
D R O P S H I P P I N G



d r o p s h i p p i n g  J e  o b c h o d n Í  M o d e l

Ve světě on-line obchodování je několik směrů, 
kterými je možné se vydat, jestliže se vidíte jako 
provozovatel e-shopu. Téměř každý dospělý 
člověk již alespoň jednou nakoupil na e-shopu. 
Těch, kteří se internetu vyhýbají, je skutečně 
minimum a tak se není čemu divit, že je
o e-commerce takový zájem.

d R O P S H I P P I n G

T É M A  Č í S L A
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Provozovat internetový obchod 

může skutečně každý. Na trhu je řada 

firem nabízející software pro prodej 

na internetu. Řešení se dají jednak 

pronajmout, což mohou být skutečně 

nízké náklady, ale fajnšmekři si mohou 

nechat vytvořit internetový obchod 

na míru a stát se skutečně originálními. 

Protože náklady na provoz e-shopu 

mohou být minimální, je vidět, že roste 

počet internetových obchodů 

a že se do tohoto byznysu pouštějí různé 

sociální skupiny. Jsou to maminky 

na mateřské dovolené, které zde 

prezentují své slastní výtvory, studenti, 

kteří se snaží si touto formou například 

přivydělat, ale také velké společnosti, 

které mají síť prodejen a e-shop je pro 

ně další zdroj příjmu.

Provozovat internetový obchod může 

skutečně každý, i ten, kdo nevlastní 

sklad se svými výrobky. Stále více se 

rozmáhá obchodní model nazývaný 

dropshipping. Jde o obchodní model, 

kdy maloobchodní prodejce nabízí zboží 

svého velkoobchodního dodavatele 

či přímého výrobce. V praxi to znamená, 

že maloobchodní prodejce nabízí 

na e-shopu zboží, které fyzicky do svého 

skladu nenakupuje, ale objednávky 

rovnou směřuje na dodavatele/výrobce 

zboží a ten je dopraví k zákazníkovi.

DROPSHIPPING NENÍ 

P ŘE P OSÍLÁNÍ  OBJEDNÁVEK

Dropshipping je někdy mylně chápan 

jako přeposílání objednávek. 

Ani v jednom případě nemusíte mít 

vlastní sklad, pouze naplníte e-shop 

zbožím dodavatele. Když si u vás někdo 

objedná zboží, objednávku vyřídí 

dodavatel. Dodavatel je ten, který 

zboží posílá zákazníkovi a to jak 

v případě dropshippingu, tak 

přeposílání objednávek.
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PŘEP OSÍ LÁNÍ  OBJE DN ÁVE K

V E Z KRATCE 

V případě přeposílání objednávek je 

objednávka předána dodavateli, ten ji 

vyřídí a zpětně zprostředkovateli vyplatí 

provizi. Ziskem pro zprostředkovatele 

je tedy provize, kterou zprostředkovatel 

svému dodavateli vyfakturuje, za předem 

stanovené období, nejčastěji jednou 

měsíčně. Zákazník za zboží platí přímo 

dodavateli a dodavatel zboží odesílá

pod svými údaji. Zprostředkovatel již

do procesu nijak nevstupuje a neřeší 

vratky ani reklamace.

JA K FUNGUJE DROPSHIPPING

Zákazník na dropshopu vytvoří 

objednávku. Provozovatel dropshopu 

pošle zákazníkovi informaci o přijetí 

objednávky a současně přepošle 

objednávku svému (smluvnímu) 

velkoobchodnímu dodavateli/přímému 

výrobci. O vyřízení objednávek přijatých 

v e-shopu dropshipping partnera se 

postará dodavatel. Dodavatel na základě 

objednávky připraví zásilku k expedici. 

Provozovatel dropshopu od dodavatele 

objednává za velkoobchodní cenu. 
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Dodavatel odesílá zboží zákazníkovi pod 

jménem provozovatele dropshopu. 

Je vhodné si stanovit, že tak učiní, 

co nejrychleji s ohledem na stav zboží 

na skladě. Dodavatel zaručuje vyřízení 

objednávek i doručení zboží.

Pro e-shop, který obchoduje formou 

dropshippingu je výhodné, když může své 

služby a sortiment postupně zlepšovat, 

ale v tomto směru je závislý na nabídce 

dodavatele.

Provozovatel dropshopu musí „pouze“ 

optimalizovat a udržovat svůj internetový 

obchod, což znamená optimalizovat 

pro vyhledávače, aby získal co nejvíce 

zákazníků. Připravuje texty a články, 

buduje zpětné odkazy a pořádá 

marketingové akce. Zisk dropshopu tvoří 

provize z nákupů, které zákazníci učinili 

v jeho internetovém obchodě a vyplácí 

mu je dodavatel.

 

DODAVATEL ZBOŽÍ 

V  DROPSHIPPINGU

Pro dodavatele znamená zapojení 

obchodníků (dropshopů) do této formy 

spolupráce rozšíření prodejní sítě, čímž si 

může zásadně zvýšit odbyt a také obrat. 

Dodavatel posílí svou pozici na trhu tím, 

že zvýší povědomí o svých výrobcích. 

Dodavatel posílá do dropshopů 

(ve většině případů automatizovaně 

– prostřednictví XML feedu) data 

obsahující názvy zboží, skladovou 

dostupnost atd. Zboží odesílá dodavatel 

(nikoli provozovatel dropshopu). 

Zrušením cesty mezi dodavatelem 

a provozovatelem dropshopu dochází 

k úspoře času. Na zásilce by měly být 

údaje provozovatele dropshopu, jako by ji 

odesílal sám provozovatel. 

K zásilce dodavatel připojí fakturu s údaji 

provozovatele a např. nějaké propagační 

materiály.
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VÝHODY A NEV ÝHODY P RO 

PROVOZOVATELE DROP SHO P U

Výhody pro provozovatele dropshopu 

jsou ve formě minimálních nákladů

na provoz e-shopu, které plynou ze 

zbavení se nutnosti pořizovat si vlastní 

sklad a zásoby zboží. Na trhu existuje 

mnoho e-shop systému, které mají 

zabudované automatické propojení 

s dodavatelem, což znamená téměř 

nulovou administraci e-shopu.

Obchodník může věnovat daleko více 

času marketingu (SEO, PR články, 

reklama, odkazy atd.).

Provozovatel dropshopu platí prodejci 

(dodavateli) pouze zboží, které si 

zákazník objednal, čímž si rovněž sníží 

investice a na skladě mu neleží například 

neprodejné zboží.

Nevýhodou může být situace, kdy je 

provozovatel napojen na více dodavatelů 

a zákazník nakoupí v rámci jedné 

objednávky zboží od více dodavatelů. 

Může se stát, že zákazník obdrží 

objednané zboží zvlášť od jednotlivých 

dodavatelů. Běžnější je, že dodavatelé 

zašlou zboží obchodníkovi, který 

objednávku zkompletuje a v jedné 

zásilce odešle zákazníkovi. Je-li prodejce 

uváděn na faktuře, řeší veškeré případné 

reklamace a vrácené zboží.
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OBCHOD, KTERÝ JE  ZÁVISLÝ POUZE NA JEDNOM 

D ODAVATELI ,  JE  TAKÉ ZÁVISLÝ NA EXISTENCI  TOHOTO 

DODAVATELE.

Provozovat e-shop má své výhody, ale 

je třeba nezapomenout na originalitu 

e-shopu a unikátnost obsahu na něm. 

Nestačí převzít strukturu dodavatele, 

jeho zboží nechat s jeho popisy a jeho 

obrázky. Neoriginálních popisů a textů 

si vyhledávače (Google, Seznam atd.) 

ani nevšimnou, ba naopak, budou je 

považovat za duplicitní a nekvalitní 

a umístí je na spodní příčky výsledku 

vyhledávání. Dropshopping má své 

výhody a je finančně méně náročný, 

ale neznamená to, že je to byznys bez 

práce. Mít originální e-shop napojený 

na fungujícího dodavatele a rostoucí 

zisky je bezesporu krásná představa. 

Může se stát, že se dodavatel rozhodne 

ukončit svou činnost nebo spolupráci 

s napojenými e-shopy a tím pádem je 

ohrožen i samotný dropshop. Výhod, 

ale také úskalí kolem dropshippingu je 

mnoho, ale vždy se dá ze všeho vytěžit.
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xSklad je cloudový software z produktové 

řady xprofi rmu, kdy uživatel

do systému přistupuje prostřednictvím 

internetového prohlížeče. Cloudové 

řešení má řadu výhod, z níž základní je 

přístup do systému odkudkoliv,

kde je internet. Dalšími výhodami 

xSkladu jako cloudového softwaru je

jeho cena, spolehlivost, údržba, správa

a samozřejmě bezpečnost.

xSklad je systém řízeného (adresovaného) 

skladu, který eviduje rozložení zboží 

na skladě a řídí práce ve skladě. Řízený 

(adresovaný) sklad zvyšuje spokojenost 

zákazníků díky rychlejším dodávkám 

zboží. Zavedení xSkladu vytvoří 

předpoklady pro snížení nákladů

a zvýšení produktivity skladovacího 

procesu. Automatizované procesy

ve skladu urychlují a zpřesňují 

vychystávání zboží.

Mobilní aplikace xRozvoz do mobilních 

zařízení s operačním systémem Android, 

je aplikace pro on-line i off -line prodej 

zboží mimo prodejnu. Aplikace umožňuje 

objednávku on-line editovat nebo 

elektronicky tvořit předobjednávku,

což je forma rezervace zboží. Zákazník 

vidí svou aktuální objednávku

ve skeneru a následně dostane vytištěnou 

účtenku nebo souhrn objednávky

do e-mailu tzn. číslo objednávky, údaje

o dodavateli, údaje o odběrateli, způsob 

úhrady a informace o uskutečněné 

objednávce.

XSKLAD -  SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ  SKLADU

MOB ILN Í  PRODEJ XROZVOZ JAKO BONUS K XSKLADU



H L E d á M E

Máte zájem pracovat v perspektivní společnosti a podílet
se na zajímavých projektech? Staňte se součástí našeho 

týmu. Máme profesionální přístup ke klientům a práce svých 
zaměstnanců si vážíme. Nabízíme vám možnost pracovat

v příjemném prostředí a přátelském kolektivu. Najdete u nás 
uplatnění, ať už jste zkušeným profesionálem či čerstvým 

absolventem. 

S T A Ň T E  S E  S O U Č á S T í

n A Š Í  s p o l e Č n o s t i
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O B S A Z U J E M E  P O Z I C E

Konzultant analytik softwaru

Programátor aplikací pro Windows CE

Projektový manažer SW produktů

Programátor .NET

Programátor ASP.NET

CO N A BÍZ ÍME

 � Kreativní, zodpovědnou a dynamickou práci, která vám umožní 

vyniknout a realizovat se.

 � Mzdové ohodnocení dle zkušeností a pracovních výsledků.

 � Zaměstnanecké benefity (bonusy/prémie, dovolená navíc, firemní 

akce, stravenky/příspěvek na stravování, vzdělávací kurzy, školení, 

závodní stravování).

POŽADAVKY NA NABÍZENÉ VOLNÉ POZICE 

N ALEZN ETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 

www.elinkx.cz/nabidka-prace
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