
 

 

Tvorba/konverze e-shopu na verzi Prestashop 1.6, tj. 

responzivní varianta 

E-shop podporuje činnost nevládní organizace NaZemi  (víc o NaZemi na konci inzerátu). Cílem 

projektu je vybudovat fungující e-shop (aktuálně běží web na verzi PrestaShop 1.4., nutnost navýšit 

na 1.6.), který splňuje současné požadavky na responzivní design, zároveň má obsahovou hodnotu, 

kdy jsou pro zákazníky zveřejněné možné dostupné informace – jak o systému fair trade, tak o 

jednotlivých družstvech. Obchod NaZemi  s. r. o. byl založen jako dceřinná odnož nevládní organizace. 

Snažíme se o to, abychom měli vlastní zdroj financí, a byli tak méně závislí na projektové činnosti. 

 

Základní požadavky na realizaci: 

PrestaAddons (používané speciální moduly): 

Money S3 - umožňuje exportovat objednávky do systému Money S3. 

Evropské DIČ - umožňuje zadávat daňové identifikační číslo při vytváření adresy. 

Zboží.cz - umožňuje pravidelný export zboží pro služby zboží.cz a heureka.cz. 

Ship to Pay - umožňuje nastavit vazbu Doprava / Platba (pro vybraný způsob dopravy se budou 

zobrazovat pouze tímto modulem určené způsoby platby). 

Platební moduly – Dobírka, Hotově, Faktura se splatností, Komisní prodej. 

 

Katalog: 

Kategorie - přenesení všech kategorií (jejich názvu, nastavení zobrazení, obrázku, popisu, případně 

meta dat a přátelského url). 

Zboží - přenesení všeho zboží (jejich názvu, kódu, ean, parametry balíku š v h hmot., nákupní cena, 

maloobchodní cena, daň, množství skladem, zařazení do kategorií, krátký popis, popis, status, 

nastavené, vlastnosti, výrobce, dodavatel, obrázky včetně nastavení o obalu, speciální cenové hladiny 

pro skupiny zákazníků – především se jedná o cenu pro velkoobchod, nastavené kombinace. 

Dodavatelé - přenesení všech dodavatelů (jméno, popis, logo). 

Atributy a skupiny - přenesení všech skupin a jejich parametrů. 

Tagy - přenesení tagů a přiřazení zboží. 

 



 

Zákazníci: 

Zákazníci - přenesení zákazníků a jejich registračních údajů. 

Adresy - přenesení adres zákazníků. 

 

Objednávky: 

Objednávky - přenesení všech objednávek zákazníků. 

 

V případě spokojenosti s výsledkem stáže možná finanční odměna.  

 

Více o NaZemi: 

Hájíme důstojné pracovní podmínky ve světě! 

Jsme nevládní nezisková organizace a fungujeme jako občanské sdružení. 

Jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk na Zemi má právo žít a pracovat v důstojných podmínkách. 

Zaměřujeme se na propojenost našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových zemích a 

motivujeme jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost. 

Prosazujeme odpovědnost firem, protože firmy mají možnost ovlivnit pracovní podmínky tak, aby 

lidé v rozvojových zemích mohli žít a pracovat v důstojných podmínkách. 

Podporujeme fair trade a umožňujeme tím pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v tzv. 

rozvojových zemích zlepšovat jejich životní podmínky. Prostřednictvím fair trade i přímého kontaktu s 

pěstiteli a výrobci motivujeme českou veřejnost k odpovědnému přístupu k vlastní spotřebě. 

Propagujeme globální rozvojové vzdělávání přispívající k pochopení souvislostí mezi vlastním životem 

a životem lidí v jiných částech světa. Pomocí vzdělávacích materiálů, programů pro žáky a seminářů 

pro učitele prosazujeme globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně. 

 

www.nazemi.cz  

obchod.nazemi.cz 

 

Garant nabídky: Kristýna Břečková, Koordinátorka Obchodu NaZemi, kontakt: 

kristyna.breckova@nazemi.cz, tel.: +420 778 702 900 
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