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Vložení trackovacího kódu do webové stránky 
 

Pro správnou implementaci a nastavení trackovacího kódu na Váš web, 
musíte projít následující 3 kroky: 
 

 

1) Implementace základního skriptu 

Základní kód se skládá ze dvou částí. První část kódu, tzv. startovní skript (neobsahuje žádné ukládání 
do cookies, ale slouží pouze pro „před uložení“ dat pro případné odeslání ve chvíli, kdy návštěvník 
webu souhlasí se sledováním. 

 

1a) První část kódu, kterou je nutné neblokovat cookies lištou: 

<script> 

!function(e,r,t,a,c){localStorage.ecr=r.referrer,localStorage.ecu=e.location.href,a=r.createElement(t),
c=r.getElementsByTagName(t)[0],a.async=1,a.src="https://fe.webtracking.dev/app-
starter.min.js",c.parentNode.insertBefore(a,c)}(window,document,"script"); 

</script> 

 

1b) Druhá část kódu by již měla být blokována cookies lištou, je nutný souhlas návštěvníka: 

<script> 

!function(e,r,t,a,c,n){e.EmailcampaignsTracker=a,e.ektracker=e.ektracker||function(){(e.ektracker.q
=e.ektracker.q||[]).push(arguments)},e.ektracker.t=new 
Date,c=r.createElement(t),n=r.getElementsByTagName(t)[0],c.async=1,c.src="https://fe.webtracking
.dev/app.min.js",n.parentNode.insertBefore(c,n)}(window,document,"script","ektracker"); 

</script> 

 
2) Vložení Vašeho unikátního identifikátoru 

Předposlední částí implementace je vložení Vašeho identifikátoru, který jste získali vygenerováním 
v administraci, níže uvedený příklad: 

ektracker('init', 'EK-5168791616846'); 
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3) Vložení kódu pro sledování konkrétní akce 

Posledním krokem je již vložení kódu pro sledování konkrétní akce. Rozdílné typy akcí a jejich 
implementace jsou popsány v další kapitole. Zde uvidíte ukázku s nejčastějším typem akce – Akce = 
navštívená stránka. 

ektracker('pageVisit'); 

 

Příklad implementace trackovacího kódu: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

.... 

<script> 

!function(e,r,t,a,c){localStorage.ecr=r.referrer,localStorage.ecu=e.location.href,a=r.createElement(t),
c=r.getElementsByTagName(t) [0],a.async=1,a.src="https://fe.webtracking.dev/app-
starter.min.js",c.parentNode.insertBefore(a,c)}(window,document,"script"); 

</script> 

<script> 

!function(e,r,t,a,c,n){e.EmailcampaignsTracker=a,e.ektracker=e.ektracker||function(){(e.ektracker.q
=e.ektracker.q||[]).push(arguments)},e.ektracker.t=new 
Date,c=r.createElement(t),n=r.getElementsByTagName(t)[0],c.async=1,c.src="https://fe.webtracking
.dev/app.min.js",n.parentNode.insertBefore(c,n)}(window,document,"script","ektracker"); 

ektracker('init', 'EK-5168791616846'); 

ektracker('pageVisit'); 

</script> 

</head> 

<body> 

.... 

</body> 

</html> 
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Implementace akcí 
 

Umístění kódu pro sledování konkrétní akce 
 

Poté, co máme implementovaný základní kód, je potřeba implementovat sledování jednotlivých akcí 
(například navštívení stránky, přihlášení zákazníka, přidání položky do košíku a další). Všechny kódy 
jednotlivých akcí je nutné vložit pod základní sledovací kód.  

Pokud by byl kód pro sledování akce vložen před základní sledovací kód, došlo by k chybovému stavu 
a měření by bylo nefunkční. 

Ukázka implementace základního sledovacího kód a akce „navštívená stránka“. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

.... 

<script> 

!function(e,r,t,a,c){localStorage.ecr=r.referrer,localStorage.ecu=e.location.href,a=r.createElement(t),
c=r.getElementsByTagName(t) [0],a.async=1,a.src="https://fe.webtracking.dev/app-
starter.min.js",c.parentNode.insertBefore(a,c)}(window,document,"script"); 

</script> 

<script> 

!function(e,r,t,a,c,n){e.EmailcampaignsTracker=a,e.ektracker=e.ektracker||function(){(e.ektracker.q
=e.ektracker.q||[]).push(arguments)},e.ektracker.t=new 
Date,c=r.createElement(t),n=r.getElementsByTagName(t)[0],c.async=1,c.src="https://fe.webtracking
.dev/app.min.js",n.parentNode.insertBefore(c,n)}(window,document,"script","ektracker"); 

ektracker('init', 'EK-5168791616846'); 

// vyvolání sledování akce „navštívená stránka“ je zapsáno až pod základním sledovacím kódem 

ektracker('pageVisit'); 

</script> 

</head> 

<body> 

.... 

</body> 

</html> 
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Akce: Navštívená stránka 
 

Měřením navštívené stránky je získáván přehled o pochybu návštěvníka na jednotlivých stránkách 
webu.  

Základní kód: 

<script> 

ektracker('pageVisit'); 

</script> 

 

Akce: Přihlášený uživatel 
 

V případě, že je uživatel úspěšně přihlášený na webu, je nutné zasílat informaci o jeho přihlášení, a 
to v každém requestu. Pokud přihlášený není, není třeba posílat nějaká data. 

Kód pro zasílání stavu přihlášeného uživatele: 

<script> 

ektracker('loggedUser', 'emailprihlaseneho@uzivatele.cz'); 

</script> 

 

Akce: Přidání produktu do košíku 
 

Zaslání informace o přidání produktu do košíku. 

Důležitá pravidla: 

 Kód produktu bude sloužit jako identifikátor pro další akce 
 Cenu uvádějte za 1 ks 
 Měna je vyžadována ve formátu ISO 4217 (https://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_4217) 
 Variantu produktu je vyžadována jako pole objektů, kde objekt obsahuje dvě vlastnosti a to 

jméno parametru „name“ a hodnotu „value“. Případě, že není třeba specifikovat variantu, 
zasílá se prázdné pole „[]” 

 

Ukázkový kód přidání produktu do košíku: 

<script> 

ektracker( 



 
   © Emailkampane.cz 

 
6 

        'addToCart', 

        { 

            'currency': 'CZK' 

            'products': [ 

                { 

                    'code': '3212', 

                    'name': 'Mens Cotton Jacket', 

                    'image': 'https://www.vasweb.cz /nazev-obrazku.jpg', 

                    'url': 'https://www.vasweb.cz/url-produktu', 

      'variant': [ 

 { 

                'name': 'Barva', 

                  'value': 'Béžová', 

                 }, 

                 { 

                  'name': 'Velikost', 

                            'value': 'XL', 

                   } 

     ], 

                    'quantity': 1, 

                    'price_no_vat': '55.99', 

      'vat': '21', 

      'price_with_vat': '67.75' 

                } 

            ] 

        } 

    ); 

</script> 
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Akce: Odebrání produktu z košíku 
 

Akce se používá pro případ, kdy je produkt kompletně odebírán z košíku – nejedná se tedy o změnu 
počtu kusů. Kód produktu použijte stejný jako při akci „přidání do košíku“. 

 

Ukázkový kód odebrání zboží z košíku: 

<script> 

ektracker( 

        'removeFromCart', 

        { 

            'products': [ 

                { 

                    'code': '3212' 

                } 

            ] 

        } 

    ); 

</script> 

 
Akce: Úprava košíku 
 

V případě, že uživatel mění počet kusů v košíku, posíláme nové počty kusů. Je-li produkt kompletně 
odebírán z košíku, použijte akci „odebrat produkt z košíku“. 

Důležitá pravidla: 

 Je zasílán nový počet kusů (nezasílá se změnový počet) 

 

Ukázkový kód úprava poštu kusů v košíku: 

<script> 

ektracker( 

        'updateCart', 

        { 
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            'products': [ 

                { 

                    'code': '3212', 

                    'quantity': 1 

                } 

            ] 

        } 

    ); 

</script> 

 

Akce: Dokončení objednávky 
 

Poté, co je úspěšně odeslána objednávka, je zasílán její kompletní přehled. 

Důležitá pravidla: 

 Kód produktu musí být stejný jako byl použit při akci „vložení produktu do košíku“ 
 Cenu uvádějte za 1 ks 
 Měna je vyžadována ve formátu ISO 4217 (https://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_4217) 
 Pokud je fakturační adresa stejná s dodací, není třeba uvádět blok „delivery_address“ 
 Variantu produktu je vyžadována jako pole objektů, kde objekt obsahuje dvě vlastnosti a to 

jméno parametru „name“ a hodnotu „value“. Případě, že není třeba specifikovat variantu, 
zasílá se prázdné pole „[]”  

 

Ukázkový kód s rozdílnou fakturační a dodací adresou: 

<script> 

ektracker( 

        'orderSubmitted', 

        { 

            'order': { 

                'number': '123456', 

  'currency': 'CZK', 

  'total_price_no_vat': '97.63', 

  'total_price_with_vat': '118.14',  
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                'delivery': { 

                    'name': 'PPL', 

                    'price_no_vat': '1.65', 

                    'vat': '21',  

      'price_with_vat': '2' 

                }, 

                'payment': { 

                    'name': 'Platba kartou', 

                    'price_no_vat': '0', 

      'vat': '0', 

      'price with_vat': '0' 

                } 

            }, 

            'customer': { 

                'name': 'Jan', 

                'surname': 'Novak', 

                'phone': '600123456', 

                'email': 'emailovaadresa@zakaznika.cz', 

                'street': 'Lovosická 711/30', 

                'town': 'Praha 9', 

                'postal_code': '19000', 

                'delivery_address': { 

                    'name': 'Josef', 

                    'surname': 'Novak', 

                    'street': 'Novodvorska 552', 

                    'town': 'Praha 7', 

                    'postal_code': '1700' 

                } 

            }, 

            'products': [ 
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                { 

                    'code': '3212', 

                    'name': 'Mens Cotton Jacket', 

                    'image': 'https://www.vasweb.cz/nazev-obrazku.jpg', 

                    'url': 'https://www.vasweb.cz/url-produktu', 

      'variant': [ 

 { 

                'name': 'Barva', 

                  'value': 'Béžová', 

                 }, 

                 { 

                  'name': 'Velikost', 

                            'value': 'XL', 

                   } 

     ], 

                    'quantity': 1, 

                    'price_no_vat ': '55.99', 

                    'vat': '21', 

      'price_ with _vat ': '67.75' 

                }, 

                { 

                    'code': '8720', 

                    'name': 'Rain Jacket Women Windbreaker Striped Climbing Raincoats', 

                    'image': 'https://www.vasweb.cz/nazev-obrazku.jpg', 

                    'url': 'https://www.vasweb.cz/url-produktu', 

     'variant': [], 

                    'quantity': 1, 

                    'price_no_vat ': '39.99', 

                    'vat': '21', 

                    'price_ with _vat ': '48.39' 
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                } 

            ] 

        } 

    ); 

</script> 

 


