
MANUÁL PRODEJCE 
 

 

SVATEBNÍ MARKET  

TO SPRÁVNÉ MÍSTO PRO PRODEJ VAŠICH PRODUKTŮ 
 
Server Svatební market je online tržiště se svatební tématikou. Je to místo, kde můžete jako               
prodejce nabízet své produkty vztahující se k přípravě a realizaci svatby. Prodávat u nás              
mohou jak fyzické, tak právnické osoby.  
 
V podstatě si zde můžete otevřít svůj vlastní online obchod. Jeho otevření i následná              
obsluha je velmi jednoduchá a intuitivní. Celým procesem prodeje vás provede tento            
manuál.  
 

PROČ PRODÁVAT NA SVATEBNÍM MARKETU:  
 

● možnost být součástí prvního českého online svatebního tržiště  
● vytvoření vlastního prodejního místa, bez jakýchkoliv vstupních poplatků 
● žádný paušál za vedení vašeho obchodu  
● neomezené množství produktů  
● reklamou oslovujeme cílovou skupinou, kterou hledáte (snoubenci, kteří chystají         

svatbu a svatební hosté) 
● žádné poplatky za doménu, nebo hostingové služby 
● jednoduchá a intuitivní správa vašeho obchodu  
● vyzkoušíte si bez závazků online prodej a vše co k němu patří  
● doplňkové služby - hodnocení zákazníků, automatické emaily, slevové akce 
● možnost podílet se na rozvoji a zdokonalování našeho serveru  
● marketingová podpora a zviditelnění vás i vašeho zboží na našich kanálech jako jsou             

FB skupiny, Instagram, Google, Youtube, blog Svatbyinspirace.cz a  další 
● pravidelné prodejní akce, do kterých se můžete se svým obchodem zapojit 
● možnost prezentace vašich akcí v sekci kalendář 

 
Svatební market je zaměřený na cílovou skupinu budoucích snoubenců svatebních hostů.           
Celý marketing je postaven tak, abychom na stránky přiváděli právě tuto zákaznickou            
skupinu. Jsou to vaši potenciální zákazníci, kteří hledají svatební zboží, možná právě to             
vaše. 
 
Tím vám odpadá starost, jak oslovit cílovou skupinu, kde ji hledat a jak ji dovést na vaše                 
stránky. O to se postaráme my.  
 

 



Vašim hlavní úkolem jako prodejce na našem tržišti je dodat zákazníkovi           
zboží.  

Jak se mohu stát prodejcem?  
 
Velmi nás těší, že chcete prodávat na našem tržišti. Prvním krokem je registrace. Stačí na               
hlavní stránce kliknout na tlačítko “chci prodávat” a zadat svůj e-mail. Automaticky budete             
přesměrování do svého profilu a postupujte v procesu vyplnění důležitých údajů, až po             
vložení zboží (podrobný popis níže). 
 
Před samotným prodejem si prosím podrobně přečtěte pravidla užívání a právní doložku,            
především body týkající se prodeje. 
 
V současné chvíli mohou na svatebním marketu prodávat a nabízet své služby pouze             
prodejci a dodavatelé z České republiky.  
 

Jaké zboží mohu na svatebním marketu prodávat? 
 
Server Svatební market je primárně určen k prodeji nového zboží se svatební tématikou             
prodávajícími a k prezentaci služeb vztahujících se k realizaci svateb. Server Svatební            
market umožňuje také prodej nehmotného zboží se svatební tématikou.  
 

Definice těchto pojmů jsou následující:  
 

● Nové zboží - je takové zboží, které nebylo dáno do užívání a nebylo používáno, tedy               
zboží NEPOUŽITÉ 

● Zboží se svatební tématikou - zboží vztahující se k přípravám a realizaci svatebního             
dne. Jde o fyzické (hmotné) produkty.  

● Prodej nehmotného zboží se svatební tématikou - jedná se o produkty nehmotné            
povahy jako jsou infoprodukty (ebooky, online kurzy), soubory (PDF, vzory, obrázky) 

● Služby se svatební tématikou - činnosti směřující k uspokojení potřeb spojených s            
realizací svatebního dne. Jejich výsledkem je užitečný efekt, nehmotný statek          
(výrobek). 

Server Svatební market není určen pro prodej použitého (bazarového) zboží.  
 

Je vkládání zboží zdarma? 
 
Ano, každý prodávající může v vkládat své zboží na Svatební market zcela zdarma. Ve              
chvíli, kdy dojde k objednávce kupujícím a prodávající tuto objednávku akceptuje, je            
prodávající povinen zaplatit provozovateli serveru svatebnimarket.cz provizi z prodeje ve          
výši 10% z ceny produktu (bez DPH a dopravy). Tuto provizi prodejce hradí souhrnně, vždy               
jednou měsíčně na základě vystaveného daňového dokladu. Prodávající si sám určuje cenu            

 

https://www.fler.cz/pravidla-uzivani-pravni-dolozka
https://www.fler.cz/napoveda?scat=4&cat=1&id=3
https://www.fler.cz/pruvodce#provize


zboží, cena zobrazovaná nakupujícím již obsahuje provizi z prodeje (je o tuto provizi             
automaticky navýšená).  
Je možné nabízet výrobky i jinde, nebo máte na prodej exkluzivitu? 
 
Svatební market vyžaduje prodejní exkluzivitu. Zboží můžete tedy nabízet i jinde (jen            
nesmíte zapomenout, že pokud někde jinde zboží prodáte, musíte ho u nás stáhnout z              
nabídky, aby si někdo neobjednal již prodané zboží). 
Pokud máte vlastní e-shop, může pro vás být Svatební market dalším prodejním kanálem s              
minimálními náklady.  
 

Existuje nějaké omezení ohledně počtu nabízených výrobků? 
 
Limit neexistuje, každý prodejce může zobrazovat a nabízet tolik výrobků, kolik chce. 
 
 
 
 
 

 



JAK SE STÁT PRODEJCEM: 
 

Registrace - první krok  
 
Vaším prvním krokem by měla být registrace na našem serveru, protože jen registrovaní             
uživatelé mohou prodávat své zboží. 
 
Na hlavní stránce >> https://svatebni-market.cz/ klikněte na tlačítko “chci prodávat”.          
Vyjede tabulka, kam zadáte svůj registrační e-mail. Tento e-mail si pečlivě zkontrolujte,            
bude to hlavní komunikační kanál mezi vámi a Svatebním marketem. Každá registrace            
se ověřuje, takže po pečlivém vyplnění e-mailu musíte tuto registraci potvrdit přes            
e-mailovou zprávu, která je automaticky a obratem zasílána. E-mail, který vám           
automaticky přijde na zadaný e-mail obsahuje náhodně generované heslo, které          
použijete pro první přihlášení do svého účtu. Tím potvrdíte svůj e-mail.  
 
Registrace, které nejsou potvrzeny přes tento bezpečnostní e-mail, nejsou platné. 
 
Po vyplnění emailu budete automaticky přesměrováni do svého účtu. (Ověřit e-mail           
můžete klidně až později. V profilu budete moci nastavit všechny potřebné údaje, je             
nahoře vám bude svítit, že obchod ještě nebyl ověřen).  
 

Zaregistroval jsem se, ale nepřišlo mi heslo. Co mám dělat? 
 
Pokud jste odeslal registraci a nepřišlo vám do 5 minut heslo, tak jste pravděpodobně              
uvedli chybný e-mail nebo vám zpráva spadla do spamu. Překontrolujte znovu váš e-mail             
(včetně spamové schránky).  
 
V případě, že jste zadal špatný e-mail (nemohlo vám tedy e-mailové potvrzení přijít),             
proveďte registraci znovu. 
 
Potvrzovací e-maily s přihlášením jsou vždy zasílány automaticky, tedy obratem. 
 

Mohu svůj profil přenechat nebo prodat jiné osobě? 
 
Nemůžete. Profil patří vždy konkrétní osobě a není povoleno jeho vlastnictví přenést na             
osobu jinou. 
 

Mohu se registrovat i jako právnická osoba? 
 

 

https://svatebni-market.cz/
https://www.fler.cz/napoveda?scat=2&cat=1&id=2


Ano, můžete. Registrace je sice uzpůsobena pro registraci fyzických osob, ale po            
zaregistrování můžete doplnit údaje o společnosti v sekci Údaje pro nákup (případně            
Prodejní informace). 
 

Jak mohu zrušit svoji registraci? 
 
V případě, že chcete zrušit svoji registraci, kontaktujte nás na e-mail:           
podpora@svatebnimarket.cz a my váš účet deaktivujeme. Zpravidla do 24 hodin. 
 

PROFIL PRODEJCE  
 
Každý registrovaný uživatel má svůj profil, kde si nahrajete všechny informace o vás a              
uvidíte zde také všechno své zboží i objednávky. Dostanete se do něj kliknutím na              
tlačítko “přihlásit se” v pravém horním rohu na hlavní stránce. Přihlašovací jméno je váš              
email a heslo to, které vám přišlo v potvrzení registrace a pokud jste si jej měnili je to to                   
nové vaše heslo.  
 
V profilu nahoře vám bude po prvním automatickém přesměrování svítit upozornění že o             
váš email ještě nebyl ověřen a že obchod dosud nebyl schválen. V profilu si můžete začít                
vyplňovat potřebné údaje. E-mail můžete schválit později. Váš obchodu může být           
schválen až po vyplnění povinných údajů viz.níže.  
 

Základní údaje  
 
Jsou to údaje, které vidíte ve svém profilu uprostřed. Prvním údajem, který vyplníte je              
vaše IČO a kliknete na tlačítko “načíst údaje z registru”. Tím se vám načítá data z                
registru.  
 

Vyplnění položky IČO  
 
Pokud prodávající vlastní živnostenský list (nebo nově živnostenské oprávnění), je          
povinen vyplnit své identifikační číslo. Tím je jeho prodej automaticky klasifikován jako            
podnikatelská činnost se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze zákona (např.           
vystavení dokladu o koupi, termíny odstoupení od smlouvy, záruka apod.). Vyplněním           
této položky výslovně souhlasí se zveřejněním svých kontaktních údajů v souladu se            
zákonem (jméno, příjmení, adresa a IČO) před finálním odesláním objednávky kupujícím. 

Nemáte živnostenský list?  
 
Svatební market je pouze zprostředkovatelem obchodu a veškeré finanční, účetní a           
právní záležitosti v souvislosti s prodejem zboží jsou jen a pouze na straně             

 

https://www.fler.cz/kontakt
mailto:podpora@svatebnimarket.cz


prodávajícího. Před zahájením prodeje na Svatebním marketu vám doporučujeme         
konzultaci s daňovým poradcem nebo účetním. Každým prodejem vyvstávají pro          
prodejce a kupující jistá práva a povinnosti, dané právním řádem České republiky, a je              
důležité se s nimi obeznámit. 
 
Samozřejmě, že se můžete zaregistrovat i bez aktivního ŽL a teprve podle toho, jak              
prodej půjde si případně vyřídit ŽL.  
 

Jak vybrat uživatelské jméno? 
 
Při registraci uveďte uživatelské jméno podle vaší fantazie, doporučujeme však při jeho            
výběru důkladné zvážení. Je to jméno, pod kterým budete na svatebním marketu            
vystupovat a bude vaší značkou. Uživatelské jméno může obsahovat diakritiku, čísla i            
mezery. 
 
Pokud zvolíte uživatelské jméno, myslete na to, že by mělo zaujmout nakupující a             
zároveň by jim mělo naznačit, jaké zboží u vás mohou nakoupit. 
 
Bez povolení není možné používat uživatelské jméno, které obsahuje slovo "Svatebni           
market". Dále pak není možné použít slova, která porušují ochranné známky, a slova,             
která obsahují alfanumerické znaky evropské abecedy. Zakázána jsou také uživatelská          
jména kratší než dva znaky. 
 

Popis obchodu  
 
Velmi důležitá část vašeho profilu. Tady máte možnost se zákazníkům představit. Z            
popisu musí být jasné, kdo jste a co u vás mohou nakoupit. 
 
Dobrý popis by měl obsahovat: 
 

● základní informace o vás tedy kdo jste 
● co děláte - jaké produkty nabízíte?  
● proč to děláte - jak jste se k tomu dostali, co je vaším cílem? 
● jak to děláte - vyrábíte výrobky přímo vy? Vyrábíte na míru? Z jakých materiálů? 
● vaše motto  
● proč by zákazníci měli nakoupit právě u vás  

 
Známé marketingové pravidlo říká, že příběhy prodávají. A je to tak. Zkuste napsat popis,              
jako byste vykládali příběh o svém podnikání někomu známému. Teto text můžete            
kdykoliv upravit nebo doplnit.  
 

Obchodní podmínky  
 
Pod popisem vašeho obchodu je box pro vyplnění obchodních podmínek. Každý           
prodávající má zákonnou povinnost informovat kupujícího o vlastnostech kupovaného         

 

https://www.fler.cz/napoveda?scat=2&cat=1&id=5
https://www.fler.cz/napoveda?scat=2&cat=1&id=5


produktu, o jeho právech při reklamaci a dalších skutečnostech, které udává zákon.            
Pokud již prodáváte v prostředí internetu, nahrajte své obchodní podmínky. Pokud zatím            
obchodní podmínky nemáte můžete si stáhnout vzor na stránkách Asociace pro           
elektronickou komerci to na tomto odkazu. Tyto vzorové podmínky upravte pro svůj            
prodej.  

 

Měření návštěvnosti 
 
Ve svém profilu si můžete zadat kód Google analytics a sledovat návštěvnost vašeho             
obchodu. 
 
 

Profilová fotografie  
 
V levé části svého profilu si vložte svoji profilovou fotografii neboli avatara. Avatar je malý               
obrázek, který vás na svatebním marketu zastupuje. Zobrazuje se ve vašem profilu a             
také například u vašich komentářů. Server přijímá pouze obrázky formátu JPG nebo            
PNG, a to ve stanoveném maximálním rozměru 2 MB.  
Ideální rozměr profilové fotografie je 300 x 240 px. Na tento rozměr si můžete fotografii               
nebo logo připravit například v programu Canva. Velmi snadno se registrujete pomocí            
vašeho FB profilu a následně zvolíte možnost “custom dimension” který najdete v pravé             
části stránky. Zde si zadáte rozměry. Fotografii vždy ukládejte ve formte PNG.  
Fotografie mohou být oříznuty, proto volte takové obrázky, kde bude to hlavní na středu              
fotografie. Samozřejmě můžete nahrát také vaše logo. 
 
Jakmile máte vyplněny všechny údaje a nahranou profilovou fotografii uložte údaje           
kliknutím na růžové tlačítko uložit. 
 

Nové objednávky  
 
V prostoru pod profilovou fotografií budete vidět nové objednávky, které je potřeba            
zpracovat. uvidíte číslo objednávky a datum, kdy byla vytvořena.  
 

ZÁLOŽKY PROFILU  
 
V pravé straně stránky najdete ve vašem profilu celkem šest záložek. S těmi budete              
hlavně pracovat. Pojďme si je projít detailně. 
 

Můj účet  
 

 

https://www.apek.cz/clanky/aktualizovane-apek-vzorove-obchodni-podminky-jsou
https://www.canva.com/


To je domovská stránka vašeho profilu, kde jste si vyplnili všechny základní údaje a              
nahráli profilovou fotku.  
Na tuto stránku se dostanete vždy, když se přihlásíte do svého účtu. Také zde vidíte               
nové objednávky.  
 

Objednávky  
 
Tuto záložku budete používat nejčastěji. Vidíte zde seznam všech vašich objednávek. U            
každé objednávky vidíte její číslo - obj.č. #201900000500, datum, stav a cenu. 
 

 
 
Po kliknutí na ikonu oka se dostanete do detailu vybrané objednávky, který vypadá takto: 
 

 

https://svatebni-market.cz/obchod/shopping_order.html


 
V tomto detailu vidíte informace o kupujícím, vybrané zboží, cenu a druh dopravy, který              
kupující zvolil. POZOR. Toto je pouze shrnutí objednávky. Detail objednávky neslouží           
jako daňový doklad. Ten musí vystavit ve svém účetním programu. Možnost vystavování            
faktur přímo v systému bude řešena v rámci další fáze úpravy systému.  
 
V tomto detailu nahoře vidíte políčko “stav objednávky” zde po rozkliknutí najdete celkem             
čtyři stavy objednávek:  
 

● Vyřizuje se  
● Odesláno 
● Hotovo 
● Storno 

 

 



 

 
Vyberete si z nabídky požadovaný stav a dole najdete tlačítko “Odeslat e-mail klientovi”             
to zakliknete a pak dole potvrdíte změnu tlačítkem “změnit”.  

 
 
Každá objednávka která vám ze systému přijde má automaticky stav nová.  
 
Ve chvíli, kdy měníte stav objednávky, informujte o tom kupujícího. Systém automaticky            
pošle zákazníkovi na zadaný e-mail zprávu, že stav jeho objednávky se změnil. Vyhnete             
se tím zbytečným dotazům od zákazníků na stav jejich objednávek. 
 
I pro vás, jako prodejce a pro plánování vaší práce bude dobré, když si stavy objednávek                
pravidelně aktualizujete. Ve svém přehledu objednávek hned uvidíte, kolik objednávek          
máte v jakém stavu. Pro jednotlivé stavy uvidíte v přehledu objednávek piktogramy: 
 

 



 
 

Platební údaje  
 
Další záložkou ve vašem profilu jsou platební údaje. Zde si nastavíte číslo účtu, na který               
chcete přijímat platby od zákazníků. 
Pečlivě si zkontrolujte vaše údaje. Číslo účtu se posílá zákazníkovi v automatickém            
emailu o potvrzení objednávky, pokud si vybral platbu převodem na účet. 
Rozklikněte si políčko “banka” a vyberte si vaši banku. Do políčka “číslo účtu” pak vepište               
číslo vašeho bankovního účtu. Klikněte na tlačítko uložit a je hotovo.  
Vlastnictví bankovního účtu je podmínkou prodeje na serveru Svatební market (bez           
vyplnění položky bankovního účtu není možné vkládat zboží). 
 

 



 
 
 

Moje produkty  
 
Další velmi podstatná záložka vašeho profilu. V rámci této záložky budete nahrávat své             
produkty na Svatební market. Také zde uvidíte seznam všech svých produktů a můžete             
je upravovat.  
 

VLOŽENÍ NOVÉHO PRODUKTU  
 

VIDEO NÁVOD VLOŽENÍ NOVÉHO PRODUKTU  

 
 
Klikněte na tlačítko “ + nový produkt” . Otevře se vám okno, kde vložte kód produktu.                
Proč je nutné jej vložit? Každý produkt musí být na našem tržišti identifikován a              
jednoznačně označen,aby jej vždy bylo možné bez problémů dohledat.  
Číslo produktu můžete použít k vytváření kolekcí zboží a jeho kategorizaci. Zboží si             
můžete číslovat podle vlastního klíče. Můžete si třeba zvolit, že všechny svatební kytice             
budou začínat číslem 45 a pak už budete číslovat podle vložení, takže produkt svatební              
kytice, kterou jste vložili jako první bude mít číslo 451. A třeba čelenky budou začínat 63                
atd. 
Po zadání kódu produktu klikněte na tlačítko “ověřit” zobrazí se vám zelené pole s              
nápisem “ Ověření proběhlo, nyní vyplňte základní údaje o produktu” 
 
Poté se vám otevře stránka vkládání nového produktu. Políčka s hvězdičkou jsou            
povinná a bez jejich vyplněn nebude produkt uložen.  
 

Nahrání produktové fotografie 

Jak správně vložit fotografie? 

 
Server Svatební market povoluje nahrávat fotografie pouze formátu JPG nebo PNG a to             
do velikosti 2 MB a rozměru 2200 x 2200 px. V případě, že se vám nedaří vložit fotografii,                  
je možné, že máte fotografii větší. V tom případě ji před nahráváním zmenšete v              
některém z grafických editorů (zkuste třeba online editor zdarma Picnik). 
 
Doporučená minimální velikost vloženého obrázku v prodejní sekci je 500 x 5000 pixelů.             
Pokud je fotografie menší, dochází ke zvětšení obrázku a tím k jeho rozostření. Ideální              
velikost fotografie je 750 x 750 px. Pro vložení fotografie klikněte na tlačítko “vybrat              
soubor” a vyberte si požadovanou fotografii. 
 

 

https://youtu.be/U4UHh6KfEHY
https://www.fler.cz/picnik-nahrejte-fotografii


Fotografie si před vložením můžete upravit například v již zmíněném programu Canva.            
Zde si zvolíte tlačítkem “custom dimension” vlastní rozměr a do něj vložíte fotografii.             
Obrázky ukládejte ve formátu PNG.  
 

 
 

Proč se vložená fotografie ořezává do čtvercového formátu? 

 
Systém je takto nastaven z důvodu grafické přehlednosti. Fotografie v nezměněném           
formátu se zobrazují až v detailu zboží. Při pořizování fotografie je tedy třeba s touto               
skutečností počítat. 
Jak fotit výrobky? 
 
Pokud chcete, aby vaše fotografie nakupující zaujala, věnujte jejímu pořízení zvýšenou           
pozornost. Zejména hlavní fotografie by měla být vyfocena opravdu kvalitně. Při focení            
dbejte na to, aby produkt byl ideálně ve středu fotografie. Pozadí vybírejte tak, aby na               
něm produkt byl dobře vidět. Nebojte se být kreativní a experimentovat s pozadími.             
Inspirovat se můžete na instagramu #weddingproduct. Pokud před nahráním na Svatební           
market oříznete fotografii do čtvercového formátu, bude výsledek ještě lepší. 
Pozadí si do svých fotek můžete také vložit. Na serveru Freepik najdete tisíce pozadí,              
které si můžete stáhnout zdarma. Do vyhledávání zadejte floral background nebo wood            
background. Vedle vyhledávacího pole na pravé straně najdete filtry. Doporučuji si vybrat            
jen “photos” ˇat neprocházíte grafiku celý den. Soubory se stáhnou ve formátu ZIP a vy si                
je otevřete například pomocí programu total commander.  
Výš vyfocený produkt musíte nejprve zbavit pozadí. To můžete udělat online na stránce             
Background burner. Vaši fotku bez pozadí a pozadí pak jednoduše dáte dohromady v             
programu Canva.  
Pokud je fotografie příliš rozmazaná nebo nekvalitní, může se stát, že toto zboží bude              
administrátorem staženo z prodeje. 
Zboží prezentované nekvalitní fotografií 

 

https://www.canva.com/
https://www.freepik.com/
https://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni/prace_se_soubory/souborove_manazery/windowscommander/
https://burner.bonanza.com/?awc=6238_1557396299_9a139638179069ddd30718fcfe7f5075&utm_source=awin&utm_medium=cpa
https://www.fler.cz/napoveda?scat=4&cat=14&id=4


V případě, že je zboží prezentováno otočenou, neostrou, příliš tmavou či jinak výrazně             
nekvalitní fotografií, může být administrátory Svatebního marketu odstraněno. Po         
přefocení je možné vystavit zboží zpět do veřejné sekce. 
 

Výběr kategorie a barvy  
 
Pod produktovou fotografií vyberte pro svůj produkt odpovídající kategorii zboží. Projděte           
si celý seznam kategorií. Svůj produkt můžete zařadit do více kategorií najdenou.  
POROR! Pokud bude produkt zařazen v kategoriích, do kterých nepatří a nemá s nimi              
nic společného, může být smazán! Tím předcházíme tomu, aby si prodejci zařazovali            
produkty do co nejvíce kategorií, kvůli jejich častějšímu zobrazování.  
Pokud ve výběru kategorií nenajdete tu, která by odpovídala vašemu zboží, napište nám             
na podpora@svatebnimarket.cz a my ji rádi vytvoříme.  
 
Pokud si přejete, aby se produkt dal vyhledat pomocí filtru barvy, vyberte požadovanou             
barvu. Pokud vaši barvu v seznamu nenajdete, napište ji až do popisu produktu.  
Pokud máte více barevných variant jednoho produktu, můžete je vypsat v popisu zboží a              
k hlavní fotografii nahrát další fotky, v různých barevných provedeních (viz. níže).  
 

Název produktu a cena  
 

Jak vybrat název produktu?  

 
Zvolte si název produktu, který jej unikátně určí, aby kupující hned věděl, co přesně              
kupuje. Pokud produkt obsahuje varianty (barvy, materiálu) měl by název určovat i tyto             
parametry. Nebo můžete do názvu napsat: dostupný ve více         
barvách/variantách/materiálech. 
Názvy produktů prochází kontrolou. Je zakázáno používat bez licence názvy jiných           
společností a obchodních značek, vulgární názvy, názvy ze kterých nejde přesně určit, o             
jaký produkt se jedná. Názvy produktů mohou obsahovat klíčová slova.  
Pokud bude název produktu vyhodnocen jako nevyhovující, budete o tom informováni           
e-mailem. Názvy produktů můžete kdykoliv změnit.  
 

Jak stanovit cenu zboží?  

 
Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH. Jako prodejce jste vždy            
povinen uvést vždy plnou cenu zboží a za tuto cenu zboží nabízet. Pokud vyrábíte zboží               
na zakázku můžete od zákazníka požadovat zálohu na výrobu. To, v jaké výši záloha              
bude a jak ji zákazník uhradí, je jen na vaší vzájemné dohodě.  
 
Cenu zboží si určujete dle svého uvážení. Do políčka cena uvádějte vždy částku, kterou              
chcete za produkt reálně obdržet. Systém sám přičte k této částce provizi 10% a              

 

mailto:podpora@svatebnimarket.cz


kupujícímu se cena zobrazí včetně provize. Ve výpisu objednávek vidíte u každé            
objednávky její celkovou cenu a také výši provize.  
 
Uvedená cena zboží musí být cenou obvyklou nebo přiměřenou vzhledem k použitému            
materiálu, technice, době zpracování. Není povoleno stanovovat účelově nepřiměřenou         
cenu zboží, např. z důvodů, aby zboží zůstalo neprodáno nebo bylo naopak prodáno za              
zanedbatelnou cenu kvůli minimální provizi. 
 
Pokud chcete dát zboží do akce a nabízet jej za zvýhodněnou cenu, vyplňte políčko              
“cena původní” v tom případě se vámi zvolená cena zobrazí jako akční. Původní cena              
bud eu produktu zobrazena přeškrtnutá. POZOR: Je zakázáno účelově využívat tuto           
možnost pro prodání více kusů zboží pod dojmem výhodné koupě. (Například původní            
dena bude několikanásobek částky, za kterou se produkt nyní prodává.) Pokud dojde k             
tomuto jednání, bude prodejci uzavřen jeho obchod a následně bude smazán jeho účet.  
 

Klíčová slova a stav produktu  
 

Klíčová slova  

 
U každého produktu budete muset zadat klíčová slova. Klíčová slova jsou určena k             
slovnímu definování zboží a jsou využívána v systému vyhledávání. Jako prodejce máte            
právo vložit ke zboží 20 klíčových slov, které musí mít vztah k prodávanému zboží. 
Pokud tato klíčová slova nevyplníte, je malá šance, že nakupující danou položku            
nalezne. Proto je toto pole povinné a bez jeho vyplnění vás systém napustí dál.  
 
Je zakázáno vkládat klíčová slova, která přímo nesouvisejí s daným zbožím, nebo            
klíčová slova za účelem záměrné nesouvisející manipulace s výsledky vyhledávání          
(přezdívky konkurence, jedinečná slova a slovní spojení konkurence apod.). 
 

Publikovat  

 
Pokud chcete hned po uložení všech fotografií a napsání popisku produkt publikovat,            
zaškrtněte tlačítko “Publikovat”. Jestli si chcete vše v vyplnit a pak ještě zkontrolovat a              
teprve pak publikovat, tlačítko nezaškrtávejte. Produkt můžete publikovat kdykoliv.  
 

Stav produktu  

 
Ke každému produktu si při jeho vložení můžete zvolit stav. K dispozici máte celkem čtyři               
stavy.  
 

● Akční produkt 
● Novinka  
● Výprodej 
● Žádný stav 

 



 
Pokud vkládáte nový produkt, nedávejte u každého produktu za každou cenu nějaký            
stav. Stavy využívejte ve chvíli, kdy nabízíte akční cenu nebo máte novinku ve svém              
sortimentu.  
 
Po vyplnění všech údajů klikněte na políčko “vytvořit produkt”.  
 

Popis produktu 
 

Popis produktu krátký  

 
Je to text, který se zobrazí v detailu produktu v horní části stránky hned vedle fotografie                
produktu. Je to text, který si zákazníci nejvíce čtou. Jeho účelem je zaujmout nakupující              
a přimět je, by si rozklikli zbytek popisu případně další podrobnosti o vašem produktu.              
Proto mu věnujte dostatečnou pozornost. Tento text je omezen počtem 260 znaků. 
 

Popis produktu dlouhý  

 
Popis který najdete v detailu produktu pod rozklikávacím tlačítkem popis. Zde můžete            
podrobně popsat váš produkt. Nezapomínejte, že kupující nevidí zboží v reálu a proto             
popisky pozorně čtou. Pokud má vaše zboží nějaký parametr, který se nedá zadat přímo              
v systému (viz. níže parametry zboží) určitě jej do popisku uveďte. Také v případě více               
barevných provedení nebo materiálů tuto skutečnost uveďte v popisu. 
 
Nezapomeňte kupující informovat, co vám mají uvést do poznámky v objednávce. Pokud            
například prodáváte svatební oznámení, nezapomeňte do popisu uvést, že do poznámky           
k objednávce musí uvést údaje a texty, které budou na oznámení chtít. Nebo pokud              
zboží přímo vyrábíte, nezapomeňte zde uvést, jak dlouhá je dodací doba a požádejte             
nakupující, aby vám do poznámky při objednávce uvedli datum svatby. Můžete je zde             
také informovat, jaké dopravce používáte pro dopravu zboží a kolik je cena poštovného.  
 
Čím detailnější bude váš popis, tím méně často budete muset zodpovídat dotazy            
kupujících. 
 
TIP: Pokud má váš produkt více možností využití napište je do popisu jako tipy. Často               
kupující nenapadne, jakými všemi způsoby jde produkt využít. 
Do popisu výrobku je zakázáno vkládat jakékoliv osobní údaje (www, e-mail apod.).  
 
 

Parametry produktu  
 
Systém serveru Svatební market umožňuje přímé vyplnění těchto parametrů produktu: 
 

 



● Materiál - pokud může být produkt z více materiálů uveďte všechny  
● Velikost - pokud je produkt dostupný v různých velikostech uveďte všechny.           

Uvádějte vždy všechny parametry: výšku, délku, šířku případně hloubku. Velikost          
můžete také zadat přímo do fotografie produktu. Určitě ne do hlavní, ale do fotky              
v galerii.  

● Nákupní cena  
● Počet - ideální je uvádět, kolik kusů máte aktuálně skladem k okamžitému            

odeslání 
● Styl - zde můžete uvést, pro jaký styl svatby je vaše zboží vhodné. Kupující často               

hledají právě podle stylu svatby. Pomožte ji, aby našli právě vaše produkty.  
● Video - velmi silný nástroj pro prezentaci vašich produktů i vaší značky. Pokud             

můžete natočte video o vašem produktu, můžete v něm říci i něco o sobě.              
Kupující více nakupují od prodejců, které mají pocit že znají a jsou pro ně více               
důvěryhodní. Umožnete kupujícím poznat blíže vás i vaše produkty.Video můžete          
natočit na svůj telefon upravi například aplikaci Quick kterou najdete v app store.             
Video je třeba nahrát na server youtube a odkaz pak vložit.  

 
Jakmile máte vše vyplněno klikněte na tlačítko “upravit produkt”. Vámi provedené změny            
se uloží. Stránka se znovu nahraje a nahoře uvidíte v zeleném rámečku nápis “Úprava              
proběhla v pořádku”  
 

Fotogalerie  
 
Kliknutím na nápis fotogalerie se vám otevře možnost vložení dalších fotografií k            
produktu. Nahrát můžete až šest dalších fotografií. Zaměřte se na detaily produktu.            
Nafoťte jej ze všech stran. Často prodejci zapomenout vyfotit zboží ze zadní strany.  
Tady je prostor pro vložení fotografie s uvedením rozměrů produktu. 
Také můžete vyfotit přímo použití vašeho produktu. Nebo pokud máte různé varianty            
vyfoťte je a vložte. Server přijímá pouze obrázky formátu JPG nebo PNG, a to ve               
stanoveném maximálním rozměru 2 MB.  
 
Jakmile máte fotogalerii nahranou kliknete na tlačítko “ nahrát galerii”. Vámi nahrané            
fotografie se vloží k produktu. Stránka se obnoví a vy uvidíte nahrané fotografie.  
 
A je to! Váš produkt je připraven k prodeji.  
 

Seznam produktů  
 
V záložce moje produkty pak uvidíte seznam všech vašich nahraných produktů. U            
každého produktu vidíte jeho název, prodejní cenu a výši provize (číslo v závorce).             
Každý produkt můžete kdykoliv upravit kliknutím na modrou ikonu s tužkou a nebo             
smazat, kliknutím na růžovou ikonu koše.  
 

 



Doprava a platba  
 
V této složce vašeho profilu si zvolíte, jaké dopravce chcete používat pro doručování             
vašeho zboží. 
 
Pokud nabízíte možnost osobního odběru zboží zaškrtněte políčko “ Chci vyplnit údaje            
pro osobní odběr” Objeví se vám políčko pro vyplnění adresy osobního odběru. Zde             
uveďte adresu, kde si zákazníci mohou zboží osobně převzít. 
 
Svatební market nabízí celkem čtyři dopravce a jsou to: 
 

● Česká pošta 
● Geis 
● PPL  
● Zásilkovnu 

 
Můžete využít všechny dopravce, nebo si vybrat jen některé.  
 
Klikněte na vybraného dopravce. Rozbalí se vám tabulka s nápisem: Vyplňte cenu            
dopravy a vyberte příslušené platby. Do prvního políčka vepíšete cenu za zásilku            
(poštovné) Do dalšího políčka vepíšete cenu za dobírku.  
 
Pokud nabízíte možnost osobního odběru zboží zaškrtněte políčko “ Chci vyplnit údaje            
pro osobní odběr” Objeví se vám políčko pro vyplnění adresy osobního odběru. Zde             
uveďte adresu, kde si zákazníci mohou zboží osobně převzít. 
 
Zákazníkovi se při objednávce zobrazí na výběr jen ti dopravci, které jste si zvolili. 
 
 

Odhlásit se  
 
Poslední záložkou vašeho profilu je odhlášení z administrace.  

PRODEJ  
 
Všechny profily procházejí kontrolou ze strany administrátorů Svatebního marketu. Po          
registraci budete ihned přesměrování do svého profilu, kde si můžete vyplňovat           
informace. Nahoře v rámečku vám bude svítit upozornění, že váš obchod ještě nebyl             
schválen. 
 
Schválení obchodu proběhne do 48 hodin od vaší registrace. V tomto čase si můžete              
připravit váš obchod a nahrát produkty. Jakmile bude obchod schválen, můžete ihned            
začít prodávat.  
 

 



Stejně tak všechny produkty, které budete přidávat do svého obchodu projdou           
administrátorskou kontrolou. Ta probíhá průběžně a pokud některý z vašich produktů           
touto kontrolou neprojde budete o tom informováni e-mailem.  
Proč prochází zboží, které umístím na Svatební market, kontrolou? 
 
Přestože Svatební market není samotným prodejcem zboží, velmi nám záleží na tom,            
aby bylo prodáváno zboží, které je v souladu se zaměřením serveru (Svatební market je              
určen pro prodej zboží se svatební tématikou viz. Podmínky užívání). Na rozdíl od jiných              
serverů (aukčních či bazarových apod.) prochází zboží také přiměřenou kontrolou ve           
smyslu kvality výroby a prezentace. Svatební market si vyhrazuje právo neschválit pro            
prodej zboží, které nevyhovuje stanoveným podmínkám.  
 

Co je to internetová adresa mého profilu? 
 
Každý uživatel získává registrací jednoduchou internetovou adresu svého profilu, kterou          
může použít při kontaktu s ostatními uživateli a také k prezentaci svého obchodu. Je to               
vaše webová adresa, kterou najdete po přihlášení ve vyhledávacím okně vašeho           
prohlížeče. Tato adresa vede přímo do vašeho obchodu. Sdílet také můžete konkrétní            
produkty.  
 

Objednávky  
 
V případě nové objednávky vašeho zboží obdržíte upozornění na e-mail, který jste zadali             
při registraci.  
Nové objednávky také vidíte ve svém profilu pod vaší profilovou fotografií. 
 
V případě nové objednávky je vaší povinností do 3 pracovních dnů kontaktovat            
kupujícího, že jste jeho objednávku přijali/odmítli. Toto můžete udělat také          
prostřednictvím změny stavu objednávky z NOVÁ na stav VYŘIZUJE SE. V tomto            
případě odejde zákazníkovi automatický e-mail o tom, že jeho objednávka byla           
akceptována a pracuje se na jejím vyřízení. 
Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete zboží dodat, informujte o tom zákazníka           
prostřednictvím e-mailu.  
Pokud zákazník neobdrží do 3 pracovních dnů vaši odpověď na svou objednávku, je             
instruován, aby napsal administrátorům serveru. Ti vás pak budou kontaktovat s           
dotazem, z jakého důvodu objednávka nebyla potvrzena. 
Chápeme, že se může stát cokoliv. Na druhou stranu nechceme mít na svatebním             
marketu nespolehlivé prodejce. Dopředu děkujeme za vaše pochopení.  
 

Dotazy 
 
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k prodeji, prosím kontaktujte nás na e-mail:            
podpora@svatebnimarket.cz. Odpověď dostanete do 24 hodin.  
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https://www.fler.cz/napoveda?scat=2&cat=3&id=9
mailto:podpora@svatebnimarket.cz


 

Technické problémy 
 
Pokud se na serveru vyskytne technický problém, něco vám nebude fungovat prosím            
kontaktujte nás na e-mailu: podpora@svatebnimarket.cz. Většinou se snažíme reagovat         
ihned, pokud je to možné.  
 

ZBOŽÍ 
 

Duplicitní zboží 
 
Vkládat stejné zboží vícekrát do nabídky není povoleno (pokud se nejedná např. o             
velikostní/barevnou variantu téhož zboží). Toto pravidlo platí také pro prodej stejného           
zboží ve více profilech. Všechno zboží prochází při vkládání na server kontrolou ze             
strany administrátorů svatebního marketu viz. výše. 
Zboží obsahující osobní údaje 
 
Na Svatební marketu je obecně zakázáno veřejně uvádět jakékoliv bližší osobní údaje,            
jako je např. e-mail, webové stránky mimo Svatební market, telefon, vlastní facebook            
stránka apod., ani k jejich dohledání nabádat. To se týká také umístění těchto informací v               
popisu zboží, nebo přímo na fotografiích zboží (např. webová stránka mimo Svatební            
market). 
 

Zboží na objednávku 
 
Na svatebním maretu můžete nabízet zboží na objednávku. V takovém případě uveďte            
do popisu produktu, že fotografie je pouze ilustrační a zboží bude vyrobeno na míru              
zákazníkovi. I u tohoto druhu zboží jste povinni uvést cenu. Do popisu zboží k ceně               
uveďte, že je pouze orientační a přesná cena bude stanovena až na základě objednávky              
zákazníka. 
 

Sex a  nahota 
 
Fotografie zboží nesmí zobrazovat obsah pro dospělé včetně nahoty, zobrazení lidí v            
explicitních či sugestivních pozicích nebo činností, které jsou sexuálně provokativní.  
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PROVIZNÍ SYSTÉM  
Vytvorenie obchodu, vkládání produktů, jakož i služby související s propagací zboží           
(kolekcie, trendy, tematické výběry redakce,, propagace na Facebooku, Google,         
instagramu atd.) jsou na Svatebním marketu zdarma.  
 

Výška provize 

 
Za prodané zboží však Svatební market fakturuje provizi za zprostředkování a to ve výši              
10% z prodejní ceny (bez poštovného a DPH). Prodávající zadává do systému pouze             
cenu, za kterou chce zboží skutečně prodat, kupujícímu se zobrazuje cena automaticky            
zvýšená o provizi 10%.  
K započtení provize za zprostředkování prodeje na Svatebním marketu dochází v           
momentu uzavření obchodu mezi Prodávajícím a kupujícím t.j. v momentě, kdy           
prodávající potvrdí poptávku kupujícímu, resp. potvrzením nekompletní poptávky        
kupujícím (v případě, že prodejce neměl některou z objednaných věcí k dispozícii a došlo              
tak k úpravě objednávky). 

Jednoduše řečeno, provizi zaplatíte, až když něco na Svatebním marketu 

reálně prodáte. 

 

Platba provizí 

Provize je účtována vždy jednou měsíčně a to na základě smluvního vztahu mezi             
provozovatelem serveru Svatební market a prodávajícím. Splatnost provize je vždy 10           
dní od data vystavení faktury. V případě porušení platební kázně se prodávající            
vystavuje riziku zamezení dalšího prodeje a trvalého zrušení účtu na serveru Svatební            
market.  
 
Faktury za zprostředkování prodeje jsou generovány systémem automaticky a budou          
vám zaslány na e-mail zadaný při registraci a to vždy 10. den následujícího měsíce po               
prodeji. Platby provizí za prodané zboží přijímáme od prodejců na náš bankovní účet v              
české republice (převodní příkaz).  
 
Přehled o provizi za jednotlivé produkty najdete v ve svém profilu v sekci “moje              

produkty”. Je to číslo uvedené u každého produktu v závorce.   

Vracení provizí 

Prodejce má možnost v případě storna objednávky požádat Svatební market o           
přezkoumání průběhu a komunikace v rámci objednávky. Svatební market může po           
přezkoumání komunikace mezi prodejcem a kupujícím přiznat prodejci nárok na vrácení           

 



provize z objednávky. Toto vrácení se uskuteční v rámci nejbližší fakturace a to vždy              
formou odpočtu z faktury. 
 
Svatební market doporučuje všem prodejcům žádat o vrácení provizí vždy do 10. dne v              
měsíci, kdy probíhá fakturace. Storna, která budou schválena po tomto datu budou            
odečtena až v následuící fakturaci a prodejce bude muset provizi z objednávky v daném              
měsíci uhradit.  
 
Požádat o vrácení provize můžete na emailu: fakturace@svatebnimarket.cz Vždy prosím          
uveďte číslo objednávky, o kterou se jedná.  
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