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I. 

 

ANALÝZY  

 
 

 



  

ANALÝZA PŘED TVORBOU NEBO REDESIGNEM WEBU 

Analýza klíčových slov 

Pokud chcete, aby Vám webové stránky vydělávaly, potřebujete na ně přivádět relevantní návštěvníky. 

Najdeme Vám slova / fráze, která lidé na internetu opravdu hledají a přitom korespondují se záměrem 

Vašeho projektu. Díky této analýze zjistíme, na co bychom se měli při tvorbě webu (a propagaci) zaměřit. 

Analýza klíčových slov je nezbytná k tomu, abychom Váš web tvořili na základě dat a nestavěli ho 

pouze na domněnkách. Opomenutí této analýzy se Vám může do budoucna nepěkně prodražit.   

Při tvorbě analýzy se opíráme o data, která poskytuje Seznam.cz a Google.cz. Výstupem analýzy je 

přehledně zpracovaný seznam slov/frází souvisejících s  předmětem Vašeho podnikání, které uživatelé 

nejčastěji hledají. Ke slovům jsou doplněny informace o četnosti hledání, o jejich konkurenčnosti a také 

návrh, která slova/fráze na Vašich stránkách (a ne jen na nich) používat a jak.  

Analýzu budeme používat při návrhu Vašeho webu, při jeho tvorbě, při případném vytváření textů pro Váš 

web, částečně pak při tvorbě PPC reklam a celkově při jakékoli online marketingové aktivitě.   

 

Návrh marketingových aktivit po dokončení webu 

Sestavíme Vám návrh online marketingové propagace pro Váš web. Vybereme vhodné kanály pro reklamu 

a doporučíme vám, jak tuto reklamu realizovat. Dozvíte se kde, proč a jak nejlépe investovat do online 

reklamy. Stanovíme priority pro online marketing.  

Dostanete od nás konkrétní doporučení co a kde inzerovat a propagovat (podpora SEO, PPC kampaně, 

FB stránky a reklamy, firmy.cz, srovnavače zboží atd.).  

 

Možnost navíc: analýza konkurence 

Podíváme se, jak je na tom Vaše konkurence. Na jaká klíčová slova / fráze je dohledatelná, kam cílí svoje 

reklamy, kde všude se snaží v on-linu získávat nové zákazníky a jak. Porovnáme konkurencí a Vámi nabízené 

produkty / služby – a zhodnotíme, proč by měl zákazník nakoupit u Vás, případně u nich. Co konkurence 

dělá pro budování povědomí o značce. V případě eshopu zhodnotíme i působení na zbožových 

vyhledávačích Heureka.cz a Zboží.cz. 



  

Díky analýze konkurence máte přehled o tom, kde všude Vám mohou utíkat obchodní příležitosti, v čem je 

dobré se zlepšit a v čem se naopak můžete pochválit. Nenechte konkurenci v online světě vyhrát, jen 

kvůli nedostatku informací.  

 

AUDIT STÁVAJÍCÍHO WEBU A MARKETINGU 

Analýza klíčových slov 

Pokud chcete, aby Vám webové stránky vydělávaly, potřebujete na ně přivádět relevantní návštěvníky. 

Najdeme Vám slova / fráze, která lidé na internetu opravdu hledají a přitom korespondují se záměrem 

Vašeho projektu. Díky této analýze zjistíte, na jaká slova by měl být Váš web optimalizovaný/vyhledatelný. 

Analýza klíčových slov je nezbytná k tomu, abyste vaši marketingovou strategii nestavěli pouze na 

domněnkách a neinvestovali špatným směrem. Opomenutí této analýzy se Vám může do budoucna 

nepěkně prodražit.   

Při tvorbě analýzy se opíráme o data, která poskytuje Seznam.cz a Google.cz. Výstupem analýzy je 

přehledně zpracovaný seznam slov/frází souvisejících s  předmětem Vašeho podnikání, které uživatelé 

nejčastěji hledají. Ke slovům jsou doplněny informace o četnosti hledání, o jejich konkurenčnosti a také 

návrh, která slova/fráze na Vašich stránkách (a ne jen na nich) používat a jak.  

Z analýzy budou vycházet návrhy na úpravu vašich stránek, návrhy na tvorbu nových textů pro Váš web, 

částečně pak tvorba PPC reklam a další marketingové aktivity.   

Použitelnost stávajícího webu  

Při hodnocení stávajících stránek projdeme Váš web, navrhneme využití vhodných klíčových slov  

na stránkách, které již máte, a zároveň vytvoření nových stránek případně článků. Také se podíváme  

na použitelnost stránek z pohledu uživatelů. 

Analýza před tvorbou webu nebo redesignem 

 Analýza KW 

 Návrh marketingových aktivit po dokončení web 

od 2 990 Kč 

volitelně analýza konkurence + 1 990 Kč 



  

Je pro návštěvníka Váš web přehledný, dokáže najít to, co hledá a očekává? Dostane veškeré potřebné 

informace k nákupu/poptání služby, musí složitě procházet webem atd. Na tyto otázky Vám odpoví 

zhodnocení webu nezávislým odborníkem.  

Navrhneme Vám vhodné úpravy Vašich stránek a textů na nich s cílem podpořit prodej produktů/služeb  

a podpořit stránky ve vyhledavačích. Upozorníme na případné chyby a problémy, které by mohly 

návštěvníky odradit.  

Pokud budete mít zájem, navržené úpravy si můžete nechat realizovat našimi odborníky. 

Zhodnocení marketingové strategie  

Zhodnotíme vaše současné marketingové aktivity – kde a jak jste/nejste na internetu vidět. Jsou Vámi 

zvolené reklamní kanály pro Váš business optimální? Využíváte je na maximum? Neutrácíte zbytečně moc 

za internetovou reklamu nebo naopak nejsou Vaše investice příliš nízké a tím neefektivní? Které další online 

kanály byste mohli využívat, jak a proč?  

Na tyto otázky Vám v rámci zhodnocení odpovíme a také navrhneme optimální marketingovou strategii 

Vám na míru. Pomůžeme Vám investovat do on-linu efektivně.  

Možnost navíc: analýza konkurence 

Podíváme se, jak je na tom Vaše konkurence. Na jaká klíčová slova/fráze je dohledatelná, na jaká cílí 

svoje reklamy, kde všude se snaží získávat nové zákazníky a jak. Porovnáme konkurencí a Vámi nabízené 

produkty / služby – proč by měl zákazník nakoupit u Vás případně u nich. Co konkurence dělá pro budování 

povědomí o značce. V případě eshopu zhodnotíme i působení na porovnavačích Heureka.cz a Zboží.cz. 

Díky analýze konkurence máte přehled o tom, kde všude Vám mohou utíkat obchodní příležitosti, v čem je 

dobré se zlepšit a v čem se naopak můžete pochválit. Nenechte konkurenci v online světě vyhrát, jen 

kvůli nedostatku informací.   

Audit webu Audit marketingu 

 Analýza KW 

 Zhodnocení stávajícího webu 

 Návrh úprav obsahu webu 

 

 Zhodnocení stávajících marketingových aktivit 

 Návrh nových reklamních kanálů a jejich využití 

od 3 990 Kč od 3 990 Kč 

volitelně analýza konkurence + 1 990 Kč 



  

 

 

 

 

 

II. 

 

TVORBA WWW STRÁNEK 



  

Víme jak - 350 webů za námi. Vytvoříme Vám úspěšné, profesionální stránky, které Vám budou dělat 

kvalitní vizitku a přinášet Vašemu projektu další a další zákazníky. Zaměstnáváme veškeré potřebné 

specialisty – vedoucího projektů, seo specialistu, grafika, kodéra, programátory, ale také správce reklamních 

kampaní na Seznamu, Googlu, Facebooku a Instagramu. 

 

CHCETE VÝHODY? MY VÁM JE DÁME! 

Skica zdarma Platba po Administrace Komplexnost 

Ano je to pravda, skicu – náčrt 

a v případě vážného zájmu  

i grafiku nového webu od nás 

dostanete ještě před 

uzavřením objednávky. 

Nekupujete zajíce v pytli. 

Zálohy? Nepotřebujeme! 

Pokud je Váš projekt přesně 

definován, naceníme jej před 

objednávkou a platíte až po 

celkovém dokončení.  

Jistota pro Vás. 

Chcete si do webu sami 

zasahovat a přitom neřešit 

složité prostředí? Náš systém 

LiveWeb 5.0 Vám umožní 

jednoduše ovládat veškeré 

potřebné části webu. 

Vše pod jednou střechou! 

Zařídíme Vám vše od domény, 

hostingu, přes tvorbu až po 

komplexní internetový 

marketing, následnou péči  

a rozvoj Vašeho projektu. 

 

ČASTO SE PTÁTE 

Kolik web stojí? Většinou 15 - 30 tis. Kč. Přesnou cenu webu Vám sdělíme po odsouhlasení grafiky před 

samotným programováním. Do sdělení a odsouhlasení ceny je naše spolupráce zcela nezávazná. 

Jak dlouho to trvá? Jeden až dva měsíce. Záleží na složitosti projektu, ale především na množství materiálů, 

které je potřeba připravit a zapracovat pro jeho úspěšné spuštění. 

 

JAK TVOŘÍME WEBY - ANEB OD STRATEGIE PO ROZVOJ 

Web tvoříme pro Vás, ale hlavně pro Vaše zákazníky, ti nakonec rozhodnou o úspěšnosti celého projektu. 

Velký důraz při tvorbě webu proto dáváme analýze cílové skupiny uživatelů a přizpůsobení webu pro její 

potřeby. Po spuštění webu se zaměřujeme na marketingové služby a také budoucí rozvoj projektů. 



  

1) Nasloucháme Vám 7) Plníme obsah 

Musíme si rozumět - seznámíme se s Vaším businessem, 

vyslechneme Vaše očekávání a následně při tvorbě webu 

respektujeme přání a cíle, kterých chcete dosáhnout. 

Společně vymýšlíme obsah a strategii textů na stránce tak, aby byly 

lákavé pro návštěvníky i vyhledávače. Na Vaše přání nabízíme také 

možnost spolupráce specialisty na texty – copywritera. 

 

2) Analyzujeme, plánujeme 8) Programujeme 

Skloubíme Vaše požadavky, naše zkušenosti a realitu trhu. 

Definujeme cílové skupiny zákazníků, zanalyzujeme hledanost 

klíčových slov ve vyhledávačích, najedeme a vybereme Vašim www 

stránkám vhodnou marketingovou strategii k prosazení se  

v konkurenčním prostředí. 

Web má být živý, na stránkách by měl klient najít prvky, které se 

mění a přinášejí mu nové informace, nebo ho inspirují k zapojení 

se do nějaké akce na stránkách. Provozujeme vlastní administrační 

systém LiveWeb, který umožňuje správu potřebných částí Vašeho 

webu. V tomto kroku se provádí i další zakázkové programování. 

3) Navrhujeme a skicujeme 9) Testujeme a spouštíme 

Známe tedy cíle, zákazníka i strategii prosazení se vůči konkurenci. 

Na základě těchto informací tvoříme skicu (wireframe) webu, kde 

navrhneme rozložení bloků informací na úvodní straně webu  

a v dalším kroku také strukturu a návaznost ostatních podstránek. 

Zaměřujeme se na výrazné umístění CTA - call to action prvků. 

Vaše nové www stránky prochází procesem testování ve 20 

vytypovaných oblastech, jako jsou použitelnost v mobilech, 

kontrola poptávkových formulářů, čistota HTML, kontrola SEO. Pro 

každý projekt vkládáme Google Analytics pro vyhodnocování 

projektu do budoucna. 

4) Grafický styl firmy 10) Marketing webu 

Taková vsuvka do tvorby webu - máte ustálené logo a grafický styl 

firmy? Pokud ano, budeme ho respektovat a přejděte na bod 5 ;-) 

Pokud nikoliv, rádi Vám jednotný grafický styl firmy či projektu 

před samotnou tvorbou webu vytvoříme. 

Máme řešení pro každého od běžné podpory přirozeného 

vyhledávání na seznam.cz či google.com formou linkbuildingu  

až po návrh a pravidelnou údržbu sofistikovaných reklamních 

kampaní na SKLIK, ADWORDS, Firmy.cz, Facebooku či Instagramu. 

5) Tvoříme grafiku webu 11) Provozujeme 

Na základě papírové skici webu připravíme grafický návrh www 

stránek. A ne ledajaký, zapomeňte na předpřipravené šablony, 

každý náš design je originál. Samozřemostí u našich projektů je 

responzivní (pro mobily a tablety) uzpůsobený design. Na Vaše 

přání nabízíme také možnost spolupráce UX testera na vývoji. 

Nabízíme bezproblémový běh Vašich projektů na spolehlivém 

webhostingu s 24/7 podporou a každodenním zálohováním do jiné 

geolokace. Součástí běhu hostingu je kvalitní e-mailové rozhraní. 

6) Kódujeme 12) Rozvíjíme 

Odsouhlasený design převádíme do webového prostředí - 

kódujeme. Používáme moderní prvky a technologie (HTML5 / CSS3, 

BOOTSTRAP). Dbáme na správnou strukturu a bezchybnost kódu. 

Od této chvíle můžete sledovat a připomínkovat vývoj Vašich www 

stránek online - na dočasné webové adrese. 

Máme hotovo? Ano i ne. K obchodnímu rozvoji projektu (viz. 

marketing webu) patří také ten technický, sledujeme aktuální 

evropské i světové trendy, nabízíme je našim zákazníkům a držíme 

se tak na technologické výši. Aktuálně i do starších projektů 

zabudováváme např. responsivní design, přechod na https, 

optimalizaci načítání webů či přechod projektů na Nette / PHP7. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

III.  

LIVEWEB 5.0 – BUĎTE PÁNY SVÉHO 

WEBU - JEDNODUŠE 
  



  

Adminstrační webový systém LiveWeb 5.0 Vám umožní zachovat kvalitní optimalizaci webu pro 

seznam.cz a google.cz a přitom jednoduše upravovat veškeré potřebné části Vašeho webu jako jsou: 

 

 

 novinky / články / blog 

 animace 

 události 

 fotogalerie / grafické realizace 

 videa 

 otázky a odpovědi 

 reference 

 soubory ke stažení  

 produktový katalog 

 poptávkové formuláře 

 upravitelné stránky 

 bazar 

 ohlasy zákazníků 

 vnitrofiremní moduly (adresář firem, 

nástěnka, úkoly) 

 

 

Jsme autory celého systému, je pro nás tedy hračkou připravit pro Vás moduly na míru potřebám 

vašeho projektu, jakož i upravit výše zmíněné standardizované moduly právě pro Vás. 

 

 

PROČ LIVEWEB 

Na systému LiveWeb pracujeme již od r. 2004, vývoj probíhá na základě požadavků klientů a dle jejich 

zpětně vazby. Vzhledem k širokému testování a nasazení v praxi jsou nyní dořešeny důležité provozně – 

administrativní funkce. Jádro, moduly i struktura vychází z vysoce moderního Nette Web Project verze 2.4 

s podporou PHP v7.0. Získáte stabilní základ pro Váš webový projekt a nehrozí Vám brzká nucená výměna 

technologie webu z důvodu stáří systému. 

 

 

Jednoduchý Komplexní Upravitelný Dostupný 

Od lidí pro lidi. Základní motto 

vývoje – systém i jeho moduly 

jsme navrhovali s maximální 

orientací na pohodlí správce 

webu. Celá administrace vyniká 

snadným a intuitivním 

ovládáním. 

Jádro a 12 modulů zajistí, že si 

na webu budete moci editovat 

veškeré potřebné části. 

Funkce modulů jsou 

výsledkem dlouholetých 

zkušeností s potřebami našich 

zákazníků.  

LiveWeb navrhovali přímo naši 

programátoři, systém tedy 

známe do posledního šroubku  - 

veškeré části je možné upravit 

dle přání zákazníka. Rádi Vám 

naprogramujeme speciální 

moduly.  

Vybrali jsme moderní způsob 

financování, platíte jen to, co 

budete využívat. Můžete si tak 

zakoupit třeba jen 2 moduly 

z 12 a ušetřit. Moduly je možné 

dokoupit, kdykoliv je budete 

potřebovat.   

 



  

JÁDRO SYSTÉMU 

Bez jádra by se ani země netočila … A stejně tak náš systém potřebuje jádro. Jeho vývoji jsme věnovali více 

než 1 rok. Řeší veškeré důležité funkce pro modularitu a rozšiřitelnost aplikace, normalizuje strukturu 

aplikace podle funkcionalit, vícejazyčnost a makra pro generování správné cesty k assetům. Jádro je 

bezpodmínečně nutné pro běh našich webů / dalších modulů v naší nabídce. 

 

 

Z hlediska administrátora / správce webu 

umožňuje: 

 

 správu uživatelů 

 oprávnění na základě rolí 

 nastavení pro administraci a frontend 

 přístup ke statistikám Google Analytics 

 

Dále získáte: 

 

 vyšší bezpečnost díky webovému 

frameworku Nette 

 optimalizaci webu pro vyhledávače (meta) 

 vždy aktuální sitemapu 

 možnost přidat další jazykovou mutaci 

 

Cena jádra: 3.490 Kč bez DPH 

 

 

 

 

 



  

MODUL NOVINKY / ČLÁNKY / BLOG 

Web musí být živý! Jednou ze základních informací, která by měla proudit k vašim návštěvníkům, jsou 

novinky.  Modul rozšířené novinky / články / blog Vám umožní udržet Vaše zákazníky stále informované  

o aktuálním dění ve Vaší firmě / projektu. Články / blog je možné po dohodě vypisovat kdekoliv na webu bez 

omezení a je možné je dále třídit do kategorií. Příspěvky jsou rozkliknutelné do detailu novinky s kompletně 

editovatelným obsahem a možností vložení fotografií a souborů. Stránku detailu je možno dále sdílet na 

sociální sítě.  Cena modulu obsahuje také výpis všech novinek / archiv novinek.  

 

 

Z hlediska správce webu umožňuje zadávat: 

 

 název 

 datum publikování – slouží k řazení 

 kategorie (lze si je založit) 

 anotace (bez formátování) 

 obrázek k anotaci 

 

 obsah článku (možné formátování obsahu, 

přidání obrázků, souborů, odkazů, ….) 

 nastavení zobrazení – ano, ne, od – do 

 SEO – titulek, popisek 

 SEO - url 

 

Cena modulu: 2.990 Kč bez DPH 

 

 

 



  

MODUL ANIMACE 

Jak upoutat návštěvníka webu hned v prvním okamžiku? Animací! Animace (chcete-li slider) je rotující sled 

fotografií, které prezentují nejdůležitější informace nebo služby Vašeho projektu. Animace je zpravidla 

umístěna ve svrchní části stránky a obsahuje 4-6 rotujících fotografií, které mohou být doplněny o text, 

který je umístěn přes jednotlivé fotografie, a doplňuje je. S naším modulem můžete nahrávat nové slidy, 

mazat či pozastavovat ty původní, řadit slidy mezi sebou, přidávat či měnit texty. Ke každému ze slidů je 

možné přiřadit odkaz, který může směřovat, na jakoukoliv část Vašeho či cizího webu. 

 

 

Z hlediska správce webu umožňuje zadávat: 

 

 název 

 popis 

 url odkaz 

 obrázek (vyžaduje přesný rozměr) 

 
 

Cena modulu: 1.990 Kč bez DPH 

 

 



  

MODUL UDÁLOSTI 

Pořádáte události?  Máme řešení, jak je dostat na Váš web!  Modul události je možné po dohodě vypisovat 

kdekoliv na webu bez omezení a je možné je dále třídit do kategorií. Jednotlivé události jsou řazené podle 

data od nejbližší události, popřípadě bude použit kalendář. Události jsou rozkliknutelné do detailu 

s kompletně editovatelným obsahem, který je možno dále sdílet na sociální sítě.  Cena modulu obsahuje také 

výpis všech událostí.  

 

 

Z hlediska správce webu umožňuje zadávat: 

 

 název 

 doba konání události (textově)  

 kategorie (lze si je založit) 

 anotace (bez formátování) 

 obrázek k anotaci 

 

 obsah události (možné formátování obsahu, 

přidání obrázků, souborů, odkazů, ….) 

 nastavení zobrazení – ne, od – do 

 SEO – titulek, popisek 

 SEO - url 

 

Cena modulu: 2.990 Kč bez DPH 

 



  

MODUL FOTOGALERIE / REALIZACE 

Řekněte to fotografií! Ano, někdy tisíc slov nenahradí jednu fotografii. My Vám nabízíme komplexní systém 

publikace fotografií, dělící se na kategorie, alba a následně jednotlivé fotografie, které lze nahrávat 

hromadně a samozřejmostí je jejich řazení. 

 

 

Z hlediska správce webu umožňuje zadávat: 

 

 název galerie 

 popis (bez formátování) 

 kategorie (lze si je založit) 

 nastavení zobrazení – ano, ne 

 Galerie lze mezi sebou řadit 

 

 

Cena modulu: 2.990 Kč bez DPH 

 

 

 

 



  

MODUL VIDEA 

Řekněte to videem! Video je médium dneška a blízké budoucnosti. Návštěvníci Vašeho webu budou kvalitně 

zpracovaná videa milovat. LiveWeb Vám zajistí komplexní systém publikace videí, která lze jednoduše sdílet 

na Facebooku, kategorizovat a samozřejmostí je možnost jejich řazení. Pro publikaci používáme sdílení 

z jakéhokoliv Youtube kanálu, který Vám na přání založíme a nakonfigurujeme. 

 

 

Z hlediska správce webu umožňuje zadávat: 

 

 název videa 

 popis (bez formátování) 

 kategorie (lze si je založit) 

 nastavení zobrazení – ano, ne 

 Videa lze mezi sebou řadit 

 

 

Cena modulu: 2.490 Kč bez DPH, cena založení Youtube kanálu: 490 Kč bez DPH 

 

 

 

 



  

MODUL OTÁZKY A ODPOVĚDI 

Stále ty samé dotazy? Dejte svým zákazníkům odpovědi na Vašem webu. Použijte jednoduše editovatelné 

otázky a odpovědi, do kterých můžete zasahovat pouze Vy. Otázky a odpovědi můžete kategorizovat dle 

tématu a průběžně řídit pořadí jejich výpisu na stránce. 

 

 

Z hlediska správce webu umožňuje zadávat: 

 

 Otázka 

 Odpověď (možné formátování obsahu, přidání 

obrázků, souborů, odkazů v editoru….) 

 kategorie (lze si je založit) 

 nastavení zobrazení – ano, ne 

 datum publikace 

 FAQ lze mezi sebou řadit 

 

 

Cena modulu: 990 Kč bez DPH 

 

 

 

 



  

MODUL REFERENCE 

Chcete přehledně vypisovat reference pod sebou? Máme na to modul, který Vám jednoduše splní tento 

požadavek! Reference jde mezi sebou kategorizovat i řídit pořadí jejich výpisu na stránce. Ke každé 

referenci můžete přiřadit logo či obrázek, název a popis, popř. odkaz. 

 

 

Z hlediska správce webu umožňuje zadávat: 

 

 název reference 

 popis (bez formátování) 

 kategorie (lze si je založit) 

 nastavení zobrazení – ano, ne 

 Reference lze mezi sebou řadit 

  

 

Cena modulu: 1.990 Kč bez DPH 

 

 

 

 



  

MODUL SOUBORY KE STAŽENÍ 

Často měníte soubory pro návštěvníky Vašeho webu, jako jsou ceníky, návody, rozpisy obsazenosti hodin 

atp.? Máme pro Vás jednoduché řešení na výměnu těchto souborů z naší administrace. 

 

 

Z hlediska správce webu umožňuje zadávat: 

 

 Název souboru 

 Popis (bez formátování) 

 kategorie (lze si je založit) 

 soubor 

 

 

 

Cena modulu: 1.990 Kč bez DPH 

 

 

 

 



  

MODUL PRODUKTOVÝ KATALOG 

Potřebujete nabídnout zboží, ale zároveň nechcete / nemůžete mít eshop? Produktový katalog je to správné 

řešení! Umožní Vám zadávat jakékoliv zboží, jeho popis, fotografie, parametry, cenu … Zboží může být 

rozdělené do kategorií a ty lze filtrovat dle povahy zboží. 

 

 

Z hlediska správce webu umožňuje zadávat: 

 

 název 

 popis produktu 

 kategorie (lze si je založit) 

 parametry produktu 

 obrázek  

 filtr (lze si je založit) 

 nastavení zobrazení – ne, od – do 

 SEO – titulek, popisek 

 SEO - url 

 

 

Cena modulu: 8.990 Kč bez DPH 

 

 

 

 



  

MODUL BAZAR 

Nepoužívaná technika, příliš velké zásoby? Jednoduše je nabídněte na Vašem webu díky našemu modulu 

bazar! Modul Vám možní zadávat jakékoliv zboží, jeho popis, fotografie, parametry, cenu … Zboží může být 

rozdělené do kategorií a ty lze filtrovat dle povahy zboží. 

 

 

Z hlediska správce webu umožňuje zadávat: 

 

 název 

 popis produktu 

 kategorie (lze si je založit) 

 parametry produktu 

 obrázek  

 filtr (lze si je založit) 

 nastavení zobrazení – ne, od – do 

 SEO – titulek, popisek 

 SEO - url 

 

 

Cena modulu: 6.990 Kč bez DPH 

 

 

 

 



  

MODUL OHLASY ZÁKAZNÍKŮ 

Kdo jste, co děláte a proč si to od Vás mám koupit. To jsou hlavní pravidla každého webu. Právě ohlasy 

Vašich zákazníků výrazně přispívají k rozhodnutí dalších návštěvníků Vašeho webu ke koupi či zaslání 

poptávky. Ohlasy mohou být pod každou sekcí webu nebo globálně pro celý web/firmu. Ohlasy zákazníků je  

Možné nastavit tak, aby je administrátor webu před zveřejněním musel povolit. 

 

Cena modulu: 2.990 Kč bez DPH 

 

 

 

 

MODUL POPTÁVKOVÉ FORMULÁŘE 

Veškeré poptávkové formuláře z Vašeho webu můžeme i s jejich přílohami ukládat do Vaší administrace, 

budete tak mít přehled nad výkonem Vašeho webu, budete moci jednoduše kontrolovat poptávky 

a zabráníte tak možnosti ztráty formuláře při odeslání na e-mail nebo ztrátě dat způsobené havárií 

počítače, na který jsou mailové poptávky zasílány. 

 

Cena modulu: 2.990 Kč bez DPH 

 



  

MODUL VOLNÁ MÍSTA 

Sháníte zaměstnance? Použijte k propagaci svůj web! S naším modulem „volná místa“ budete moci zadávat 

detailní informace o jednotlivých pracovních pozicích. Jednoduše zadáte požadavky a nabídku, jednotlivá 

volná místa je možno třídit do kategorií. 

 

Cena modulu: 6.990 Kč bez DPH 

 

 

 

UPRAVITELNÉ STRÁNKY 

Často upravujete obsah několika stránek? Nepotřebujete proto velké CMS, vybrané části webu Vám 

můžeme zpřístupnit pro kompletní editaci. Cena se odvíjí od množství takto editovatelných stránek. 

 

Cena modulu: od 1.490 Kč bez DPH 

 



  

MODUL REZERVACE 

Modul rezervace lze použít k rezervování jakékoli události či věci po dnech (výpůjčka odpoledne, vrácení 

druhý den dopoledne). Umožňuje rezervace více typů produktů, které jsou přehledně rozděleny do záložek. 

Modul rezervace interně používá datové struktury, které umožňují modul rozšířit tak, aby pracoval s časem 

(objednání k lékaři či kadeřnictví na konkrétní čas). Grafické zpracování rezervace po dnech se vykresluje do 

celoročního kalendáře (Leden-Prosinec, aktuální + následující rok). Modul rezervace lze používat 

samostatně v administraci např. pro vedení nějaké agendy. 

 

 

Cena modulu od 3.990 Kč bez DPH 

 

 

 

SBĚR E-MAILŮ /GDPR READY/ 

Chcete na Vašem webu sbírat e-maily Vašich návštěvníků /či zákazníků z objednávek/ pro Vaše pozdější 

použití, požijte modul sběr e-mailů. Součástí modulu je pole pro přihlášení / odhlášení od odběru novinek 

na Vašem webu a administrace s jejich tříděním a exportem pro Vaše další použití – Outlook … .  

 

Cena modulu: 3.990 Kč bez DPH 



  

SBĚR E-MAILŮ + NEWSLETTERY /GDPR READY/ 

Komplexní řešení pro sběr e-mailů a newslettery? Použijte náš dynamický systém pro sběr e-mailů Vašich 

návštěvníků /či zákazníků z objednávek/ s přímým napojením na službu mailchimp.com, která Vám umožní 

snadné rozesílání Vašich novinkových e-mailů.  

 

Cena modulu: 9.990 Kč bez DPH 

 

CRON – OPAKOVANÉ ÚLOHY 

Noční stažení aktuálního kurzu ČNB či skladových zásob Vašeho dodavatele? Bez problému! Použijte modul 

CRON pro automatizované, opakované spouštění definovaných akcí. 

 

Cena modulu: od 1.990 Kč bez DPH 

 

FIREMNÍ NÁSTĚNKA 

S naší firemní nástěnkou budete mít veškerá data pohromadě! Firemní nástěnka je přístupná pouze 

přihlášeným uživatelům (administrátor přiděluje a odebírá přístup), máte zde možnost zakládat témata  

a k nim přikládat příspěvky (text, obrázky, soubory). Neustále budete mít svá data k dispozici – odkudkoliv. 

 

Cena modulu: 1.990 Kč bez DPH 



  

 

 

 

 

 

 

IV. LIVEWEB 5.0 – POUŽITÍ PRO 

OBOROVÁ ŘEŠENÍ, SPECIALITY 
 

 

 

 

 

 



  

Pro naše webové aplikace jsme zvolili moderní prostředí Nette a podporu PHP7, což nám umožňuje 

vestavět do našeho systému i vysoce specializované nadstavby pro různá odvětví průmyslu, 

obchodu i služeb. 

 

Speciality na přání  

Je to matematicky vyjádřitelné? Pak je to 

naprogramovatelné! Pomůžeme Vám  

s uchopením Vašich potřeb i návrhem celé 

webové aplikace. 

 

Autobazar  

Kompletní systém pro kategorizaci, zakládání  

a plnění karet automobilů daty. Přehledný výpis  

a spousta funkcí pro návštěvníky stránek. 

Realitní kancelář  

Kompletní systém pro kategorizaci, zakládání  

a plnění karet realit daty. Přehledný výpis  

a spousta funkcí pro návštěvníky stránek. 

 

 

Škola  

Komplexní systém pro webové potřeby 

mateřských či základních škol. Samozřejmostí je 

úprava na míru každému školskému zařízení. 

 

 



  

 

V. DOPLŇKOVÉ A JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Programátorské práce 540 Kč/hod 

Kódování, úprava statických částí webů 440 Kč/hod    

Grafické práce (loga, bannery) 440 Kč/hod 

Administrativa, ostatní (plnění e-shopu atp.) 440 Kč/hod 

Instalace SW pro PC 440 Kč/hod 

Hosting pro web basic od 800 Kč/rok 

Hosting pro web admin + mail 1 600 Kč/rok 

Hosting pro web admin + mail + space 1 800 Kč/rok 

Hosting pro e-shop či space + od 2 200 Kč/rok 

Prodlužování domén CZ 279 Kč/rok 

Prodlužování domén COM, EU 299 Kč/rok 

Prodlužování domén INFO 329 Kč/rok 

Prodlužování domén NET, ORG, BIZ 349 Kč/rok 

Prodlužování domén SK 499 Kč/rok 

Přesměrování domény 99 Kč/rok 

1ks kreditu z databanky fotografií 50 Kč 

 

 

Veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH 21%. 

 

 

 

 

 


