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Ceník služeb a produktů spojených s licencí eBRÁNA eshop 
Ceny a rozsah služeb uveřejněné v tomto ceníku jsou platné pouze pro objednatele, kteří mají  
platnou rámcovou smlouvu se společností eBRÁNA s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Standardní funkčnost produktu dodavatele odpovídá demu dostupnému na URL: demo.b2cbrana.cz 

Ceny základních verzí eBRÁNA eshop 
 Položka Mini Standard Profi 

 Cena licence eBRÁNA eshop 16 490,-- 27 490,-- 43 990,-- 

M
od
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Napojení do klientské zóny společnosti eBRÁNA ü   ü   ü   

Ticketovací systém (požadavky na technickou podporu společnosti eBRÁNA) ü   ü   ü   

Práce s kategoriemi a produkty (název, kód, výrobce, popis, ceny, zařazení do kategorií, akční 
štítky, dostupnost, fotografie, soubory ke stažení) 

ü   ü   ü   

Správa objednávek a zákazníků ü   ü   ü   

Nastavení libovolných způsobů dopravy dle ceny a váhy objednaného zboží ü   ü   ü   

Platební metody v pokladně (hotově, dobírka, převodem) ü   ü   ü   

Správa statických stránek a textů ve sloupci (otevírací doba, kontakt, …) ü   ü   ü   

SEO optimalizace - nastavení klíčových slov a titulků ü   ü   ü   

Vložení a nastavení Google Analytics ü   ü   ü   

WebTracker (analytický nástroj pro sledování návštěvnosti a objednávek)  ü   ü   

Newsletter (včetně grafického přebarvení šablony)   ü   

Balíček Hromadné aktualizace     ü   

M
od

ul
y 

vý
st

up
u 

es
ho

pu
 

Produktový katalog s obrázkovým a řádkovým výpisem s možností řazení a stránkování ü   ü   ü   

Štítky u produktů pro akci, novinku, doprodej, dopravu zdarma ü   ü   ü   

Social bar pro sdílení produktů na sociálních sítích ü   ü   ü   

Pokladna pro snadné dokončení objednávky ü   ü   ü   

Automatické informování o změně stavu objednávky ü   ü   ü   

Našeptávání výsledků při fulltextovém vyhledávání ü   ü   ü   

Akční nabídka na úvodní straně ü   ü   ü   

Související produkty ü   ü   ü   

Odkazy na související kategorie v detailu produktu  ü   ü   ü   

Exporty na vyhledavače zboží (Heureka.cz, Zboží.cz, Google nákupy, Zbozi.centrum.cz) ü   ü   ü   

Modul obchodní podmínky ü   ü   ü   

Ankety  ü   ü   

Nákupní asistent  ü   ü   

Balíček Hodnocení produktů  ü   ü   

Balíček Základní slevový systém  ü   ü   

Balíček Doplňkový prodej   ü   

Balíček Marketingové nabídky   ü   

Balíček Technické parametry a porovnávání   ü   

Balíček Odborné poradenství   ü   

Produktové typy   ü   

„M
ůj

 ú
če

t“ 

Historie objednávek ü   ü   ü   

Doručovací a fakturační adresa ü   ü   ü   

Změna hesla ü   ü   ü   

Funkce pro odeslání zapomenutého hesla na email ü   ü   ü   

O
st

at
ní

 

Odborná instalace a základní konfigurace eshopu ü   ü   ü   

Základní přebarvení do vašich korporátních barev ü   ü   ü   

Implementace vašeho loga ü   ü   ü   

Měsíční cena technické podpory při absolvovaném školení (bez školení o 33% dražší) 150,-- 270,-- 580,-- 

Ceník školení eBRÁNA eshop v centrále společnosti eBRÁNA 
(sleva 25 % při objednávce školení pro více než jednu osobu v jeden termín) 

2 470,-- 3 470,-- 4 990,-- 

Ceník integrací s informačními a logistickými systémy 
Nezbytnou součástí integrace s informačním systémem je „specifikace integrace“ a „analýza“, jejichž cena je určena na základě  
konkrétního řešení informačního systému na straně objednatele.  
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Integrace s informačním systémem 
Cena Specifikace 

integrace 
v Kč bez DPH 

Cena Analýzy 
integrace 

v Kč bez DPH 

Prodejní cena 
implementace 
v Kč bez DPH 

Cena technické 
podpory v Kč 

bez DPH /měsíc 
„Krabicové řešení“ informačního systému 

DUEL (Ježek SW) 
(popis rozsahu přenášených dat na vyžádání) 0,-- 0,-- 9 990,-- 190,-- 

Comgate – skladový a logistický systém 
(popis rozsahu přenášených dat na vyžádání) 0,-- 0,-- 6 990,-- 40,-- 

Helios Red 

od 9 990,-- od 4 990,-- cena je stanovena 
dle Analýzy 

0,5 % z ceny 
Implementace 

Byznys  

Cezar 

Premier 

„Modifikovatelné“ informační systémy 

Helios Orange 
od 19 990,-- od 9 990,-- cena je stanovena 

dle Analýzy 
0,5 % z ceny 
Implementace K2 Informační systém 

Informační systémy „nejvyšší řady“ 

Helios Green od 24 990,-- od 9 990,-- cena je stanovena 
dle Analýzy 

0,5 % z ceny 
Implementace Integrace s jiným systémem individuálně individuálně 

 
Ceník integrace na EIS Stormware Pohoda 

Integrace s informačním systémem 
Cena Specifikace 

integrace 
v Kč bez DPH 

Cena Analýzy 
integrace 

v Kč bez DPH 

Prodejní cena 
implementace 
v Kč bez DPH 

Cena technické 
podpory v Kč 

bez DPH /měsíc 
Integrace - MINI* 
(přenášená data - objednávky textově (položky i 
adresář), stavy objednávek) 

0,-- 0,-- 2 990,-- 190,-- 

Integrace- STANDARD* 
(přenášená data - produkty a kategorie, vč. obrázků 
a příloh + rozsah balíčku MINI) 

0,-- 0,-- 7 990,-- 190,-- 

Řešení INDIVIDUAL* 
(přenášená data - na základě individuálních 
požadavků) 

od 9 990,-- od 4 990,-- od 9 990,-- 0,5 % z ceny 
Implementace 

 
Ceník integrace na IS Altus Vario 12 

Integrace s informačním systémem 
Cena Specifikace 

integrace 
v Kč bez DPH 

Cena Analýzy 
integrace 

v Kč bez DPH 

Prodejní cena 
implementace 
v Kč bez DPH 

Cena technické 
podpory v Kč 

bez DPH /měsíc 
Integrace - MINI 0,– 0,– 6 990,– 240,– 

Integrace - STANDARD 0,– 0,– 14 490,– 240,– 

Integrace - Profi 0,– 0,– 19 990,– 240,– 

Řešení INDIVIDUAL od 9 990,-- od 4 990,-- od 19.990,– 0,5 % z ceny 
Implementace 

 
 
Akceptační kritéria  
Podmínky, které musí být splněny ze strany objednatele k realizaci a dodržení ceny u integrace Pohoda Mini a Pohoda Standard. 
V případě, že nebude splněn jakýkoliv bod akceptačních kritérií, anebo nebude vstupní dotazník naprosto v pořádku (nebude správně 
název agendy, IČO, apod.), spadá integrace automaticky do "Řešení INDIVIDUAL" 
 
1) Vyplnění vstupního dotazníku (zašle obchodní zástupce eBRÁNA) 
2) Zřízení serveru se standardně nainstalovaným programem EIS Pohoda, tzn. spustitelným Pohoda.exe souborem a adekvátně 

rychlým internetovým připojením 
3) Vzdálený přístup na server. Objednatel dodá funkční uživatelský účet pro vzdálený přístup na server (Remote Desktop nebo 

Team Viewer). Uživatelský účet musí mít práva k provádění následujících akcí: 
a) Čtení, zápis a spouštění v adresáři 

i) C:\Program Files\ 
ii) C:\Program Files\PohodaExportService 

b) Čtení a spouštění v adresáři, kde je nainstalovaný program EIS Pohoda 
c) Instalace nové služby nebo konfigurace Plánovače úloh 
d) Ve firewallu povolený přístup na FTP eBRÁNA eshop 

4) Uživatelský účet v programu EIS Pohoda. Zákazník dodá funkční uživatelský účet pro přihlášení do IS. Účet musí mít následující  
práva(v ideálním případě účet Admin, který má veškerá požadovaná oprávnění): 
a) Menu - Soubor – Všechna práva 
b) Menu - Nastavení – Všechna práva 
c) Agenda - Adresář – Všechna práva; Export agendy; Export XML 
d) Agenda - Fakturace – Všechna práva; Export agendy; Export XML 
e) Agenda - Sklady – Všechna práva; Export agendy; Export XML
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Ceník zvýhodněných modulových balíčků 

Balíček modulů Prodejní jednotková 
cena v Kč bez DPH* 

Cena technické podpory 
v Kč bez DPH / měsíc 

Balíček Doplňkový prodej 
Alternativní produkty 
Příslušenství 
Související produkty v nákupním košíku 

5 590,-- 
1 650,-- 
1 650,-- 
4 490,-- 

15,-- 
5,-- 
5,-- 
5,-- 

Balíček Marketingové nabídky 
Modul příspěvky 
Akční nabídky pro kategorie 
Modul speciální nabídky na úvodní straně 

4 490,-- 
1 690,-- 
1 650,-- 
3 390,-- 

20,-- 
0,-- 
5,-- 

15,-- 

Balíček Technické parametry a porovnání 
Technické parametry produktů 
Porovnání produktů 
Rozšířený nákupní asistent 

9 990,-- 
4 490,-- 
2 190,-- 
5 490,-- 

50,-- 
20,-- 
10,-- 
20,-- 

Balíček Odborné poradenství 
Rady odborníka 
Poradna 

5 590,-- 
2 750,-- 
4 490,-- 

30,-- 
10,-- 
20,-- 

Balíček Hodnocení produktů 
Hodnocení produktů provozovatelem 
Hodnocení produktů uživateli 
Tabulkový výpis produktů s hodnocením 

5 590,-- 
1 650,-- 
3 790,-- 
1 650,-- 

15,-- 
5,-- 
5,-- 
5,-- 

Balíček Základní slevový systém 
Sleva na produkty 
Sleva na objednávky 
Slevové kupony 

5 490,-- 
2 750,-- 
2 750,-- 
2 750,-- 

40,-- 
10,-- 
10,-- 
20,-- 

Balíček Komplexní slevový systém 
Sleva na značku či kategorii 
Sleva na zakoupené množství 

4 390,-- 
2 750,-- 
2 750,-- 

20,-- 
10,-- 
10,-- 

Balíček Online platby 
Vybraná nákupní metoda pro online platbu či platbu kartou 
Vybraná platební metoda pro nákup na splátky 

4 390,-- 
 

20,-- 

Balíček Hromadné aktualizace 
Hromadná aktualizace cen a skladů 
Hromadná aktualizace produktů 

3 290,-- 
1 650,-- 
2 790,-- 

115,-- 
35,-- 
80,-- 

Balíček Objednávkový systém 
Dealerské skupiny 
Cenové sloupce 
Nákup pouze pro registrované 
Platební metoda Faktura 

10 990,-- 
4 390,-- 
4 390,-- 
4 390,-- 

550,-- 

75,-- 
40,-- 
20,-- 
10,-- 

5,-- 

Balíček Prodej v zahraničí (SK, EN či DE mutace) 
Podpora více měn 
Výběr dopravce dle země doručení 
SK, EN či DE mutace 

Od 8 890,-- 
3 290,-- 
1 650,-- 

Od 7 190,-- 

35,-- 
10,-- 
25,-- 

0,-- 

Balíček Prodej v zahraničí (jiné mutace) 
Podpora více měn 
Výběr dopravce dle země doručení 
Jiná mutace než SK, EN či DE 

Od 13 990,-- 
3 290,-- 
1 650,-- 

Od 9 990,-- 

35,-- 
10,-- 
25,-- 

0,-- 

Zákazník může zakoupit buď celý balíček, který je zvýrazněn tučně nebo i jednotlivé jeho součásti v případě, kdy by  
nechtěl jako komplet za zvýhodněnou cenu. 

Mobilní verze  NOVINKA 

Položka Prodejní jednotková 
cena v Kč bez DPH** 

Cena technické podpory 
v Kč bez DPH /měsíc 

Standardní mobilní verze eshopu včetně přebarvení a výměny loga 10 990,-- 20,-- 

 
Ceník jazykových verzí administrace 

Položka Prodejní jednotková 
cena v Kč bez DPH** 

Cena technické podpory 
v Kč bez DPH /měsíc 

Anglická jazyková verze administračního prostředí 10 990,-- 50,-- 
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Ceník ostatních modulů 

Modul Prodejní jednotková 
cena bez DPH* 

Cena technické podpory 
v Kč bez DPH / měsíc 

Bannerový systém 2 190,-- 20,-- 

Balíčky produktů NOVINKA 2 290,-- 5,-- 

Česká pošta – Balík na poštu 1 650,-- 10,-- 

Dárkové poukazy 2 190,-- 25,-- 

Dárkový systém 3 390,-- 20,-- 

Exporty na vyhledavače zboží (aktivace do starších verzí) 2 990,-- 75,-- 

Fakturační systém 3 290,-- 25,-- 

FTP upload obrázků k produktům 3 290,-- 60,-- 

Heureka! Widget – zapojení do programu ověřeno zákazníky  2 190,-- 20,-- 

Import faktur z účetního systému 4 390,-- 10,-- 

Informativní SMS (dodatečná aktivace) NOVINKA 3 290,-- 10,-- 

9 Dobití 1000 kreditů pro odesílání informativních SMS 1 000,-- 0,-- 

Minikošík 4 490,-- 5,-- 

Minimální cena nákupu 1 650,-- 0,-- 

Modul Ankety 1 190,-- 5,-- 

Multi texty 1 190,-- 5,-- 

Nákup po baleních 1 650,-- 5,-- 

Nákupní asistent 3 390,-- 20,-- 

Naposledy navštívené produkty 1 650,-- 0,-- 

Newsletter (včetně grafického přebarvení šablony) 4 490,-- 50,-- 

Newsticker 1 190,-- 0,-- 

Příspěvky JQUERY 1 750,-- 0,-- 

Příspěvky JQUERY s podkladovým obrázkem 2 290,-- 0,-- 

Příspěvky s kategoriemi 1 290,-- 0,-- 

Oblíbené či často nakupované produkty 2 190,-- 5,-- 

Online Chat NOVINKA 1 100,-- 0,-- 

Patička s odkazy ve sloupcích 2 290,-- 0,-- 

PPL Export + PPL Partner  1 650,-- 10,-- 

Prodejní argumenty 2 290,-- 5,-- 

Produktové typy 3 190,-- 15,-- 

Reklamační systém 3 290,-- 20,-- 

Rychlá objednávka 7 990,-- 20,-- 

Ulozenka.cz 2 190,-- 10,-- 

Videogalerie – stránky s foto 1 100,-- 5,-- 

WebTracker (analytický nástroj pro sledování návštěvnosti a objednávek) 3 290,-- 15,-- 

Zasilkovna.cz 2 190,-- 10,-- 

Zasilkovna.sk NOVINKA 2 190,-- 10,-- 

Zbozi.cz – měření konverzí 1 890,-- 0,-- 
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Ceník platebních metod 
Platební metoda Prodejní jednotková 

cena v Kč bez DPH* 
Cena technické podpory 

v Kč bez DPH /měsíc 

Cetelem - splátkový prodej (pro ČR) 3 290,-- 5,-- 

Česká spořitelna - platba kartou (pro ČR) 3 290,-- 5,-- 

Essox - splátkový prodej (pro ČR) 3 290,-- 5,-- 

Home Credit - splátkový prodej (pro ČR) 3 290,-- 5,-- 

iPlatba (Cofidis) - splátkový prodej (pro ČR)  2 190,-- 5,-- 

Muzo (Komerční banka) - platba kartou (pro ČR) 3 290,-- 5,-- 

Platební brána ČSOB - platba kartou NOVINKA 3 290,-- 5,-- 

Online platba přes eKonto (pro ČR) 3 290,-- 5,-- 

Online platba přes PayPal 3 290,-- 5,-- 

Pay Sec (ČSOB, Poštovní spořitelna) - platební metoda (pro ČR) 3 290,-- 5,-- 

Platba na fakturu 550,-- 5,-- 

Platební brána – Comgate Payments 2 750,-- 5,-- 

Platební brána – GoPay 3 290,-- 5,-- 

 
Ceník grafických úprav internetového obchodu 

Položka 
Prodejní 

jednotková cena 
v Kč bez DPH* 

Cena technické 
podpory 

v Kč bez DPH /měsíc 
Přebarvení eBRÁNA eshopu do zvoleného barevného schématu včetně implementace grafiky 
(Cena obsahuje změnu barevného schématu na základě dodaných barev a loga. Zahrnuje kódování 
CSS.) 

v ceně základních 
verzí eshopu 

0,-- 

9  Vytvoření graficky náročné hlavičky eshopu a implementace  1 860.-- 0,-- 

Vytvoření nového grafického konceptu eBRÁNA eshop a jeho implementace 
(Cena obsahuje vytvoření zcela nového grafického vzhledu úvodní strany webových stránek včetně 
implementace vytvořené grafiky. Zahrnuje kódování CSS. Cena zahrnuje 3 hodiny grafických 
korektur.) 

10 990,-- 0,-- 

Seniorská grafika 22 990,-- 0,-- 

Vytvoření grafického návrhu detailu produktu a jeho implementace 
(Cena obsahuje vytvoření jednoho grafického návrhu detailu produktu a implementaci grafiky. 
Zahrnuje kódování CSS.) 

5 490,-- 0,-- 

Vytvoření grafického návrhu výpisu produktů a jeho implementace 
(Cena obsahuje vytvoření jednoho grafického návrhu výpisu produktů a implementaci grafiky. 
Zahrnuje kódování CSS.) 

5 490,-- 0,-- 

Vytvoření grafického návrhu jednoduché statické podstránky 
(Cena obsahuje vytvoření jednoho grafického návrhu podstránky a implementaci grafiky. Zahrnuje 
kódování CSS.) 

5 490,-- 0,-- 

Vytvoření favicony 550,-- 0,-- 

Grafické tlačítko nebo 2D piktogram, ikona  
(např. do rozcestníku vytvoření položky v modulu Texty) 

1 100,-- 0,-- 

Jednoduchý grafický rozcestník na úvodní straně (cena za 1 box) 650,-- 0,-- 

Složitý grafický rozcestník na úvodní straně (cena za 1 box) 1 490,-- 0,-- 

Obrázkový slider (fotografie s požadovanými rozměry dodané zákazníkem) 2 190,-- 0,-- 

9  Grafika pro obrázkový slider 990,-- 0,-- 

Textový slider s vloženým obrázkem  3 290,-- 0,-- 

9  Grafika pro Textový slider 1 490,-- 0,-- 

HTML slider s podkladovou image   2 190,-- 0,-- 

* Ceny jsou platné jen při tvorbě nové implementace eBRÁNA eshop. Ceny položek, které jsou kupované dodatečně, jsou tvořeny individuálně. 
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Hodinové sazby za vícepráce a další služby 
 

Položka Cena v Kč bez DPH / hodina 

Zakázkové programování (PHP/JavaScript) 
(Počet hodin bude určen na základě předběžné analýzy.) 1.290 Kč / hod 

Zakázková SW Analytika (PHP/JavaScript) 
(Počet hodin bude určen na základě předběžné analýzy.) 1.990 Kč / hod 

Zakázkové kódování (HTML/CSS) 
(Počet hodin bude určen na základě předběžné analýzy.) 750 Kč / hod 

Zakázkové práce grafika 
(Počet hodin bude určen na základě předběžné analýzy.) 

650 Kč / hod 

Zakázkové práce grafika - senior 
(Počet hodin bude určen na základě předběžné analýzy.) 900 Kč / hod 

Implementace 
(Počet hodin bude určen na základě předběžné analýzy.) 

650 Kč / hod 

Testování 
(Počet hodin bude určen na základě předběžné analýzy.) 

650 Kč / hod 

Naplnění prezentace dodanými daty 
(Analýza bude zpracována po dodání podkladů.) 400 Kč / hod 

Cestovné 
(V případě, že pracovník eBRÁNA na vyžádání klienta navštíví sídlo klienta, 
jedná se zejména o školení k produktu nebo konzultace, je účtováno 
kilometrovné plus čas strávený na cestě dle hodinové sazby pracovníka). 

7 Kč / km 

Podporované platformy a vícepráce 
Předmět díla je vytvořen dle norem XHTML 1.0 a CSS 3, kromě části, která je označována jako administrační rozhraní (tedy 
aplikační část díla umístěného v doménové adresářové struktuře „/editor“). 

Předmět díla je testován a je zaručena jeho funkční a zobrazovací správnost pro následující 
webové prohlížeče: 

• Microsoft Explorer ve verzi 9.0, 10.0 a 11.0 ve verzích pro operační systémy  
Microsoft Windows XP™, Microsoft Windows Vista™, Microsoft Windows 7™  
a Microsoft Windows 8™. 

• Mozilla Firefox té verze, která byla aktuální v termínu umístění díla na doménu objednatele, 
ve verzích pro operační systémy Microsoft Windows XP™, Microsoft Windows Vista™, Microsoft Windows 7™ a 
Microsoft Windows 8™. 

• Google Chrome té verze, která byla aktuální v termínu umístění díla na doménu objednatele, ve verzích pro operační 
systémy Microsoft Windows XP™, Microsoft Windows Vista™, Microsoft Windows 7™ a Microsoft Windows 8™, 
vyjma administračního rozhraní produktu dodavatele. 

Dodavatel neposkytuje záruku na funkčnost díla pro jiné webové prohlížeče. Jakákoliv úprava díla vedoucí k nápravě funkčnosti 
pro jiné prohlížeče je víceprací dle rámcové smlouvy. 

Funkčnost exportů nabídek na zbožové servery (třetí strana) může být ovlivněna změnou specifikace exportního rozhraní třetí 
strany. Pokud třetí strana změní specifikaci tak, že to má dopad na funkcionalitu exportů nabídek na server třetí strany, 
vyhrazuje si dodavatel právo zpoplatnit nápravu díla do funkčního stavu.  

Pokud objednatel objedná vícepráci nebo napojení systém třetí strany, který ovlivní standardní funkčnost systému eBRÁNA 
eshop (viz demo.b2cbrana.cz), poté si dodavatel vyhrazuje právo na změnu cen modulů uvedených v tomto ceníků a bude je 
účtovat na základě individuální kalkulace.  


