 

• Pouze osobní odběr 

• Dárkové balení 

• a další služby spojené s produktem 

 

Nepovolená rozšíření: 
• Doprava zdarma – uvádějte pouze v tagu DELIVERY 

• Distribuce – uvádějte v tagu PARAM 

• Dostupnost – uvádějte v dostupnostním feedu 

• Autorizovaný prodejce 

• Splátkový prodej 

• Osobní odběr na X pobočkách 

• Sleva na další nákup 

• a další formy vyjádřené slevy (okamžitá sleva, akční cena, bonus, …) 

 

Aktuální informace najdete v nápovědě na: 

https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/#PRODUCT 
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24. Využívám tagu GIFT pro zobrazení dárků 

Další výraznou možností odlišení od ostatních v produktovém detailu je možnost uvádět 

dárek u produktů. 

 

 

• Platí, že dárek je třeba uvádět pouze ke konkrétnímu produktu, u kterého zákazník 

dárek skutečně získá. 

• Dárek nesmí být dále ničím omezen (vyšší částkou objednávky, nákupem dalšího 

produktu atd.). 

• V případě možnosti výběru mezi dárky je uveden pouze jeden dárek. 

• Lze uvádět vícekrát, v případě že všechny dárky jsou dodávány k jednomu produktu. 

 

 

• Delší text nebude zobrazen celý. 

 

 
 

Aktuální informace najdete v nápovědě na: 

https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/#GIFT  
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25. Uvádím správné hodnoty v tagu DELIVERY_DATE 

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

v XML, Heureka 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 hodnota do tří dnů. 

 

Heureka požaduje posílat tyto hodnoty: 
• skladem: 0 

• do 3 dnů: 1─3 

• do týdne: 4─7 

• do 2 týdnů: 8─14 

• do měsíce: 15─30 

• více než měsíc: 31 a více 

• info v obchodu: pokud dodací dobu neuvádíte 
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Přípustné texty na e-shopu jsou tyto: 
 

 

 

Další hodnoty naleznete na 

https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-

feed/#DELIVERY_DATE 

 

Heureka kontroluje e-shopy, jestli správně uvádí danou hodnotu, proto se podívejte i do XML 

feedu, jestli se shodují s tím, co máte na e-shopu. 
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26. Posílám parametry v XML Feedu 

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

u kategorie Pily (https://pily.heureka.cz), jsou jedny z parametrů Typ pohonu a Typ pily.  

 

 

 

Aktuální nápovědu najdete na: 

https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/#PARAM  

 

Pokud je produkt spárován a parametry již posílá nějaký e-shop, tak není nutné parametry 

pro filtraci v kategoriích posílat (výjimku tvoří povinné parametry pro Heureka Košík). 
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27. Posílám do XML jen zboží I. jakosti 

Neposílejte do XML zboží druhé jakosti v případě, že není takto v XML označeno dle 

nápovědy Heureky viz https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/#ITEM_TYPE. 

 

 

 

Položky II. jakosti se zobrazují ve fulltextu a následně po kliknutí na button Bazarové. 
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28. Posílám jen položky v ceně od 

Produkty s nízkou prodejní cenou v řádu korun až desetikorun je nutné více analyzovat a 

zjistit, zdali přináší dostatečný objem tržeb. Pokud ne, pak je vhodné tyto položky v XML 

neposílat. 

U produktů do 21,00 Kč není cena prokliku účtována! 

 

 

 

Aktuální ceny najdete na: 

https://sluzby.heureka.cz/napoveda/cenik-prokliku/ 
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29. EAN kód posílám ve správném formátu 

EAN kód je používán k označování jednotlivých druhů zboží. Heureka podporuje formát EAN 

13.  

EAN kód je povinnou položkou pro kategorii Knihy, Učebnice, Mapy a průvodci, Filmy, Hudba 

a Komiksy. V případě, kdy jsou 2 EAN kódy stejné, Heureka všechny EAN v XML přeskočí a 

tam, kde je EAN povinný, položku dokonce odpáruje.  

 

Aktuální nápovědu najdete na: 

https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/#EAN  
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30. Obrázky posílám ve správném formátu 

URL adresa obrázku nesmí obsahovat mezery, diakritiku a současně nesmí přesáhnout délku 

255 znaků. Při změně obrázku na e-shopu je nutné změnit URL adresu obrázku v XML feedu. 

Pokud zůstane stejná, nový obrázek Heureka nenačte.  

Minimální potřebná velikost obrázku je 20x50 nebo 50x20 pixelů, přičemž kvalitní obrázek je 

od cca 30 000 pixelů (cca 175x175 pixelů). Maximální velikost obrázků je 4096 x 4096 pixelů 

a datově max. 2000 KB (2MB).  

Obrázek neposílejte na průhledném pozadí. Mají být univerzální, bez vodoznaků či loga, 

vyjádření slevy, bonusu či dárku. Neposílejte obrázek typu „Fotografii připravujeme“ a jemu 

podobné. 

Pokud využíváte Heureka Košík a současně posíláte u položky 

obrázek s vodoznakem či logem, vaše nabídka se nikdy 

nezobrazí v tzv. TOP pozici na produktové kartě, byť je ze všech 

nejvýhodnější. 

 

Aktuální nápovědu najdete na: 

https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/#IMGURL  
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31. Využívám inzerci pro značku ProductADS  

Jste-li vlastník značky či její distributor, můžete na Heurece inzerovat produkty značky přes 

tzv. ProductAds. To zajistí, že se produktové karty dostanou na přední pozice v kategoriích, 

případně ve fulltextu. Jelikož se jedná o inzerci značky, platí se již za proklik do produktové 

karty, ne až za proklik do e-shopu. Inzerce produktové karty v sekci vypadá takto (červeně 

ohraničená karta): 
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32. Hlídám si konkurenci 

Řada e-shopů vědomě i nevědomě porušuje pravidla srovnávačů. Je vhodné si toto hlídat a 

v případě porušení reportovat na podporu srovnávače (podpora@heureka.cz), ať sjednají 

nápravu.  

Typické je to v nesprávné uváděné dostupnosti, ceny za dopravu a zejména v dárcích. 
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33. Provedl/a jsem audit XML Feedu na Mergado.cz 

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

 

 

 

Stačí zadat adresu XML Feedu, formát a e-mail, kam má dorazit odkaz na výsledky auditu. 

 

 

 
 
Výsledky se zobrazí včetně závažnosti a počtu položek, kterých se to týká. 
 



  54 
 

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

 
 
Po kliknutí na nadpis si zobrazíte detail konkrétního produktu.  
 

 
 
Na příkladu výše je vidět, že uvedený CATEGORYTEXT neodpovídá stromu Heureky, je tedy 
pravděpodobné, že položka bude na Heurece mezi ignorovanými (tj. nespárovaná). 
 
Prosím berte v potaz, že jde o strojovou kontrolu, a je na vašem uvážení, jestli danou chybu 
opravíte, nebo ne, protože vám přijde zbytečné ji řešit. 
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Seznam nejčastějších nedostatků: 
• schází výrobce v tagu MANUFACTURER 

• máte duplicitní názvy produktů (PRODUCT, PRODUCTNAME) 

• máte duplicitní URL produktů 

• neposíláte CATEGORYTEXT dle stromu Heureky 

• posíláte nerozvětvený CATEGORYTEXT 

• posíláte nepodporovanou hodnotu dostupnosti položky (např. slovní) 

• názvu chybí produktové číslo 

• EANy – jsou duplicitní či neodpovídají normám pro EANy 

• posíláte nevhodná slova v názvu položky (např. Novinka, Akce, Sleva, Výprodej, …) 

• v XML je nesoulad názvu v PRODUCTNAME a PRODUCT 

• XML postrádá parametry 

• XML obsahuje položky s nulovými cenami 

• posíláte špatnou hodnotu VAT (sazba daně) 

• chybí element pro obrázky nebo je prázdný (IMGURL) 

• výrobce není uveden v názvu produktu 

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

• nemáte unikátní ITEM_ID – jsou duplicitní 

• XML obsahuje neplatnou hodnotu pro dopravce v tagu DELIVERY_DATE 
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A co teď? 
Pokud jste došli až sem, projděte si vše znovu vše v dokumentu rychlým okem. Poznačte si, 

čemu se nyní budete detailně věnovat – třeba někde bokem na papír nebo si vylepte štítek 

na monitor.  

 

Když na to nebudete stačit 
Pokud budete potřebovat s vaším e-shopem více a osobně pomoci, mohou se vám ode mě 

hodit tyto placené služby: 

1) Srovnávače zboží 

Spustím a vyladím inzerci vašeho e-shopu na Heureka.cz a .sk, Zboží.cz, případně dalších 

srovnávačích. 

2) Audit srovnávačů zboží 

Připravím vám kompletní podklad s chybami vaší inzerce a skrytými příležitostmi k dalšímu 

růstu či snižování nákladů. 

3) Konzultace 

Společně můžeme probrat vaši současnou strategii inzerce i směrování e-shopu – osobně 

v Brně, po Skypu, Google Hangout nebo po telefonu. 

Více o službách najdete zde » 

www.petramikulaskova.cz/nabidka-sluzeb/  

Petra Sedláková Mikulášková 

specialistka na srovnávače zboží, 

audity e-shopů a Google Analytics. 

 

+420 732 902 340  

petra@petramikulaskova.cz  

www.petramikulaskova.cz  
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Ještě se vám může hodit: 

90 tipů pro e-shopy 1 a 2 
Chcete více zákazníků a více peněz? Nestačí vám nynější 

výsledky vašeho e-shopu? Hledáte inspiraci ke změně, 

protože vám rostou náklady?  

Příležitost najdete v 90 tipech pro E-SHOPY 1 a 2, zde najdete 

2x90 praktických tipů. V mnoha případech, snadno a rychle, 

objevíte možnosti neobvyklého růstu.  

eBook 99 tipů pro E-SHOPY 1 najdete zde » 

www.petramikulaskova.cz/90tipu1    

 

eBook 99 tipů pro E-SHOPY 2 najdete zde » 

www.petramikulaskova.cz/90tipu2 

Heureka a Zboží od A do Z 
Heureka a Zboží od A do Z je seznam více než 60 bodů, 

které provádím při auditování inzerce obchodu na 

srovnávačích. Ponořte se do mé práce a zjistěte, zdali 

máte vše důležité na cenovém srovnávači nastaveno. 

  

eBook Heureka od A do Z najdete zde » 

www.petramikulaskova.cz/heureka  

eBook Zboží.cz od A do Z najdete zde » 

www.petramikulaskova.cz/zbozi 
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Příloha: 

Bidding 
Aby se vám spustil bidding na Heurece, musíte splnit několik kritérií: 

1. Mít aktivní PPC režim a spárované zboží, u kterého se biddování projevuje. 

2. Musíte mít udělen certifikát Ověřeno zákazníky. 

3. Na produktové kartě musí být min. 4 další inzerenti kromě vás. 

Jenže výše psané je základ. Aby vám bidding vůbec fungoval, musíte brát potaz: 

• Cenovou politiku zboží – z mých zkušeností u klientů plyne, že čím dražší na kartě 

jste, tím méně prokliků i konverzí často získáváte. Pokud nabízíte zboží, kde je veliký 

rozptyl v prodejních cenách a vy patříte mezi ty dražší, bidding vám nepřinese tolik, 

kolik by se na první pohled mohlo zdát. Z mého pohledu to je vlastně jedno 

z nejdůležitějších kritérií, které si zanalyzujte před tím, než si nastavíte biddovací 

strategii (poslouží vám k tomu Sortiment report). 

• Dostupnost zboží – platí, že kdo má zboží skladem, snáze prodá než ten, co zboží 

skladem nemá. Navíc dostupnost je jedním z bodů, které ovlivňují umístění v boxu 

doporučených obchodů. Jste-li mezi konkurencí těmi, co mají delší dobu dodání, i 

přes biddování se může stát, že k vám nepřijde tolik návštěvnosti, kolik očekáváte. 

• Ceny dopravy – obdobně jako dostupnost se jedná o další prvek, který rozhoduje o 

umístění v boxu doporučených obchodů. A to stejné platí i mezi zákazníky – snáze 

kliknou na nabídku, která má výhodnější cenu dopravy v porovnání s konkurencí. 

• Benefity ke zboží v podobě dárků a doplňkových služeb – nemáte-li možnost získat 

prokliky kvůli tomu, že jste drazí a máte drahou dopravu, ještě můžete zkusit přilákat 

zákazníky formou dárků a benefitů ke zboží. V některých případech mi pomohla též 

ikonka Autorizovaného prodejce – hlavně tam, kde ji ostatní postrádali. 

• Hodnocení vašeho obchodu – nabízíte-li zboží v prostředí, kde figurují i silní hráči, 

bidding vám nepřinese tolik, co očekáváte.  To samé platí i v případě, že na 

produktové kartě jsou e-shopy, které oproti vám vynikají větším počtem recenzí a 

celkovým lepším hodnocením. 

• A ještě jedna věc – než u nějaké položky vypnete zvýšenou nabídku CPC, zkontrolujte 

si, zdali se produkt neprodává přes Heureka Košík (jen vy, co tento obchodní model 

aktivně využíváte). Může se stát, že vám statistiky ukazují nulové konverze, ale v reálu 

se transakce uskutečňují přes Heureka Košík. 

Z tohoto e-booku se k biddingu váží body: 6 – Prohlížím si statistiky 

 8 – Mám nastaveny ceny za proklik 

 14 – Měření konverzí 



  59 
 

 16 – Dívám se do sortiment reportu 

 

Jak upravuji biddovací strategie u svých klientů, když dochází k rozptylu v prodejních cenách? 

Když jsou příliš drazí v porovnání s konkurencí, bidding spouštím a většinou po měsíci 

vyhodnocuji, zdali v biddování budeme pokračovat. Je-li zboží bez konverzí a přináší jen 

náklady na kredit, bidding vypínám a ponechávám výchozí CPC dle ceníku Heureky. 

 

Automatický bidding 
Jeho výhoda tkví v tom, že hodně věcí zvládne za vás kontrolovat v rychlejších sekvencích a 

díky tomu upravovat nabídku CPC. Pomocí pravidel si snadno nastavíte, za jakých podmínek 

biddovat. Oblíbené je nastavování pravidel tak, že vyloučíte z biddování zboží, kde jste příliš 

drazí nebo levní.  

Osobně jsem měla možnost pracovat se dvěma biddovacími nástroji dlouhodobě – Beed 

a BiddingFox. Nyní pracuji s BiddingFoxem. 
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Měření srovnávačů v Google Analytics – 

oddělujete srovnávače zboží v Google Analytics? 

Za pomocí filtrů si můžete šikovně odlišit návštěvnost ze 

srovnávačů zboží již na úrovni tzv. média. 

Návštěvy z vyhledávačů (Seznam, Google), z odkazujících webů a ze srovnávačů zboží se 
chovají na vašem e-shopu rozdílně. Bohužel Google Analytics mezi návštěvami z odkazujících 
webů a ze srovnávačů zboží nedělají rozdíl. Najdete je tak všechny pod médiem s 
názvem referall. 
 

 
 
Vyhodnocování je tak kvůli tomu složitější. Nicméně za pomocí filtrů tomu lze pomoci. 
Jednoduše tuto návštěvnost oddělíte. Návštěvnost z odkazujících webů ponecháte beze 
změny a návštěvnost ze srovnávačů zboží označíte jiným slovem v médiu, nejčastěji se 
používá „product“.  
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Jak na to? 
Jedno důležité upozornění na úvod! Nejste-li si jistí, jak to bude fungovat, dělejte nastavení 
prvně na testovacím výběru dat – aplikací filtrů totiž nenávratně přepíšete veškerá nově 
měřená data. A pokud máte pochybnosti sami o tom, jestli to zvládnete, svěřte nastavení do 
rukou člověku, který s tím má zkušenosti. 
 
V Google Analytics kliknete na záložku Správce (1), vybereme daný výběr dat (2) a kliknete na 
záložku Filtry (3). 

 
 
Na následující stránce kliknete na + Přidat filtr. 
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Ten pojmenujte například (1). 
 
Srovnávače – Médium product – CZ Domény 

 
Typ filtru vyberte Vlastní (2) a zatrhněte volbu Pokročilé (3).  Do Pole A -> Výpis A zvolte Zdroj 

kampaně (4) a vložte tento regulární výraz: 
 
^((.*\.)?heureka|artikul|biano|direto|cochces|favi|glami|hledejceny| 
hyperzbozi|monitor|nejlepsiceny|nejnakup|pricemania| 
seznamzbozi|sleviste|shopalike|shop\-
mania|sledujcenu|srovname|srovnanicen|zalevno|zbozi)\.cz$ 

 
 
Regulární výraz zadejte bez mezer a tak, abyste ho měli celý na jednom řádku!  
Nejlépe tedy označte a zkopírujte daný regulární výraz např. do poznámkového bloku a před 
hyperzbozi, seznamzbozi a srovnaniceny odmažte mezeru. 
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V poli Výstup do -> konstruktoru vyberte Médium kampaně a napište product (1). 
 

 
 
Zaškrtněte daná pole dle obrázku výše (2) a dejte Uložit (3). 
 

Stejný způsob použijte i pro další srovnávače na dalších doménách. 
 
Srovnávače - Médium product - SK, COM, EU Domény 
 
^((.*\.)?heureka|biano|direto|glami|kauf|najlepsie\-
ceny|najnakup|pricemania|shopalike|shop\-mania|zoznamtovaru)\.sk|icena\.eu$ 
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Pozn.: Do pole lze vložit pouze 255 znaků. Proto mám 

srovnávače takto rozděleny pro lepší orientaci. 

 

Pozor! 
Od nastavení filtru se vám již budou data třídit. Jak je zvykem, tak nastavení filtrů má vliv až 
na následující data. Zpětně se vám data neupraví. Filtr je vhodné aplikovat na výběr dat, 
který používáte k analýze dat. Platí, že minimálně jeden výběr dat v Google Analytics by měl 
být ponechán bez zásahů do nastavení, která data jakkoliv přepisují. 
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Po nastavení si můžete rozkliknout report Akvizice > Veškerá návštěvnost > Zdroj / médium, a 
v něm najdete jak návštěvnost z odkazujících stránek referall, tak nově ze zbožových 
srovnávačů pod médiem product.  
 

 

 


