
Produktový list  

Zboží.cz
PPC reklama

Internetová reklama placená za proklik



O službě

Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného

z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz. Zobrazené

výsledky hledání lze řadit dle zvolených kritérií (oblíbenosti, cena) nebo

filtrovat dle dostupnosti, ceny od-do, značek, regionů apod.



Registrace 

internetového obchodu

Podmínky pro registraci internetového obchodu

• Obchod musí skutečně existovat a jeho web musí být plně funkční

• Obchod je potřeba zaregistrovat prostřednictvím Registračního formuláře 

http://www.zbozi.cz/registrace-obchodu/

• Obchod musí mít přístupný datový soubor – tzv. XML feed 

http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-

obchody/specifikace-xml/

• Obchod musí splňovat Pravidla pro internetové obchody 

http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-

obchody/pravidla-pro-internetove-obchody/

• Obchod musí dodržovat obchodní podmínky služby Zboží.cz 

http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/vseobecne-obchodni-podminky/

• Na ověření registrace si Zboží.cz vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dnů.

• O dokončení registrace je klient informován emailem zasláním přístupových 

údajů do administračního rozhraní. Položky se začínají zobrazovat 

ve vyhledávání do 24 hodin od založení kampaně 

v administračním prostředí Zboží.cz, podmínkou je nabitý kredit 

v Seznam Peněžence

• Návod k vytvoření kampaně http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-

pro-internetove-obchody/produktovy-list-cenik/navod-k-vytvoreni-kampane/

• V případě, že má klient s registrací potíže, je o ni možné zažádat 

prostřednictvím e-mailové adresy zbozi@firma.seznam.cz

http://www.zbozi.cz/registrace-obchodu/
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/specifikace-xml/
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/pravidla-pro-internetove-obchody/
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/vseobecne-obchodni-podminky/
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/produktovy-list-cenik/navod-k-vytvoreni-kampane/
mailto:zbozi@firma.seznam.cz


Vyhledávání na 

Zboží.cz

Služba Zboží.cz má vlastní databázi produktů zařazených do oborových

kategorií, která je primárně prohledávána.

Zobrazené výsledky na Zboží.cz mohou být:

1) v konkrétní kategorii např. „Mobilní telefony“

Doporučujeme:

Eshop který je v detailu produktu na 

1. místě a zároveň skladem.



Vyhledávání na 

Zboží.cz

Zobrazené výsledky na Zboží.cz mohou být:

2) zadáním hledaného výrazu do vyhledávacího pole

Tento výpis se zobrazí při hledání zboží odpovídající zadanému

klíčovému slovu. Postranní navigační lišta informuje o podobných

kategoriích na hledaný výraz.



Detail produktu

Po prokliku na vybraný produkt se zobrazí detail produktu, kde je možno

dále řadit podle ceny, filtrovat podle dostupnosti, regionu, popř. si zvolit

variantu následně vybrat obchod. Každý produkt je možné ohodnotit,

sdílet na sociálních sítích, přidat do oblíbených nebo porovnat s jiným

produktem.



Produktový detail

V detailu produktu se zobrazují pouze nabídky eshopů, které jsou

do daného produktu napárovány.

Co ovlivňuje pořadí obchodů při výchozím řazení?

• maximální nabídnutá cena za proklik (max. CPC)

• CTR položky konkrétního eshopu

Kvalitu daného obchodu zohledňuje:

• CTR (počet prokliků / počet zobrazení)

• skóre uživatelského hodnocení

• kvalitu dodávaných dat (XML feedu)

Po seřazení od nejlevnějšího / nejdražšího, je účtováno vždy 1 Kč.

Párování nabídek eshopů k produktovým detailům probíhá automaticky,

a to především na základě shody názvu položky s názvem produktového

detailu a shody EAN kódu (13 místné číslo).

Obsahuje-li XML feedu u položky validní EAN kód, položka se k produktu

napáruje je-li její název shodný alespoň z 45 %. Není-li EAN kód

u položky uveden, je třeba shody min. 90 %.

Cena každé nabídky je při zpracování také porovnávána s cenovým

rozpětím ostatních napárovaných nabídek k danému produktovému

detailu. Jestliže je cena položky mimo tento cenový rozsah, k napárování

nedojde. Cílem je zamezit párování nesouvisejících položek nebo

neoriginálních.



Manuály a recenze 

produktů na Zboží.cz
Na Zboží.cz jsou také k dispozici návody k jednotlivým produktům, které

jsou v detailu produktu na Zboží.cz. Veškeré návody je možné zároveň

i stáhnout ve formátu PDF.



Manuály a recenze 

produktů na Zboží.cz
Specifikace dodávání manuálů pro Zboží.cz

Na Zboží.cz je možné dodávat návody a manuály, podmínky jsou

následující:

• CSV soubor s URL odkazem na návod / manuál ke stažení, nebo 

datový soubor přes datové úložiště

Co musí CSV soubor obsahovat:

• název produktu

• EAN

Vše pak zaslat na zbozi@firma.seznam.cz

mailto:zbozi@firma.seznam.cz


Výsledky hledání

Tento typ výpisu se zobrazí v případě, kdy pro dané klíčové slovo není

v databázi dostatečný počet či žádné produkty na které lze napárovat

nabídky jednotlivých obchodů. Zobrazí se také v případech, kdy

je položka unikátní a nenabízí jí více obchodů. Takovéto položky jsou

zobrazeny v sekci Nezařazené nabídky.

Ve výpise nezařazených nabídek jsou nabídky seřazeny dle relevance

a nastavené aukční hodnoty prokliku. Pokud není nastavená žádné

hodnota za proklik, je vždy účtována minimální cena za proklik 1 Kč.

Nezařazené nabídky



Služba Zboží.cz
Tato služba eshopům přináší:

• možnost prezentace svých položek na Serveru Zboží.cz

• proklik uskutečněný ze Zboží.cz do internetového obchodu 

je zpoplatněn minimální cenou 1 Kč bez DPH

• stahování dat z XML souboru do Serveru Zboží.cz 7x týdně z URL 

adresy uvedené při registraci

• technickou podporu ze strany Zboží.cz v pracovních dnech v době 

od 9 do 17 hodin prostřednictvím e-mailové adresy 

zbozi@firma.seznam.cz 

• zobrazení odpovídajících nabídek v Produktových detailech, jsou-li 

Produktové detaily systémem Zboží.cz vytvořeny. Položky zařazené 

do produktových detailů musí odpovídat svojí povahou produktovému 

detailu a jsou automaticky vytvářeny systémem Zboží.cz

• zobrazení položek ve fulltextovém výsledku hledání na Zboží.cz, pro 

které nejsou vytvořeny Produktové detaily

• možnost si nastavit maximální cenu za proklik, kterou je ochoten pro 

danou položku v produktu nebo fulltextovém výsledku hledání 

na Zboží.cz investovat, systém spočítá cenu prokliku, která je nutná 

k udržení na dané pozici (second-price)



Aukční prokliky
Doplňková služba na Zboží.cz, kterou lze zvýšit pozici eshopu

v detailu produktu nebo ve fulltextovém výsledku hledání na Zboží.cz.

Aukční prokliky umožnují zvýšení pozice ve výsledcích vyhledávání při

řazení dle oblíbenosti (výchozí způsob).

Skutečná cena za proklik může být nižší, než maximální nabídnutá cena

(při prokliku systém naúčtuje nejnižší potřebnou částku pro udržení dané

pozice).

Nastavení max. částky za proklik

V XML feedu

Nastavením ceny v datovém souboru pro položky (tzv. XML feed) formou

tagu:

• MAX_CPC (Maximální cena za proklik v detailu produktu)

• MAX_CPC_SEARCH (Maximální cena za proklik ve fulltextovém 

výsledku hledání)

V administračním rozhraní

Položky jednotlivě:

• nastavením ceny za proklik v detailu každé položky v administračním 

rozhraní Zboží.cz

Položky hromadně:

• exportem položek do CSV, vepsáním cen do CSV, importem 

do systému Zboží.cz

• exportem kategorií do CSV, vepsáním cen do CSV, importem 

do systému Zboží.cz

• cenovými rozsahy nastavitelnými v administračním rozhraní serveru 

Zboží.cz



Hodnocení eshopů

Hodnocení slouží jako zpětná vazba zákazníků internetových obchodů

a zároveň jako informace o důvěryhodnosti eshopu pro jiné uživatele,

popř. upozornit na nekalé praktiky při dodávání zboží a vybavování

reklamací apod.

Celkové hodnocení (tzv. skóre) obchodu je počítáno jako průměr ze všech

došlých hodnocení a zobrazuje se formou hvězdiček. Hodnocení se na

webu Zboží.cz zobrazuje po zadání alespoň 4 hodnocení.

Hodnocení mohou přidávat uživatelé v případě, že:

• uskutečnili nákup v příslušném obchodu (ověřováno pomocí 

konverzního kódu, který si obchod umístí na své stránky)

• přihlásili se na službu Zboží.cz prostřednictvím uživatelského účtu 

Seznam.cz



Důležité informace

Kontakty
V případě zájmu o nás můžete kontaktovat telefonicky 234 694 333

nebo na zbozi@firma.seznam.cz

Technická specifikace a nápověda
Aktuální technickou specifikaci a nápovědu naleznete zde:
http://napoveda.seznam.cz/zbozi

Novinky
Aktuální novinky na Zboží.cz naleznete zde:
http://www.zbozi.seznamblog.cz

Přístup do rozhraní
Rozhraní a statistiky Vašeho účtu naleznete na:
https://admin.zbozi.cz

Social media
Facebook www.facebook.com/sledujzbozi

Twitter https://twitter.com/zbozi_cz
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www.zbozi.cz


