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Vstupní otázky

• Otázkou je, jak uživatelsky zjednodušit platbu, aby konzervativní Češi 
získali více důvěry k moderním platebním metodám?

• Časté chyby, které osobně vnímám z pohledu zákazníka 



Co je a není obsahem prezentace

• Neřeším technickou realizaci

• Co je dobrá praxe

• Platební metody a jejich prezentace

• Platba jako součást nákupního rozhodnutí

• Platba jako součást objednávkového procesu

• Co se stane po kliknutí na Odeslat



Cesty k vytyčenému cíli založené 

na opakovatelných postupech.

Dobrá praxe



• Využití opakovaných prvků 

• Web je pro lidi intuitivní

• Pro obchodníky efektivní

Příklady dobré praxe lze rovněž definovat jako účinnější (méně úsilí) a efektivnější (dobré výsledky) 
cesty k vytčenému cíli, založené na opakovatelných postupech, které se mohou osvědčit i jinde a 
které může aplikovat větší počet lidí. 

zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání, Kurikulum 

Dobrá praxe 

Co považuji za Dobrou praxi



Příklad dobré praxe

Umístění navigačního menu?



Příklad dobré praxe

Umístění navigačního menu?



Platební metody 
a jejich prezentace 



1. Dobírka

2. Hotově

3. Kartou

4. Online kartou

5. Převodem na účet

6. Zálohou - Převodem z účtu

7. Online převodem na účet

8. Kreditem, zálohový účet

9. Bitcoin, kryptoměny

Platební metody

Množství platebních metod
10. Na splátky

11. Pay Pal

12. Operativní leasing

13. Dárkový poukaz (kód)

14. SMS

15. Šek 

16. GP Webpay, peněženka

17. a další

Dokáží se v zákazníci orientovat? Jak můžeme zákazníkům pomoci?



• Množství metod  - příležitost pro zmatení zákazníka

• Obvykle nemožnost opakovat platbu a zpětně vybrat jiný způsob

• Nedůvěra k platbám na webech třetích stran

• Bezpečnostní riziko platby na webech třetích stran

• Připravit, nastavit očekávání

• Částečný vliv při nákupním rozhodování

Platební metody

Vliv na uživatele



Platební metody

Ukázka výchozího nastavení
Výchozí nastavení



Platební metody

Ukázka výchozího nastavení
Referenční web: www.miabella.cz



Platební metody

Ukázka výchozího nastavení
Výchozí nastavení



pokračování

Referenční eshop SuperZoo

Platba kartou 
online

Platební metody

Ukázka výchozího nastavení



Platební metody

Neznámé platební metody



Pojmenování Příklady popisu

Dobírka Zaplatíte dopravci v hotovosti v okamžiku převzetí balíku.

Hotově Platba pouze v hotovosti na výdejním místě: Sokolovská 1, Praha 8.

Kartou Platba platební kartou na výdejním místě: Sokolovská 1, Praha 8. Akceptujeme Visa, Maestro, JCB.

Převodem Pokyny k platbě bankovním převodem vám dorazí na e-mail po dokončení objednávky. Zboží vám 
odesíláme po připsání peněz na bankovní účet, tato lhůta může zabrat 2-3 pracovní dny. 

Online kartou Po dokončení objednávky se otevře nová stránka platební brány. Mějte připravenou svou platební kartou 
umožňující online platby. Zabezpečená platba kartou, kterou provozuje ČSOB a.s., veškeré detailní 
informace jsou uloženy v karetním centru ČSOB a.s. Alza.cz a.s. nedisponuje žádnými z těchto údajů. V 
případě neúspěšně provedené online platby následuje….

Online kartou Připravte si svou platební kartu (VISA, Maestro,…). Bude přesměrování na platební bránu XXX. Zadáte číslo 
karty a CSV kód. V případě neúspěšné platby vám zašleme email s informací, jak platbu opakovat.

Platební metody

Příklady textů - nastavení očekávání



Pojmenování Příklady popisu

Online 
bankovním 
převodem 

Otevře se stránka vaší banky. Připravte si přihlašovací údaje do svého online bankovnictví.

Online platba 
Mbank

Rychlá a bezpečná platba pro klienty Mbank. V průběhu objednávky budete přesměrováni na 
přihlašovací stránku banky. Převod proběhne dle pravidel a s účtovanými poplatky vaší banky.  Pro 
ověření zadané platby vám banka zašle validační SMS.

Na splátky Ideální možnost pořídit si zboží hned, i když nemáte momentálně celou hotovost.
Po odeslání objednávky obdržíte e-mailem jednoduché instrukce pro vyřízení žádosti. TIP: Využijte 
akčních splátek s 1% navýšením měsíčně Splátky stejně rychle jako za hotové, smlouvu podepíšete 
SMS zprávou. Více informací.

Platební metody

Příklady textů - nastavení očekávání



Platební metody

Ukázky úprav, nastavení očekávání
Výchozí nastavení



Platební metody

Ukázky úprav, nastavení očekávání

Po dokončení objednávky se otevře nová stránka - platební brána. Mějte 
připravenou svou platební kartu umožňující online platby. 

Zabezpečenou platbu provozuje ČSOB a.s., veškeré detailní informace jsou 
uloženy v karetním centru ČSOB a.s. Alza.cz a.s. nedisponuje žádnými z 
těchto údajů.

V případě neúspěšně provedené online platby následuje….

Referenční eshop SuperZoo



Platební metody

Ukázka propracovaného eshopu

Hotově / kartou (při vyzvednutí)
Zboží zaplatíte hotově přímo na prodejně. K zaplacení 
doporučujeme použít naše rychlé platební automaty, 
které ušetří Váš čas.



• Vhodně pojmenovat metody

• Napsat jasnou nápovědu

• Upozornit na následující kroky, nastavit očekávání

• Zobrazovat vybrané metody, nezobrazovat více jak 8 – snížit riziko zmatení

• Používat známé ikony

• Rozlišovat platby Kartou / kartou online

• Uvést časové zdržení

Platební metody

Doporučení



Platba jako součást nákupního 
rozhodnutí



• Současné „skladem“ nemá doplňující informace

Platba jako součást nákupního rozhodnutí

Příklad, bez informace (1)



• Doplnění info o Dopravě a Platbě 

• Aktivní položka „pop up“

Platba jako součást nákupního rozhodnutí

Příklad, bez informace (1)



• Pouze dostupnost, bez informace o platbě

Platba jako součást nákupního rozhodnutí

Příklad, bez informace (2)



Platba jako součást nákupního rozhodnutí

Příklad, bez informace (2)



• Platba na splátky a podrobné informace

Platba jako součást nákupního rozhodnutí

Příklad, bez informace (3)



• Není běžné (dobrou praxí) chtít poplatek za použití platební metody.

• Nebylo předem informováno.

Platba jako součást nákupního rozhodnutí

Příklad, bez informací o poplatku za platbu (4)



• Není běžné (dobrou praxí) chtít poplatek za použití platební metody

• Předem u produktu informovat o poplatku

• U produktu informovat o možných metodách plateb. Např. na splátky

• U složitých metod (na splátky) dodat kompletní popis

Platba jako součást nákupního rozhodnutí

Doporučení



Platba jako součást 
objednávkového procesu



Platba jako součást objednávkového procesu 

Povinné údaje, ukázka
Výchozí nastavení



Platba jako součást objednávkového procesu

Povinné údaje, očekávání
Výchozí nastavení

Co bude eshop dále požadovat?



Platba jako součást objednávkového procesu

Povinné údaje i když nejsou třeba
Výchozí nastavení

Adresa pro osobní odběr a platbu převodem. Proč? 



• Prodloužená záruka

• Záruka proti náhodnému poškození a krádeži

• Další položka Zdarma k nákupu

• Zákazníci kupující toto zboží zakoupili také

• Příslušenství, související zboží

• Využít slevový/dárkový poukaz, kód

• Odpočet času akce

Platba jako součást objednávkového procesu

Nepřehánět funkce

• Prodat víc / nebo prodat vůbec?

• „Platící zákazník jsou peníze na vašem účtu“ – nepřehánět funkce 
v košíku:



Platba jako součást objednávkového procesu

Nepřehánět funkce v košíku



Platba jako součást objednávkového procesu

Doporučení

• Na stránce Shrnutí zobrazovat text nápovědy platební metody, hlavně u 
komplikovaných metod (např. na Splátky)

• Požadovat opravdu jen nutné informace

• Nekomplikovat objednací proces o další funkce, upsell



Co se stane po kliknutí na Odeslat
z pohledu platby



Co se teď 
stane?

Co se stane po kliknutí na Odeslat

Platba na webu
Výchozí nastavení



• Neříká +3 dny 

• Změna platby?

• Platební údaje?

Co se stane po kliknutí na Odeslat

Info zpráva, email
Výchozí nastavení

• Seznam.cz i desítky minut

• Kam pro zboží dojít?



Co se stane po kliknutí na Odeslat

Platba na webu třetí strany



Co se stane po kliknutí na Odeslat

Platba na webu třetí strany

• Rovnou se otevře okno M-Banky
• Bez upozornění a bod 4. Rekapitulace



Co se stane po kliknutí na Odeslat

Platba na webu třetí strany



Co se stane po kliknutí na Odeslat
Platba kartou na webu třetí strany, logo, zrušení

https://platebnibrana.csob.cz/pay



Co se stane po kliknutí na Odeslat

Platba kartou na webu třetí strany, udržení

• Vrácení zpět, je možnost udržení zákazníka
• Přidat možnost změny platební metody



• Drobečková navigace může informovat, že bude 
zákazník přesměrován na jinou stránku.

Košík
Výběr

Dopravy
Výběr
Platby

Kontaktní 
údaje

Souhrn

Přesměrování 
na platební 

bránu

Drobečková navigace

Co se stane po kliknutí na Odeslat

Drobečková navigace



Primárně pro platby na webech třetích stran:

• Zobrazit informace o následujícím kroku

• Informovat o postupu, pokud se platba nepovede

• Zobrazit telefonický kontakt

• Emailem zaslat výsledek platby

• Zobrazit logo eshopu v platební metodě 

• Možnost se vrátit tlačítkem „zpět“

• Možnost zrušit, změnit platbu na eshopu

• Emailem zaslat odkaz na možnost změnit platbu

Co se stane po kliknutí na Odeslat

Doporučení



Děkuji za 
pozornost

Ing. Michal Novák

michal.novak@litea.cz

https://marketing.litea.cz/

www.linkedin.com/in/michalnovakseopc/


