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Business reporting v Lyntu pro 
lepší rozhodování a řízení kampaní 
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„Co je v mé definici business reporting?“ 

Kombinace dat z více zdrojů, které dávají přehled o reálném vývoji businessu klienta. 

Kombinujeme tyto datové zdroje:

1. Report z ecommerce systému nebo účetnictví. 
2. Google Analytics. 
3. Ad Costy import z reklamních systému do GA
4. Emailové nástroje (pokud máme leadovací kampaně apod.) 
5. Data o provozních nákladech (mzdy, pronájem budovy, sklad, obalové materiály) 
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„Co je cílem výsledného reportu?“ 

Kdokoliv z týmu (klienta nebo agentury) může díky 
reportu dostat odpovědi na otázky, které jsou 
klíčové pro řízení jejich práce. 
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Průsery, když business reporting nemáš

1.
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„Smart display kampaň na akvizici?“ 

1. Google poradil internímu člověku z PPC týmu, ať to pustí, 
že je to skvělý.

2. Strategie byla taková, že jsme dotovali první nákup. 
3. Kampaň neměla špatné výsledky oproti ostatní akvizici. 
4. Problém byl v tom, že všechny objednávky byly 

opakované nákupy. 
5. Klient dotoval každý nákup z kampaně + platil Google.
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„Cílení na Indii u SaaS projektu?“ 

1. CPA na poptávku skvělé. 
2. Nikdo ale netuší, že Indové jsou ukecaný… Hodně. 
3. Support obsluhoval skoro jen Indy. 
4. Na konci vždycky řekli, že je to drahý (trvalo to hodiny) 

Support nás chtěl zabít, nic z toho nebylo, ale u nás to vypadalo 
dobře. 
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Já jsem loni prodělával?“ 

1. Klient si nadefinoval cílové PNO a další metriky. 
2. Fakt jsme to řešili, ale neměli jsme marže ani další. 
3. Klient volá v červenci 2020, že byl vloni ve ztrátě, jakto? 

Často klienti znají stav podnikání až ve chvíli, kdy dělají 
zpětně přiznání - tzn. de facto za rok. 



1. Někdo u klienta se rozhodl dávat dárek k objednávce. 
2. Nespočítal si, že na každé objednávce jsme prodělali 300 

Kč. 
3. Poslal i newsletter zákazníkům (100 000), kteří toho využili 

také. 

Akvizice tam nějaká byla, ale nestálo to za to.
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„Udělali jsme super akci… Jenže ne pro nás?“ 



1. Klient platil cca x milionů měsíčně  provize v affiliate. 
2. Z business reportu vypadlo, že 80 % přivedených jsou 

retenční objednávky. 
3. Opět založeno na akvizici a dotaci první objednávky. 

www.lynt.cz

„Máme super úspěšný affiliate program… pro affiláky?“ 



1. V databázi nám za rok přibylo 50 000  nových zákazníků.
2. Emailing se meziročně nezlepšil. 

Člověk, co měl emailing na starosti, říkal, že je to super 
výsledek. 

www.lynt.cz

„Máme super emailing?“ 



1. Tak asi 80 % útraty z celého Skliku šlo na opakované 
nákupy a remarketing. 

 

Cílem je přece dělat opakované nákupy ze zdrojů, které 
platíme jednorázově (emailing, direct, organic).
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„Specialisti nabombili Sklik?“ 
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„Business reporting potřebuje skoro každá firma, ať 
už velká nebo malá. Paradoxně, pro plánování 
strategie, ta malá ještě víc. Protože musí porazit ty 
velké něčím jiným než tržní silou“ 



www.lynt.cz

Interní cíl v rámci reportingu

2.
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Mělo by to být levnější než 20-50k měsíčně. 
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Data ideálně v Bigquery, protože je pak Datastudio 
rychlé a má to i další výhody
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Příklad zdrojů reportingu pro eshop (Shoptet)

3.
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1. Export objednávek naťukáte v poho sami
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2. Google Analytics + (import costů do GA)

1. Costy Sklik. 
2. Costy Facebook Ads. 
3. Heureka 
4. Zbozi.cz 
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Technologie reporting u nás

4.



● Vstupy
○ Data o objednávkách ze Shoptetu, .xml, .csv formát
○ Data z Google Analytics, stahovaná bez samplingu (!) skrze vlastní API 

přistupující ke Google Analytics API v.4 

● Zpracování
○ Výpočty automatizované na Linuxovém serveru v Pythonu 3
○ Přechodný soubor objednávek STEJNÝ pro všechny e-shopy 
○ Použití knihovny pandas, reporty ukládané do .csv
○ Automatický upload reportů do Big Query databáze propojené s Data Studiem

● Zobrazení
○ Analýza zákazníků v Data Studiu se automaticky aktualizuje co 12 hodin
○ Data Studio umožňuje další výpočty, agregace, filtry.. 
○ Co Data Studio neumí, lze obejít či předpřipravit v Pythonu

Technologie zpracování analýzy zákazníků
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Struktura tabulek - order sources
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Struktura tabulek - customers
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Struktura tabulek - zbytek



www.lynt.cz

Validace dat 

5.
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Ruční kontrola marže vs. klient (často jsou tam drobnosti)
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Aplikace reportu a výstupy… Konečně :) 

6.
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Report ziskovosti + možnost filtrace  

Rozdíl mezi nákupní a 
prodejní cenou 
produktů x množství
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Report ziskovosti + možnost filtrace  

Pokud nesedí s 
margin, znamená to, 
že někde klient nemá 
nákupní ceny správně
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Report ziskovosti + možnost filtrace  

Poměr první vs. 
opakované nákupy 
historicky
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Report ziskovosti + možnost filtrace  

Veškeré reporty mohu 
segmentovat podle 
source / medium / 
campaign / adgroup
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Report ziskovosti + možnost filtrace  

Hodně přes milion 
záznamů a je to 
sakra rychlý
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Report ziskovosti + možnost filtrace  

Profit a Ad Costy v 
čase, vše lze 
segmentovat
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Report ziskovosti + možnost filtrace  

Kolik lidé zaplatili 
za shipping
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Report ziskovosti + možnost filtrace  

Kolik jsme my 
zaplatili za 
dopravu balíků :)
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Report ziskovosti + možnost filtrace  

Kolik zaplatili uživatelé 
za billing (dobírka)
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Report ziskovosti + možnost filtrace  

Naše náklady na 
billing (dobírka, 
platba kartou)
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Report ziskovosti + možnost filtrace  

Jak to dotujeme
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Statusy objednávek v čase

Víme statusy 
objednávek v 
čase včetně 
storna
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Co lidé používají za dopravu a platbu

Víme trendy v 
dopravě v čase
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Dotace 1 balíku

Kolik dotujeme 1 
balík
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Dotace 1 balíku

Kolik dotujeme 
balík v rámci 
různých hodnot 
objednávek
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Histogram marže na objednávku a rozložení objednávek
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Vývoj retence a akvizice v čase

Krásně vidět, že se nám 
kumulují opakované nákupy v 
čase



www.lynt.cz

Vývoj retence a akvizice v čase

Marže na první objednávku je 
zde výrazně nižší než na 
opakovanou. Zároveň vidím v 
čase
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Kolik objednávek v čase dostaneme ze zákazníka

Kolik tedy mohu očekávat 
objednávek od zákazníka 
v čase (máme po 30 dnech 
spočítané)
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Hodnota průměrná zákazníka v čase včetně marže

Jakou hodnotu má nový 
zákazník průměrně v čase na 
úrovni obratu
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Opakované nákupy dle zastoupení source / medium

Jaké zdroje vytvářejí 
opakované objednávky. 
Používám pro strategie
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Prvonákupy dle zastoupení source / medium

Odkud generujeme první 
objednávky v čase.
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RFM analýza zákazníků

Počty dle RFM v čase
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RFM analýza zákazníků

Jejich vývoj v čase



Model ARIMA - predikce obratu 
ARIMA (zkratka anglického AutoRegressive Integrated Moving Average, „autoregresní integrovaný 
klouzavý průměr“) je model používaný k předpovědi chování časových řad. Model ARIMA má tři části:

● autoregresní (AR) model, který předpokládá, že každá hodnota v časové řadě je závislá 
na několika předchozích hodnotách řady. Hodnoty časové řady postupně prokládá 
lineární regresí.

● integrační (I) diferenciace časové řady před aplikací AR či MA modelu umožňuje zařadit 
trendovou složku

● klouzavé průměry (MA, moving average) odchylky časové řady dorovnává lineární regresí 
těchto odchylek

Základní model je doplněn o sezónní model pro vystižení sezonality dat. (týdenní, roční,..)
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Predikce obratu 

Predikce vývoje obratu 
projektu
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Co si z toho vzít

7.



1. Shoptet + GA + vyplněné nákupní ceny + importy nákladů

Pak se stala magie. 
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„Stačil ušmudlanej shoptet feed a GA“ 
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„Vždycky někde mějte i fixní náklady klienta“ 
Bez PPC

Fixní náklady

Mzdy 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč

Kanceláře 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Automobily 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Provoz eshopu 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Vedení účetnictví 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Ostatní náklady

Fee agentur 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Náklady PPC 60 000,00 Kč

Náklady logistika 68 542,00 Kč 95 000,00 Kč

Náklady firmy celkem 378 542,00 Kč 335 000,00 Kč

Výnosy

Tržby z prodeje bez DPH a dopravy 1 285 714,00 Kč 850 000,00 Kč

Hrubá marže v % pro daný měsíc 28,00% 28,00%

Marže v Kč 359 999,92 Kč 238 000,00 Kč

Počet objednávek 1 580,00 1 830,00

Data

Průměrná marže na objednávku 227,85 Kč 130,05 Kč

Průměrný náklad logistika na objednávku

Profit -18 542,08 Kč -97 000,00 Kč

Potřebné tržby na 0 1 351 935,71 Kč 1 196 428,57 Kč

Potřebné tržby na 100k profit 1 709 078,57 Kč 1 553 571,43 Kč

Potřebné tržby na 200k profit 2 066 221,43 Kč 1 910 714,29 Kč

Tržby PPC 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč

PNO PPC kampaní 13,33% 0,00%

Náklady logistika balík 43,38 Kč 51,91 Kč

https://docs.google.com/presentation/d/18uFfq0tTJVRWw21VTySfCYzr5JSb_LjC4uAbnuEk1Mc/edit#slide=id.g92ff7b82f8_0_69
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„Je to smutné, ale report klientovi pomohl více než super 
mega ultra senior nejlepší PPC koulař na světě.“ 
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„Nasazení reportu je 2-3 hodiny práce a účtujeme 5 - 10 
000 Kč / měsíčně za rozvoj a aktualizace“ 
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Malé tipy a triky v Datastudio

8.



Datum: není nutno přepočítávat data či přidávat další sloupce, když chcete data zobrazit po jiných 
časových úsecích.  

Data Studio - pár užitečných triků



Histogram: často používaný graf, ale Data Studio ho neumí!  

Data Studio - pár užitečných triků



Filtry: když potřebujete jen část z dat, např. prvonákupy vs. opakované nákupy  

Data Studio - pár užitečných triků



Vlastní metriky: když potřebujete dva filtry v jednom grafu, ale vzájemně se vylučují 
Metrika může vracet místo 1 (tj. count) i jiné pole datové sady                                                                

Data Studio - pár užitečných triků



Arrange > Group umožňuje kontrolovat pouze vybrané prvky, 
místo všech dostupných prvků na stránce                                                               

Data Studio - pár užitečných triků



Děkuji za pozornost.

Jakub Kašparů Michaela Honková Jan Smitka
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