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Registrace eshopu 

Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addPremiseScreen. Na 

server Zboží.cz se mohou registrovat internetové obchody, které splňují všeobecné obchodní 

podmínky Zboží.cz. Po vyplnění všech povinných údajů registrujte váš eshop. V dalším kroku 

máte možnost kontroly správnosti údajů o vaší provozovně. Pro dokončení registrace je nutné 

opsat kontrolní kód. Váš eshop bude do 5 pracovních dní ručně administrátorem Zboží.cz 

zkontrolován, zapsán do firemního katalogu Firmy.cz a následně schválen. Poté Vám budou 

zaslány přístupové údaje do administračního rozhraní Zboží.cz. 

http://www.zbozi.cz/addPremiseScreen
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/vseobecne-obchodni-podminky/
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/vseobecne-obchodni-podminky/
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Přihlášení do systému 

Přístup do administračního rozhraní Zboží.cz má každý správce provozovny po schválení jeho 

eshopu na Zboží.cz. Administrační rozhraní je k dispozici na internetové adrese: 

https://admin.zbozi.cz  

 

 

 

Ztráta hesla 

Pokud si uživatel nepamatuje heslo, či jej ztratil, tak v úvodním přihlašovacím formuláři 

https://admin.zbozi.cz  klikne na odkaz „získat zapomenuté heslo“ a vyplní svůj email a opíše kód 

z obrázku.  

 

 

https://admin.zbozi.cz/
https://admin.zbozi.cz/
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Administrační rozhraní Zboží.cz 

Administrační rozhraní je složeno z jednotlivých záložek:  

Info 

Provozovna 

Feed 

Položka 

Kampaně 

Klienti 

Fakturace 

Hledání ve Zboží.cz 

 

Dále je zde možné editovat svůj účet, změnit heslo a svoje údaje. Na homepage administračního 

rozhraní jsou zobrazeny novinky služby Zboží.cz, výpadky změny apod. Z administračního 

rozhraní lze rovnou přejít do vyhledávání na Zboží.cz 

 

 

 

Změna údajů a hesla 

V administračním rozhraní si správce provozovny klikne v pravém horním rohu na odkaz na 

nastavení a na nové stránce může změnit svoje jméno, telefonní kontakt a heslo.  
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Záložka Info 

Zde jsou k dispozici novinky, plánované změny, upozornění a přehled provozovny na Zboží.cz. 

V části upozornění jsou informace o různých stavech či upozorněních dané provozovny. Vedle je 

přehled všech provozoven k danému účtu a rychlé přesměrování na správu provozovny, správu 

kampaně a odkaz na vytvoření nové kampaně.  

 

V dolní části hlavního menu v záložce Info jsou informační zprávy ze Zboží.cz. Informace lze 

prokliknout a přečíst si ucelenou informaci dané změny včetně data zveřejnění. 

 

Záložka Provozovna 

Toto je nejzákladnější a nejdůležitější záložka v administračním rozhraní služby Zboží.cz. 

Každá provozovna má přidělené ID číslo Zboží.cz, Název provozovny, Stav provozovny, Datum 

registrace, IČ, ID firmy v katalogu, Uživatelské jméno. Z této stránky se lze dále pohybovat 

k dalším informacím.  
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Po kliknutí na název provozovny se může správce provozovny ihned odkázat na své webové 

stránky. Dále má k dispozici dvě hlavní kategorie pro správu provozovny a to kategorie Akce a 

Odkazy. 

 

 

Akce 

Zde má správce provozovny k dispozici Správu kampaně, Správu provozovny, Správu recenzí 

provozovny, Výdejní místa. 

 

Správa kampaně 

Na zobrazování vašich nabídek na Zboží.cz musí mít provozovna aktivní kampaň. Při nové 

registraci je nutné založit si novou kampaň.  

 
Pro zobrazení Vašich nabídek na Zboží.cz musíte mít aktivní kampaň a kredit na zvoleném 

Peněženkovém účtu. Faktura se vystavuje pro dobití kreditu na Peněženku pro službu Zboží.cz. 

Pro více provozoven (obchodů) můžete použít stejný účet na Peněžence - budete poté moci 

dobíjet kredit na Zboží.cz pro všechny provozovny najednou.  
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Návod na vytvoření kampaně je v nápovědě Zboží.cz na adrese: 

http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/produktovy-list-

cenik/navod-k-vytvoreni-kampane/ 

 

K založení nové kampaně, je nutné mít uživatelské jméno do účtu Peněženky, které chcete 

používat pro placení Zboží. Po následném přihlášení na tento účet ověříte jeho vlastnictví. V 

případě, že nemáte Seznam účet (Peněženka, Sklik) založte si ho prosím - můžete použít 

libovolný email. 

Pokud chcete dostávat faktury, musíte mít ověřené fakturační údaje ve zvoleném Peněženkovém 

účtu. 

 
V případě, že nemáte Seznam účet, vytvořte si jej na: 

http://registrace.seznam.cz/?service=penezenka 

 

 
 

http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/produktovy-list-cenik/navod-k-vytvoreni-kampane/
http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/produktovy-list-cenik/navod-k-vytvoreni-kampane/
http://registrace.seznam.cz/?service=penezenka
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Správa kampaně – administrace – stejné jako záložka Kampaně 

Po úspěšném založení kampaně, lze tuto kampaň administrovat. Správce provozovny má 

k dispozici přehled o založení kampaně. Pokud je kampaň aktivní, jestli jsou aktivované 

přednostní výpisy.  

Přednostní výpis vám poskytne zobrazení vašich nabídek v detailech produktů (napárované 

nabídky do skupin pro stejný výrobek). Upřednostněné řazení nabídek ve fulltextovém výpise 

nabídek.  

Finanční limit slouží na přibližné nastavení hranice útraty za prokliky při přednostním výpise 

nabídek a aukčních proklicích. Po překročení finančního limitu dojde k deaktivaci přednostních 

výpisů do vypršení zvoleného období či navýšení finančního limitu. Pozastavení nabude platnosti 

do 24 hodin. 

 
Nastavení položek hromadně 

Zde si můžete stáhnout pro kontrolu seznam vašich nabídek s jejich nastavenou cenou za proklik. 

Nastavení položek můžete hromadně pomocí načtení rovnou z vašeho feedu kde se ve feedu dá 

nastavit maximální cena za proklik pomocí tagu MAX_CPC. Aktualizace se provádějí standardně 

2x denně.A nebo rovnou z administračního rozhraní, kde po stáhnutí aktuálního seznamu položek 

a jejich max cen, si můžete jednotlivě editovat maximální cenu za proklik a následně zpět přes 

administrační rozhraní nahrát. 
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To samé lze nastavit i pro nastavení ceny pro kategorie. 
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Nastavení pro cenové rozsahy 

Správce provozovny má možnost nastavit si cenu za proklik pro jednotlivé cenové rozsahy. Buď 

fixní částkou za proklik v daném cenovém rozsahu anebo procentuálně podle rozsahu cen. 

 
Plánování kampaně 

Na tomto místě můžete získat přehled o konkurenčnosti nabídek v jednotlivých produktech. 

Vyberte si produkt a zjistěte objem hledání a na jakém místě se může umístit váš inzerát. 
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Statistiky provozovny 

Správce provozovny může sledovat v přehledném grafu prokliky dané provozovny ve výchozím 

nastavení. Má možnost statistiky vybírat podle časového pásma (den, měsíc, hodina) a dále může 

volit hodnotu, kterou chce ve statistikách sledovat.  

Pod grafem jsou k dispozici jednotlivé údaje o počtu zobrazení, prokliků, CTR (míra prokliku), 

Průměrné CPC (cena za proklik), Celková cena za proklik, Průměrné pozice v produktovém 

detailu, Počet konverzí, Hodnota konverzí, Konverzní poměr a průměrná cena konverze. 

 

 
Správce provozovny má ještě možnost zobrazit si podrobné statistiky. Zde si lze vyexportovat 

podrobné statistiky do souboru CSV. 

 

 

Je důležité, aby měl správce provozovny na svých stránkách nasazen konverzní kód  který, 

najdete v záložce Správa provozovny. V případě, že jej klient má nastavený, zobrazují se mu 

statistiky rozšířené o konverze a příp. jejich hodnoty (koncové nákupy uživatelů). 

Jestliže je hodnota konverzí nulová, konverzní kód neobsahuje parametr price s cenou 

objednávky. 
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Editace informací 

Správce provozovny má možnost editovat červeně označenou hvězdičkou údaje své provozovny. 

Uložené změny se ve vizitce projeví do několika dnů. Úprava se projeví také v databázi firem na 

Firmy.cz. 
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Správa provozovny 

Správce provozovny má v této záložce přehled kontaktních informací o své provozovně. Klient má 

zde i kontakt na svého obchodníka a možnost povolení či zakázání přístupu do vaší správy 

kampaně. 

 

 
 
 
Počítání konverzí 

Pro počítání konverzí prodejů na Vašem e-shopu je nutné, abyste na stránku, zobrazující se po 

odeslání objednávky, přidali níže uvedený HTML kód. V části src je uvedena URL směřující na 

Zboží.cz, která Vám zaručí zaznamenání konverze pro následné statistiky prodejů. Níže uvedený 

kód neměňte, pokud si nejste jisti významem změn. 

 



 

www.seznam.cz 

Pro počítání konverzí prodejů na stránkách klientova e-shopu je nutné, abyste na stránku, 

zobrazující se po odeslání objednávky, přidali níže uvedený HTML kód. Máme k dispozici 

standardní kód ale i zabezpečený HTTPS. Dle tohoto kódu systém zaznamenává počet 

koncových objednávek klienta. Dále kód slouží k hodnocení e-shopu, kdy uživatelům, kteří 

v daném obchodě přes Zboží.cz během 30 dní nakoupili, zobrazuje po 7 dnech od dokončení 

objednávky na Zboží.cz výzvu k hodnocení daného e-shopu.  

Výzva k hodnocení daného e-shopu 

 

 

 
Správa recenzí provozovny 

Správce provozovny má přehled všech udělených recenzí na jeho eshop. Klient má možnost 

komentovat udělené hodnocení od uživatelů.  
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Výdejní místa 

Pokud chcete mít výdejní místo u Vaší provozovny ve výpisu položek, v jakém výdejním místě je 

možné tento výrobek koupit, kontaktujte nás na zbozi@firma.seznam.cz. Do emailu napište: IČ 

výdejního místa, název a poštovní adresu. Přehled všech výdejních míst dané provozovny, 

přidělené identifikátory, název výdejního místa, adresa výdejního místa a odkaz na mapy.cz. Po 

založení výdejního místa má správce provozovny k dispozici v této záložce přehled všech 

výdejních míst. 

 
 
Odkazy 

Zde má správce provozovny k dispozici Výpis kampaní, Statistiky ke kampani, Výpis feedů, Výpis 

položek. 

 

 
Výpis Feedu – i ze záložky Feed 

Zde je výpis feedů provozovny a informace o počtu naimportovaných položek, posledním 

zpracování feedu, posledním přepárování feedu, odkaz na feed a historii zpracování. Informace o 

zpracování jsou důležité k detekci chyb v zobrazování na Zboží.cz. Pokud chcete změnit URL 

adresu vstupního datového souboru, žádejte prosím mailem zbozi@firma.seznam.cz.  

 
 

 
 
 

mailto:zbozi@firma.seznam.cz
mailto:zbozi@firma.seznam.cz
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Historie zpracování. 

Záznamy o zpracování, ve kterých byla detekována změna feedu, se uchovávají 15 dní, záznamy 

beze změn 1 den. Jsou zde informace o časovém průběhu zpracování, položek ve feedu, 

naimportovaných položek, nových položek, změněných položek, chybných položek, výsledek 

zpracování, hlášení (diagnostika feedu) apod. 

 

 

 

 
Záložka klienti 

Pokud máte více provozoven tak zde je jejich přehled. Lze zde hledat podle názvu klienta, IČ a ID 

klienta. 

 
 

Po kliknutí na zobrazit klienta, má správce provozovny možnost editovat fakturační údaje. 
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Záložka fakturace 

Přehled jednotlivých vystavených faktur, jakého klienta za jaké období, částka a informace o stavu 

zaplacení. Je zde i možnost přímého tisku faktury. 

 
 
 
 
 
 
 



 

www.seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam.cz, a.s. 
Radlická 3294/10 
150 00, Praha 5 – Smíchov 
 
tel.: +420 234 694 333 

+420 234 694 334 
 
e-mail: zbozi@firma.seznam.cz  

 

mailto:zbozi@firma.seznam.cz

