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Propojení Pohoda a 

Virtuemart 3 
 

 

 



 

1. Popis funkcí 

1.1. Import Kategorií 

Import struktury kategorií včetně obrázků, možnost nesynchronizovat obrázky z Pohody. Vhodné pokud 

napojujete více eshopů z jedné Pohody a každý eshop má mít vlastní obrázky ke kategoriím. Možnost 

vypnout synchronizace popisu kategorií. 

 

 

1.2. Import zboží 

Import skladových zásob s možností vlastní definice mapování polí pro import. 

Import standardních informací: 

 Název 

 Krátký popis 

 Dlouhý popis 

 Váha + jednotka z parametrů* 

 Jednotka rozměrů z parametrů* 

 Množství na skladě 

 Množství objednáno* 

 Zboží v akci * 

 Výprodej * 

 Jednotka zboží * 

 Viditelnost 

 Import ceny podle definovaného kódu (Prodejní, Sleva 1,…), cena se nastaví pro výchozí skupinu 

zákazníků a skupinu anonymních (nepřihlášených), tedy import více cen dle prodejních cen 

z Pohody. * 

 Import všech obrázků, včetně označení hlavního obrázku 

 Import vazeb na internetové kategorie * 

 Import souvisejících produktů * 

 Výrobce 

 Import hodnot dle uživatelsky nastavitelného mapování. Jako zdroj můžou být použity pole 

základního objektu produktu, volitelné parametry, případně parametry internetových obchodů (*) 

 Import cen podle mapování na jednotlivé skupiny zákazníků 

 

*) funkce označené hvězdičkou jsou jen v plné verzi propojení 

 

Práce s nadřazenými produkty  - varianty produktů 

 



Plugin od verze 2.5.21 umí vytvářet nadřazené produkty.  Tedy vytvoří nadřazený produkt a pod něj 

zařadí varianty, jednotlivé zásoby zboží z Pohody. Například u oblečení to mohou být velikost a barvy, 

střihy apod. Jak zadávat tyto produkty najdete ve videonávodu na našich stránkách. Každá z těchto 

variant pak může mít libovolný počet vlastností a dle nich může zákazník vybírat. Samotný výběr 

varianty ve frontendu však záleží na Vašem eshopu.  Je tedy nutné, aby Vaše šablona uměla s těmito 

variantami pracovat. Toto již není součástí propojení a je nutné toto zakomponovat do Vaší šablony 

vzhledu. Proto při potřebě nasazení těchto funkcí je nutné vždy nechat tuto část na odborníkovi se 

znalostmi PHP nebo využít implementace do šablony našimi specialisty.  Stav zásob nadřazené karty 

se spočítá součtem stavu zásob variant a jeho cena je odvozena od nějlevnější varianty. Proto je 

vhodné u nadřazených prodktů variant ve VM uvádět text „CENA OD:“ 

 

 

 

 

1.3. Export objednávek 

Export objednávek z eshopu do Pohody. Součástí je i možnost založení adresy v adresáři. Informace 

exportované s objednávkou: 

 Založení adresy v adresáři, včetně adresy dodací * 

 Číslo objednávky s volitelným prefixem  

 Poznámka zákazníka 

 Adresa (import/update do adresáře) * 

 Dodací adresa  

 Typ platby (pro správné párování musí být název způsobu platby ve VirtueMartu shodný jako kód 

platby v Pohodě, např. Dobírka, Převodem atd.) 

 



1.4.1 Informace na položce objednávky: 

Název 

Množství 

Export s nebo bez DPH (nastavitelné v parametrech) 

DPH 

Cena za jednotku (v cizí nebo základní měně, s nebo bez DPH dle nastavení) 

Kód 

Propárování na sklad Pohody (po importu je položka svázána se skladem) 

Samostatný řádek s cenou za dopravu (dle nastavení s nebo bez dph, cizí nebo základní měna, dph se určuje 

dle nastavení VirtueMartu). Export vždy. 

Samostatný řádek s cenou za způsob platby (dle nastavení s nebo bez dph, cizí nebo základní měna, dph se 

určuje dle nastavení VirtueMartu). Export pouze pokud je nenulové. 

Samostatný řádek se slevovým kupónem (vždy s dph, sazba 0%, cizí nebo základní měna). Pouze pokud je 

použit, kód kupónu přenesen také. 

 

Všechny importy očekávají soubory typu XML, ty mohou být zabaleny v archivu zip. Automatické úlohy vypisují vždy 

navíc několik informací k importu (při zadáním spouštěcího odkazu do prohlížeče). 

 

1.4. Uložení a obnovení nastavení 

 Tuto funkci najdete v sekci Komponenty – Pohoda import/export – Parametry (na konci stránky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Nastavení krok za krokem 

2.1. Instalace pluginu do Joomly 

 přihlaste se do Joomly pod administrátorským účtem 

 celý eshop si nejprve zálohujte 

 klikněte na Rozšíření – Správce rozšíření a nainstalujte 

 

 

 

Po instalaci se objeví informační hláška, že se instalace v pořádku dokončila.  

Zkontrolujte, zda se vše v pořádku nainstalovalo. Plugin najdete v Komponenty – Pohoda import/export. 

 

Nejběžnější problémy: 

Nelze zapisovat na server – nemáte dostatečná práva. Upravte nastavení práv pro uživatele, pod kterým se instalace 

provádí. 

Nepodařilo se přepsat starou verzi – odinstalujte starší verzi pluginu a nainstalujte novou. Nezapomeňte si 

vyzálohovat Vaše nastavení. Nastavení nebude po odinstalaci zachováno. 

Komponentu nelze nainstalovat – zkontroluje práva – musíte mít typ účtu super admin. 



2.2. Nastavení komponenty v Joomle 

Klikněte na Komponenty – Pohoda import/export  

 

 

Zde jsou jednotlivé sekce pro nastavení. Začneme v sekci PARAMETRY 

Zde vložte Váš licenční klíč. Tím se odemkne nastavení. 

 

 

Vyplňte nastavení dle obrázku, dejte pozor na jednotlivá pole, popis je pod obrázkem. Většina polí je ve výchozím 

nastavení  pro český eshop. 



 

Popis polí: 

DPH_RATE_LOW  výše snížené sazby DPH 

DPH_RATE_HIGH   výše základní sazby DPH 

DPH_RATE_THIRD   výše třetí sazby DPH 

VISIBILITY   viditelnost produktů v eshopu je dle pole …. Varianty (1,2,3) 

VISIBILITY_FIELD  pokud jste zvolili v minulém bodě viditelnost dle zkráceného názvu, tak do 

    tohoto pole textem uveďte, jaký znak ve zkráceném názvu musí být 

    obsažen. Např. “A“. Toto je zejména vhodné pro využití propojení s více eshopy.  

Pro každý eshop zvolíte určitý znak např. pro první  „A“ a druhý „B“- Do zkráceného názvu v Pohodě pak pro 

zobrazení na obou eshopech zadáte „AB“. Pro zobrazení jen na eshopu 1 dejte „A“, pro eshop 2 „B“. 

REPLACE_ORDER_NAME Nahradit název na eshopu „Objednacím názvem“ z Pohody 

IMPORT_PRICE_REMOVE_RATE Zvolte {1} pokud máte v Pohodě prodejní cenu s DPH 

PRICE_IMPORT_TYPE  pokud chcete načítat jen jednu cenu, zvolte {1}, pokud více cen  

     pro různé skupiny zákazníků, zvolte {2} a ceny poté nastavte v MAPOVÁNÍ CEN. 



IČO    IČO databáze v Pohodě 

CENTRE    středisko – zadejte zkratku střediska z Pohody. Objednávky budou  

    pod tímto střediskem v Pohodě 

STORE_CODE zkratka skladu v Pohodě, na který se mají navazovat zásoby v objednávkách 

ORDER_NUMBER_PREFIX Prefix objednávky v Pohodě, např. „ES“ + číslo obj. „0001“ 

Výsledné číslo obj. v Pohodě bude „ES001“ 

EXPORT_CURRENCY Měna použitá v přijatých objednávkách 

EXPORT_PRICE_WITH_RATE Cena položek objednávky bude s DPH. (V Pohodě zaškrtnuto pole „S DPH“) 

ORDER_WITH_ADDRESS Exportovat adresu do adresáře 

PARAM_ADDRESS_IC název pole z uživatelských polí ve VirtueMart. Obvykle vm_text nebo  

extra_field_1 apod. 

PARAM_ADDRESS_DIC obdobně jako pro IČ, jen zadat pole DIČ 

LANG_SUFFIX vyberte, jakou jazykovou mutaci používáte. Běžně („_cs_cz“ nebo 

„_en_gb“, „_sk_sk“) 

Pole kde zjistíte Vaše nastavení: 

 

 

Ostatní pole jsou dostatečně popsána přímo v nastavení pluginu. 

 

2.2.1. Nastavení DPH 

Pro správné zobrazování a import zásob je nutno ve Virtuemartu vytvořit platné sazby DPH dle obrázku: 



 

 

 

 

 

2.2.2. Nastavení změny stavu objednávky po exportu z VirtueMartu 

Pokud chcete exportovat stav objednávky dle Pohody, nejprve vytvořte ve VirtueMartu nový stav se zkratkou „Z“ a 

pojmenujte jej například “Exportováno do Pohody“ 

 

2.2.3. Export stavů objednávek z Pohody do VirtueMartu * 

Pokud chcete nastavit, aby se stav objednávky v eshopu změnil při změně stavu v Pohodě na stav „Vyřízeno“, 

nastavte v komponentě propojení záložka Parametry takto: 

 

  Po spuštění ORDER_STATE.BAT v C:\Pohodaimportexport dojde k nastavení objednávek na stav „S“ Shipped u všech 

objednávek, které mají stav vyřízeno. 

 

 

 

 

 



2.3. Zprovoznění propojení na straně PC s Pohodou 

Nainstalujte na Váš PC s Pohodou do složky např.: C:\Pohodaimportexport komponentu 

Spusťte EshopFirmadat.exe v dané složce a nastavte. 

Zaškrtněte jednotlivé úlohy, které chcete spouštět a klikněte na uložit Nastavení. 

 

Klikněte na tlačítko Nastavení FTP a doplňte požadované údaje 

 V poli vzdálený adresář zadejte adresář určený pro komunikaci s eshopem na FTP serveru (vytvořte) 

 Po zadání všech údajů klikněte na Zavřít a nastavení si uložte tlačítkem „Uložit nastavení“ 

 

Dále pak Nastavení WWW  

 Upravte údaje dle svého webu 

 V poli Relativní adresa, zadejte adresu na Vašem hostingu. Tuto cestu zjistíte např. z globálního nastavení v 

Joomle/Práva složek 



 

 

A poslední Nastavení Pohoda 

 

 

Nakonec nezapomeňte kliknout na tlačítko ULOŽIT NASTAVENÍ. 



2.4. Nastavení mapování cen * 

Pro správné přiřazení cen z Pohody do Virtuemartu klikněte v administraci na:

 

Pokud nemáte plnou verzi programu, nemůžete tuto funkci využít a v parametrech propojení je napevno Jedna 

prodejní cena. 

 

Musíte však i zde vybrat název vaší prodejní ceny v Pohodě. 

Pokud chcete využívat více cen, zvolte v nastavení výše v parametrech „2“  - tedy Mapování cen 

Přejdetě v nastavení do sekce. 

 

 



Zde lze přidat mapování jednotlivých prodejních cen z Pohody k jednotlivým zákaznickým skupinám ve Virtuemartu. 

Nejprve vytvořte skupiny zákazníků ve VirtueMartu, následně pak přes tuto obrazovku a tlačítko Nový, vytvoříte 

párování mezi Prodejními cenami z Pohody a skupinami zákazníků ve VirtueMartu.  

 

2.4.1. Postup přidání nové položky v mapování * 

Před přepínáním nastavení mapování a podobných změnách vždy celý Váš web nejprve zálohujte.  

Kliknete na tlačítko „ + “. Poté se Vám zobrazí následující obrazovka: 

 

Vyplňte pole Kód ceny (Pohoda). Sem zadáte zkratku (IDS) slevy z Pohody.  

Ze seznamu vyberte typ cíle. Tedy kam se má tato cena zapisovat. Pokud chcete, aby se zapisoval k určité zákaznické 

skupině, vyberte „CENA“. Pokud chcete zapisovat do Vámi vytvořeného pole ve Virtuemartu, zvolte druhou možnost. 

Toto je vhodné zejména, pokud chcete například cenu před slevou nebo koncovou či doporučenou cenu, za kterou 

však neprodáváte. 

 Vyberte měnu pro danou cenovou skupinu.  



Pokud jste vybrali typ cíle „Vlastní pole“ – vyplňte i Vlastní pole cíle ze seznamu. Seznam zobrazuje sám již výběr 

vytvořených vlastních polí. 

Odečíst DPH – Tuto volbu zaškrtněte, pokud je daná prodejní cena v Pohodě zapsána včetně DPH a ve VM evidujete 

ceny bez DPH a dph přičítáte. 

!!POZOR!!  Na závěr zkontrolujte, zda v základním nastavení propojení, sekce PARAMETRY máte zadáno Způsob 

importu cen mapováním. Jinak by na nastavení mapovací tabulky nebyl brán při importu zřetel.  

 

Po nastavení spusťte import a zkontrolujte jednotlivé cenové hladiny, případně opravte nastavení DPH. 

 

 

2.5. Mapování dopravy a platby * 

Nastavení najdete v joomle Komponenty – Pohoda ImportExport – Mapování Dopravy / platby 

U mapování platby nastavte kód platby uvedený v Pohodě a přiřaďte k dané platební metodě ve VirtueMartu. 

Navíc můžete docílit i toho aby se platba zobrazovala nejen jako forma úhrady ale i  jako položka v objednávce. 

V Pohodě musíte založit typ zásoby služba s určitým kódem např: „DOB“ a názvem „Doběrečné“  

 

U mapování dopravy je to obdobné,  opět založte zásobu v Pohodě s daným kódem a přiřaďte v mapování. 

 

 

 

 

 

 



3. Použití propojení 
 

3.1. Ruční provedení importu a exportu 

Spuštěním aplikace FirmadatEshop.exe, můžete samozřejmě také provést přímo synchronizaci s eshopem. 

Označte úlohy, které chcete nechat proběhnout a klikněte na „Spustit ručně vše označené“ 

 

 

V plné verzi propojení je možno tyto úlohy provádět automaticky. 

 

Parent produkty * 

 

Nastavení parent produktů 

Parametry importu - nadřazené produkty 

CODE_PARENT_SEPARATOR Oddělovač parent produktů v kódu [text]  
 

NAME_PARENT_SEPARATOR Oddělovač parent produktů v názvu [text] 
 

CUSTOM_FIELD_PARENT_ID Id vlastního pole pro parent produkty [číslo] 
 

CUSTOMS_FOR_PARENT_ID Seznam id vlastních polí, které se mají přenést z varianty do parenta [čísla oddělené čárkou] 
 

REMOVE_VARIANTS_CATEGORIES Po vygenerování parent produktů odstranit kategorie variantám.  
Pozor, musí se vždy postupovat tak, že se naimprotuje zboží a  
následně vygnerují nadřazené produkty. Při této volbě zapnuté  
a vícenásobném spuštění generování nadřazených produktů  
zůstanou všechny dotčené produkty bez kategorií. Na variantě 
 jsou smazány a není je odkud na nadřazený produkt zkopírovat.[1/0] 

 

 



Jako oddělovač můžeme použít libovolný znak. Doporučujeme svislítko - „|“.  Takto pak zadáváte v Pohodě parent 

produkty 

Kod:    Název:    Parametr int. Obchodu „velikost“ 

TRIKO1|vel.XXL   Tričko SMILE | XXL  „XXL“ 

TRIKO1|vel.M   Tričko SMILE | M  „M“ 

 

Následně vyplňte pole CUSTOM_FIELD_PARENT_ID a zadejte zde ID v custom fields. Púole může být libovolně 

pojmenované např. „varianta“ nebo „velikost“ a musí být typ „Generic child variant“. Ostatní nastavení není 

vyžadováno. Jeho popis je přímo v pluginu. 

Aby došlo k vygenerování nadřazených produktů, musíte po spuštění importu zboží, spustit ještě vytvoření 

nadřazených produktů. Tyto příkazy s voláním URL adresy najdete v kapitole 3.3. 

 

 

 

Export (stažení) objednávek do Pohody a změny stavů objednávky 

V administraci Joomly v Komponentě Pohoda import/export klikněte na export objednávek. Vyberte požadované 

období a klikněte na exportovat. Tímto stáhnete XML soubor, který pak přes datovou komunikaci naimportujete do 

Pohody. 

Pokud chcete změnit stavy objednávek v eshopu, můžete následně vygenerovat z pohody XML s objednávkami a ten 

zpětně nahrát přes tlačítko importovat do VirtueMartu. Dle nastavení změn stavu objednávek v sekci PARAMETRY 

plugin upraví stavy objednávek na eshopu. 



3.2. Automatické provedení importu a exportu * 

Pokud potřebujete import a export automatizovat, je to možné přes naplánované úlohy windows. Spouštět lze 

připravené skryté úlohy: import objednávek a synchronizace stavů, import kategorií, zásob, obrázků, aktualizace 

množství nebo komplet aktualizace eshopu. 

Automatizovaná nastavení jsou náročnější, proto doporučujeme je přenechat naším technikům. 

 

 

4. Pomoc s instalací a nastavením 
 

Pokud máte problém s instalací nebo nastavením, můžete nás kontaktovat na čísle 571 112 089 nebo na emailu 

pohoda@firmadat.cz.  

 

4.1. Aktualizace pluginu 

Při aktualizaci pluginu nejprve proveďte zálohu nastavení v sekci Mapování polí, Mapování ceny a Parametry – 

obecná nastavení 

Poté plugin odinstalujte.  

Následně můžete plugin znovu nainstalovat v aktuální verzi a načíst původní uložené nastavení. 

4.2. Ceny doplňkových služeb k propojení 

Instalace + nastavení propojení        1500,- bez DPH 

Analýza požadavků zákazníka na úpravu pluginu       550,- bez DPH / hod 

Programování a úpravy na zakázku         800,- bez DPH / hod 

Provedení aktualizace pluginu na novější verzi našimi techniky      200,- bez DPH 

Technická podpora – pomoc s instalací a nastavením       550,- bez DPH / hod 

Emailová podpora         ZDARMA v rámci servisu a 

aktualizace 

 

4.3. Technická podpora  

Pokud máte problém s instalací, můžete nás kontaktovat na čísle 571 112 089 nebo na emailu pohoda@firmadat.cz. 

Technická podpora zpoplatněna viz ceník 3.1.  V případě, že by byl zjištěn problém na straně propojení s Pohodou, 

není technická podpora zpoplatněna. 

 

5. Novinky v posledních verzích najdete 
 ve spodní části parametrů (nastavení) je možnost vyexportovat vše do txt souboru a možnost vše zase 

naimportovat vše. Vyexportovaný soubor je jednoduchý txt, takže je možné ho měnit i ručně případně, vždy 
jeden řádek jeden parametr, kód a hodnota, oddělené svislítkem. 

 zapracované drobné úpravy k exportům objednávky 

 import adresy do adresáře u objednávky rozšířen, probíhá i update 

mailto:pohoda@firmadat.cz
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 import zboží rozšířen o možnost import cen podle mapování na uživatelské skupiny.  

 Mapování cen dle uživatelů 

 Možnost exportovat seznamová pole (i multichoice) z Parametrů internetových obchodů) 

 Export a import mapování 

 Možnost vypnout synchronizace obrázků kategorií 

 Možnost neexportovat obrázky kategorií internetových obchodů 

 Zapracovány nadřazené produkty (mateřské) a varianty 

 Mapování dopravy 

 Možnost exportu štítků v objednávkách 

 Individuální ceny jednotlivým zákazníkům 

 Možnost dělit kategorie při exportu (doporučujeme, pokud máte více než 2000 kategorií) 

 Vícejazyčné nastavení – překlady 

 Export i import zákazníků 
 

 
 

 

 

6. Závěr 
Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Produkt stále vylepšujeme a vyvíjíme. Budeme rádi za Vaše náměty 

k zpracování, abychom docílili maximální spokojenosti Vás a Vašich zákazníků. 

Prosím berte na vědomí, že tento manuál je pouze pro základní instalaci. Pokud máte jakýkoliv požadavek, obraťte se 

prosím na naši hotline. Propojení má již mnohem více funkcí, ale z pro jejich náročnost je zde nejsme schopni 

všechny popsat. 
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