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Srovnání cen na internetu – www.heureka.cz  
Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz  

Srovnávačů cen na internetu je 
samozřejmě mnoho, my se budeme 
věnovat tomu nejznámějšímu českému, 
kterým je server Heureka Pokud budete 
chtít zvolit jakýkoliv jiný vyhledávač, stačí 
např. do Googlu napsat srovnáva č cen  a 
můžete srovnávat cokoliv, ne jen ceny 
zboží. 
 
Ještě před tím, než si o srovnávači a jeho 
funkcích sdělíme více, rádi bychom Vás 
informovali o úskalích, která mohou 
nastat, zkrátka že ne vždy je ta nabídka 
s nejnižší cenou také nejvýhodnější a jak 
se ubezpečit, aby nám naším neopatrným 
výběrem nedorazily „kameny v krabici“.  
 
Body, na které si dát pozor: 
 
1) Internetový obchod uvádí zboží 
s výbornou cenou, ale nemá zboží 
skladem. 
Pokud zboží není skladem, ze zásady si 
zboží u tohoto obchodníka 
neobjednávejte. Důvod je ten, že až přijde 
zboží obchodníkovi, nemusí být cena 
taková, jakou si přejete, např. v době kdy 
zboží obchodníkovi přijde, již nižší cenu 
může mít mnoho dalších obchodníků a Vy 
tedy můžete zboží zakoupit levněji apod. 
 
2) Obavy z d ůvěryhodnosti obchodníka. 
Již mnoha klientům se stalo, že po 
objednání zboží jim přišlo domů něco 
úplně jiného, než to, co si objednali. Je 
dobré se orientovat podle množství 
kladných referencí, například u serveru 
Heureka je to uvedeno pod symbolem: 
Ověřeno zákazníky a pod tímto symbolem 
je počet hvězdiček a počet recenzí.  
 

  
 
3) Zboží vypadá stejn ě, ale některé 
parametry jsou r ůzné. 
Je potřeba si dát pozor na parametry, 
které jsou u produktu uvedeny, např. u 
notebooků může mít stejné označení více 
notebooků (celá produktová řada), pak je 
dobré se podívat na jednotlivé parametry a 
porovnat si takzvané Part# - tyto by měly 

být u produktu vždy uvedeny, aby byla 
možná jednoznačná identifikace 
notebooku. Pokud je označení 
jednoznačné (např. u jiných produktů než 
jsou notebooky), není toto dodatečné 
rozlišení potřebné. 
 
4) Zboží je kupováno v jiném stát ě a 
může nastat problém s reklamací 
tohoto zboží. 
Pokud je zboží kupováno v jiném státě, 
klidně se může jednat i o stát EU, nemusí 
být vždy u nás reklamovatelné. Dnes je 
totiž standardem, že reklamace zboží se 
provádí v servisních střediscích mimo 
místo, kde jste zboží zakoupili a už se více 
našim klientům stalo, že když do takového 
servisu značku, kterou servis standardně 
opravuje zanesli, bylo jim řečeno, že toto 
zboží bylo určeno pro např. „polský“ trh a 
že ho nemohou záručně opravit. Pak musí 
spotřebitel zasílat zboží přímo do e-shopu, 
kde zboží zakoupil a čekat až se 
reklamace vyřídí, což spotřebiteli přináší 
nejen další výdaje za poštovné, ale 
zároveň i značně prodlužuje dobu 
reklamace.     
 
Zbývá již jen popsat jak tedy se 
srovnávačem pracovat. 
 
Heureka! 
 
Adresa internetového srovnávače cen 
zboží Heureka! je: www.heureka.cz 
 
Jak s vyhledávačem pracovat popisuje 
následující obrázek: 
 

 
 
Vše je velice jednoduché, stačí do pole 
před tlačítkem Hledej  napsat co přesně 
hledáme. Pokud si chceme vybrat, 
využijeme rozdělení do kategorií v levém 
sloupci. Vše je přehledně dělené do 
kategorií a podkategorií, takže k popisu 
není nutno cokoliv dodávat. Tedy šetřete 
s Heurékou! 


