
Produktová inzerce ve vyhledávání 

na Seznam.cz a Zboží.cz

Začínáme 9:05  



1. část: Zboží.cz (Kateřina Malá)

po prezentaci prostor na dotazy 

Pauza

2. část: Zboží inzeráty (Roman Doležal)

po prezentaci prostor na dotazy 

Dotazy prosíme do chatu, zodpoví kolegové Lucie Bittnerová a Ondřej Němec

Vypněte si prosím mikrofony

pořizujeme záznam

Program

2 hodiny



Kateřina Malá

Konzultant Zboží.cz senior



• Produktová inzerce a její zobrazení

• Administrace Zboží.cz

• Nastavení aukce Zboží.cz a ZI

• Vyhodnocení

• XML feed

• Nastavení práv

• Vendorská spolupráce

Co nás dnes čeká



Produktová 

inzerce a její 

zobrazení



Vytvořená na zboží.cz 

Do produktové karty se párují jednotlivé 

nabídky e-shopu. 

Párování je automatické (zboží.cz), 

nebo ruční (e-shop). 

Produktová karta
(Detail produktu)



Každá položka e-shopu zaslaná 

v XML feedu. 

Zobrazuje se samostatně.

Odkazuje přímo do e-shopu. 

Zobrazí se, pokud není dostatek 

produktů nebo jde-li o unikátní 

nabídku, kterou nenabízí jiné e-

shopy. 

Samostatná nabídka



Tzv. fulltextové hledání na Zboží.cz.

Produktové karty:

Defaultně dle oblíbenosti

Zájem nakupujících

Samostatné nabídky:

Defaultně dle relevance & max. CPC

Řazení produktů a samostatných nabídek



Jsou součástí kampaně Zboží.cz.

Zobrazují se:

• Ve vyhledávání Seznam.cz 

• Na Obrázky.cz 

• Na Sbazar.cz 

Zboží inzeráty (ZI)







ZI na mobilu

Postupné pokrytí top 

pozic Zboží inzeráty 

i na mobilech



ZI na mobilu

Produktová upoutávka







Administrace 

Zboží.cz 



Správa kampaně

Možnost aktivovat, deaktivovat nebo editovat kampaň. 



Doprava a výdejní místa

• Přidání či odebrání výdejních 

míst.

• Možnost nastavení cen z 

XML feedu nebo 

Administrace Zboží.

• Nastavení cen za vyzvednutí 

a dopravu. 



Zobrazení dopravy na Zboží.cz



Zobrazení výdejních míst na Zboží.cz



Standardní měření:

• Počítáme konverze včetně nákladů

• Klient má přístup do API (datového rozhraní)

• Sbíráme hodnocení e-shopů

Omezené měření:

• Pouze počítání konverzí

Měření konverzí



Konverzní kód
Standardní KK



Konverzní kód
Standardní KK - frontendová část



Hodnocení e-shopu

Po 5 dnech od nákupu 

zasíláme nakupujícím 

e-mail s výzvou o 

hodnocení e-shopu.



Logo e-shopu

Propisuje se na Zboží.cz ze zápisu na Firmy.cz.



Nastavení aukce 

Zboží.cz a ZI



Kde lze nastavit aukční prokliky?

V XML feedu

• Pouze na jednotlivé položky.

V Administraci Zboží

• Jednotlivé položky.

• Jednotlivé kategorie.

• Podle cenových rozsahů.

Přes reklamní systém Sklik



Multiplikátor



Bidovací nástroje



Vyhodnocení



Souhrnné statistiky
V Administraci Zboží pod záložkou „Statistiky provozovny“. 



Podrobné statistiky
Možnost vygenerovat CSV soubor.



XML feed



<PRODUCTNAME> 

- název nabídky

<DESCRIPTION>

- popis nabídky

<URL>

- adresa nabídky v e-shopu

<PRICE_VAT>

- cena

<DELIVERY_DATE>

- dostupnost

Povinné tagy



<CATEGORYTEXT> 

- kategorie dle Zboží.cz

<PARAM>

- parametry nabídky

<MANUFACTURER>

- výrobce produktu

<EXTRA_MESSAGE>

- doplňkové informace o nabídce

<IMGURL>

- adresa obrázku

Doporučené tagy



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

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


Přidělení práv



Klientská zóna
https://klient.seznam.cz/

https://klient.seznam.cz/


Oprávnění
Správce – vhodné pro externisty a zástupce agentur, kteří poskytují pro e-shopy kompletní servis.

Optimalizátor – vhodné pro externisty a zástupce agentur, kteří se specializují na nastavení aukce.

Asistent – vhodné pro brigádníky, kteří se starají výhradně o párování nabídek do produktů.



Vendorská spolupráce



Vendorská spolupráce

Dáváme výrobcům možnost vylepšit prezentaci své značky i výrobků na Zboží.cz. 

Vybrat si mohou z: 
• Založení produktové karty

• Rich popis produktu

• Aktualizace produktové karty

• Popis vendora

• Popis vendorské kategorie



Založení produktové karty

Produktové karty mohou zakládat pouze Administrátoři Zboží.cz. Produkty vytváří na 

základě popularity nabídek. 

Nově zakládáme produktové karty na žádost e-shopu či výrobce. 

Produktová karta bude založena za poplatek: 

1 karta = 300 Kč 



Aktualizace produktové karty

• Doplnění obrázků do galerie

• Doplnění videorecenzí a manuálů

• Aktualizace názvů

• Doplnění EAN kódu

• Rozšíření popisu produktu

Produktová karta bude aktualizována za poplatek: 

1 karta = 150 Kč 



Diskuse a dotazy



Kateřina Malá

Konzultant Zboží.cz senior

E-mail: katerina.mala@firma.seznam.cz

Tel.: 702 097 346

Kontakt



Pauza



Zboží inzeráty

Roman Doležal

Konzultant Sklik



• Přerod Produktových inzerátů na Zboží inzeráty

• Nastavení CPC prostřednictvím Skliku

• Best practice

• Analytika – UTM tagování

• Optimalizace

Agenda



• Inzerce Zboží.cz

• Cenový srovnávač

• Zboží inzeráty (ZI)

• Dynamický banner a dynamický retargeting v Skliku

Produktová inzerce na Seznamu



• Inzerce Zboží.cz

• Cenový srovnávač

• Zboží inzeráty (ZI)

• Dynamický banner a dynamický retargeting v Skliku

Produktová inzerce na Seznamu



Zboží inzeráty jsou jediným 

zdrojem produktové inzerce      

ve vyhledávání na Seznam.cz. 



Přerod Produktových inzerátů (PI) na ZI

Postupný proces

7.9.2022



Bidding přes Sklik



Předpoklady využití

Inzerent má účet na Zboží.cz

Inzerent má účet v Skliku propojený se Zboží.cz

V Peněžence připojené k účtu Zboží.cz je kredit



Propojení Skliku a Zboží.cz Kdy je vhodné nastavit? Jak to nastavím?

1. Propojení účtu Skliku a účtu 

Zboží.cz

Když chcete nastavit dynamický banner nebo dynamický 

retargeting.

V Skliku v menu Nástroje, volba 

Propojení se Zboží.cz

2. Propojení statistik provozovny 

Zboží.cz do účtu Skliku

Když chcete mít přehled o výkonu Zboží.cz na jednom 

místě s kampaněmi Skliku. Bez ohledu na to, kde 

nastavujete pro Zboží.cz max. CPC.

Propojení je volitelné. Je však nutné, pokud chcete 

nastavovat max. CPC prostřednictvím produktových skupin

Skliku.

V Skliku v menu Nástroje, volba 

Propojení se Zboží.cz, tlačítko Spravovat 

provozovny, zde vybrat požadovanou 

provozovnu

3. Nastavení cen za proklik 

prostřednictvím Skliku

Když chci na Zboží.cz a v nabídkách Zboží.cz ve 

vyhledávání na Seznam.cz nastavovat max. CPC 

prostřednictvím produktových skupin Skliku.

V administraci Zboží.cz, v menu 

Nastavení aukce na jednotlivé položky, 

volba přes reklamní systém Sklik. Poté 

začnou v aukcích uplatňovat max. CPC z 

kampaně Zboží.cz v Skliku.

Aby byla volba aktivní, je nutné, aby 

byly propojené statistiky provozovny 

Zboží.cz do Skliku.

Úroveň propojení

https://napoveda.sklik.cz/reklamy/dynamicky-retargeting/produktova-skupina/
https://napoveda.sklik.cz/reklamy/dynamicky-retargeting/produktova-skupina/


Propojení Skliku a Zboží.cz Kdy je vhodné nastavit? Jak to nastavím?

1. Propojení účtu Skliku a účtu 

Zboží.cz

Když chcete nastavit dynamický banner nebo dynamický 

retargeting.

V Skliku v menu Nástroje, volba 

Propojení se Zboží.cz

2. Propojení statistik provozovny 

Zboží.cz do účtu Skliku

Když chcete mít přehled o výkonu Zboží.cz na jednom 

místě s kampaněmi Skliku. Bez ohledu na to, kde 

nastavujete pro Zboží.cz max. CPC.

Propojení je volitelné. Je však nutné, pokud chcete 

nastavovat max. CPC prostřednictvím produktových skupin

Skliku.

V Skliku v menu Nástroje, volba 

Propojení se Zboží.cz, tlačítko Spravovat 

provozovny, zde vybrat požadovanou 

provozovnu

3. Nastavení cen za proklik 

prostřednictvím Skliku

Když chci na Zboží.cz a v nabídkách Zboží.cz ve 

vyhledávání na Seznam.cz nastavovat max. CPC 

prostřednictvím produktových skupin Skliku.

V administraci Zboží.cz, v menu 

Nastavení aukce na jednotlivé položky, 

volba přes reklamní systém Sklik. Poté 

začnou v aukcích uplatňovat max. CPC z 

kampaně Zboží.cz v Skliku.

Aby byla volba aktivní, je nutné, aby 

byly propojené statistiky provozovny 

Zboží.cz do Skliku.

Úroveň propojení

https://napoveda.sklik.cz/reklamy/dynamicky-retargeting/produktova-skupina/
https://napoveda.sklik.cz/reklamy/dynamicky-retargeting/produktova-skupina/


Ukázka propojení

1) Nástroje      Propojení se Zboží.cz

2) Propojte účet Zboží, pokud ještě není

3) Spravovat provozovny (pouze 

vlastník účtu či role Administrátor)



Zvolení provozovny
Pro kterou provozovnu (XML feed) se mají 

zobrazovat statistiky do Skliku a od kdy



Nastavení CPC 

na Zboží.cz 

přes Sklik



Kampaně Zboží.cz nelze manuálně vytvářet. 



Automaticky vytvořená kampaň



Automaticky vytvořená kampaň Propisuje hodnotu nastavenou ve Zboží.cz
(Správa kampaně – Finanční limit) 



Automaticky vytvořená kampaň Propisuje hodnotu nastavenou ve Zboží.cz
(Správa kampaně – Finanční limit) 

Statistiky dohromady za Zboží.cz a Zboží inzeráty
(Rozpad ve Zboží.cz – Provozovna – Statistiky provozovny – Podrobné 

– Report zdroje a zařízení - podrobný) 



Ve výdeji jsou všechny produkty z XML feedu příslušné Provozovny A



Automaticky vytvořená sestava
(společná pro výdej Zboží.cz + Zboží inzeráty)



Automaticky vytvořená sestava
(společná pro výdej Zboží.cz + Zboží inzeráty)

Výchozí cena za proklik, lze editovat
(pokud by byla nižší než minimální cena za proklik ve Zboží.cz, dojde automaticky 

k dorovnání minimální nabídky CPC, dle ceníku)

https://napoveda.zbozi.cz/zaciname-inzerovat/zakladni-nastaveni/aukcni-prokliky/#zakladni_cenik


Automaticky vytvořená sestava
(společná pro výdej Zboží.cz + Zboží inzeráty)

Výchozí cena za proklik, lze editovat
(pokud by byla nižší než minimální cena za proklik ve Zboží.cz, dojde automaticky 

k dorovnání minimální nabídky CPC, dle ceníku)

Nastavení aukce

https://napoveda.zbozi.cz/zaciname-inzerovat/zakladni-nastaveni/aukcni-prokliky/#zakladni_cenik


Automaticky vytvořená sestava
(společná pro výdej Zboží.cz + Zboží inzeráty)

Výchozí cena za proklik, lze editovat
(pokud by byla nižší než minimální cena za proklik ve Zboží.cz, dojde automaticky 

k dorovnání minimální nabídky CPC, dle ceníku)

Nastavení aukceNastavení kampaně 
(cílení na zařízení, úprava nabídek dle webu a zóny)

https://napoveda.zbozi.cz/zaciname-inzerovat/zakladni-nastaveni/aukcni-prokliky/#zakladni_cenik




Best practice



Best practice

Struktura sestav dle kategorií / cenových rozpětí 

Volba CPC – vycházet z historie Produktových inzerátů (PI) 

a ceníku Zboží

Volba rozpočtu – součet Zboží + PI + cca 10 %

Nastavení multiplikátorů – vycházet z dat !



Best practice

Doporučujeme stukturu o max desítkách (cca 30) sestav



Best practice



Možnosti filtrace

Výrobce <MANUFACTURER>

Kategorie <CATEGORYTEXT>

Brand <BRAND>

Dostupnost <DELIVERY_DATE>

Cena <PRICE_VAT>

Vlastní štítek <CUSTOM_LABEL_0>, <CUSTOM_LABEL_1>

ID nabídky <ITEM_ID>



Volba CPC i pro jednotlivé nabídky



Multiplikátory



• MULTIPLIKÁTOR

• Automatické pravidla!!!!

Kombinace hodnot se sčítá. Zvýšení max 900 %, snížení max o 90 %.

Multiplikátory - příklad



Minimální ceny za proklik Zboží.cz

ceník od: 1.2.- 30.9. ceník od: 1.10.- 31.1.



Automatická pravidla - tipy

1) Zaměřit se na úroveň sestav, co sestava,       

to produktová skupina

2) Vycházet z množství dat, podle toho volit 

frekvenci

3) Při pravidlech na zvyšování / snižování 

CPC nastavit limitní cenu

4) Nepřekombinovat pravidla!!!

Ukázka možného pravidla podle cíle PNO



Automatická pravidla

Ukázka možného pravidla podle cíle 

PNO pro úspěšné sestavy



Vyhodnocení



Zboží.cz admin
Podrobné statistiky provozovny 

– zdroje a zařízení



Podrobné statistiky provozovny

zdroje a zařízení

Dopočítáno
Zboží inzeráty ve vyhledávání Seznam.cz



• Noví inzerenti:

─ lze měření zjednodušit a neoddělovat

─ přístupy z kampaní Skliku i z kampaně Zboží.cz v 1 zdroji

─ Např: utm_source s hodnotou seznam a utm_medium s dynamickou proměnnou 

{medium}

─ Lze ponechat výchozí nastavení automatického tagování + možnost obohatit o další 

dyn. proměnné

• Stávající inzerenti:

─ Varianty: odděleně sjednocení utm_source seznam

Tagování URL při biddingu z Skliku

https://napoveda.sklik.cz/mereni-uspesnosti/sledovaci-url/automaticke-tagovani-cilovych-url/


• Pro oddělené tagování kampaní Sklik a Zboží.cz využijte podmínky:

─ {ifzbozi:[value]}        vrátí hodnotu value v případě, že proklik pochází z kampaně typu 

Zboží.cz, tedy ze Zboží inzerátů nebo ze Zboží.cz

─ {ifsklik:[value]}         vrátí hodnotu value v případě, že proklik pochází z ostatních typů 

kampaní Skliku

• Za value dosaďte explicitní hodnotu nebo dynamickou proměnnou:

─ {network} kde došlo k prokliku (seznam, zbozi.cz)

─ {bidtype} typ aukce (product, search nebo prázdné pro umístění s řazením dle ceny)

─ {query}           vyhledávaný dotaz

─ {adtitle}          název položky, na jejíž reklamu bylo kliknuto

Tagování URL při biddingu z Skliku



Tagování URL 
při biddingu
z Skliku



Náhled Google Analytics

{bidtype}{network}

zdroj zbozi.cz



Hodnota 

{network}

Hodnota 

{bidtype}

Zdroj prokliku na reklamu

zbozi.cz search Výsledky vyhledávání na Zboží.cz

zbozi.cz product Doporučené nabídky (TOP pozice) na Zboží.cz

zbozi.cz (prázdné) Nabídky dle ceny (Detail produktu) na Zboží.cz

seznam search Zboží inzeráty (ZI) ve výsledcích vyhledávání

seznam product Produktová upoutávka v mobilních výsledcích vyhledávání na Seznam.cz

sbazar search Bazarové nabídky na Sbazar.cz

Kde došlo k prokliku

https://napoveda.zbozi.cz/zaciname-inzerovat/zobrazeni-inzerce/#vyhledavani_na_zbozicz
https://napoveda.zbozi.cz/zaciname-inzerovat/zakladni-nastaveni/statistiky/
https://napoveda.zbozi.cz/zaciname-inzerovat/zakladni-nastaveni/statistiky/
https://napoveda.zbozi.cz/zaciname-inzerovat/zobrazeni-inzerce/#zobrazeni_zbozi_inzeratu
https://napoveda.zbozi.cz/zaciname-inzerovat/zobrazeni-inzerce/#produktova_upoutavka_pri_vyhledavani_na_seznamcz


UTM parametry přímo v URL adresách produktů ve feedu

─ varianty: odděleně      sjednocení utm_source seznam

Tagování URL při biddingu z XML feedu

Příklad UTM parametrů pro rozdělené značení pod zdroje seznam a zbozi.cz:

www.mujweb.cz/produkt.html?utm_source=zbozi.cz&utm_medium=product&utm_campaign={net

work}&utm_content={bidtype}&utm_term={adtitle}

Příklad UTM parametrů pro sjednocené značení pod zdroj seznam:

www.mujweb.cz/produkt.html?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign={network}

&utm_content={bidtype}&utm_term={query}



Náhled Google Analytics

{bidtype}{network}

zdroj zbozi.cz



Optimalizace



Optimalizace

Úprava max. CPC dle výsledků 

Multiplikátor podle webu

Finanční limity a výše kreditu

Nejhledanější sortiment – zvláštní sestava, 

odpovídající max. CPC

Automatická pravidla



Výhody biddingu přes Sklik

Bidování přes Sklik je vhodné pro menší inzerenty, kteří uvítají snadné 

nastavení a nevyužívají pokročilé nástroje 3. stran.

Možnost nastavovat max. CPC ve známém prostředí Skliku a možnost svěřit inzerci 

na Zboží.cz svému PPC specialistovi v rámci správy všech vašich kampaní.

Možnost využívat automatická pravidla Skliku pro sestavy s produktovými skupinami.

Možnost strukturovat skupiny podrobněji než přes administraci Zboží.cz – např. 

pomocí kategorie, vlastních štítků, výrobce nebo kombinaci více parametrů zároveň.

https://napoveda.sklik.cz/pokrocila-prace-s-daty/automaticka-pravidla/
https://napoveda.sklik.cz/reklamy/dynamicky-retargeting/produktova-skupina/


Diskuse a dotazy



E-mail: roman.dolezal@firma.seznam.cz

Kontakt

Roman Doležal

Konzultant Sklik



Zpětná vazba 
děkujeme za vyplnění


