
CHYTRÝ ONLINE
OD S2 STUDIA

Nakopněte své online 
podnikání s profesionály!
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CO JE CHYTRÝ ONLINE?
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CO JE 
CHYTRÝ ONLINE
A KOMU JE URČEN?
• CHYTRÝ ONLINE je služba od společnosti S2 STUDIO s.r.o.

• Služba je určena všem subjektům a podnikatelům,  
kteří chtějí efektivně podnikat v online prostředí.

• Podstatou služby je dlouhodobá spolupráce s týmem odborníků, 
bez vysokých počátečních investic, s jistější a rychlejší návratností.
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S ČÍM VÁM POMŮŽE 
CHYTRÝ ONLINE  
OD S2 STUDIA?

výrazně eliminovat paušální neefektivní náklady  
na vlastní zaměstnance (odvody, benefity, apod.)

dlouhodobě dosahovat vysoké efektivity 
díky strategickému plánování a vysoké odbornosti

využívat dlouholeté zkušenosti pestré škály odborností

dělat správná rozhodnutí, a tím dosahovat lepších výsledků
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CHYTRÝ ONLINE
ŘEŠÍ ÚSKALÍ  
ZAMĚSTNANCŮ.

• Náklady na vlastní zaměstnance se průběžně zvyšují.

• Najít kvalifikovaného zaměstnance, který odvádí  
dlouhodobě kvalitní práci, je velmi náročné a drahé.

• Vlastní zaměstnanec, pokud bude odborníkem ve svém oboru,  
nebude mít pravděpodobně znalostní a zkušenostní přesah 
do příbuzných nebo dalších odborností.

• Zaměstnanec zpravidla nemá takovou efektivitu  
a tah na branku ve vztahu k efektivitě a výsledkům.

• Mnozí zaměstnanci bývají nestálí. Pokud dostanou lepší nabídku  
jinde, dají výpověď. Je možné, že se časem ukáže, že váš  
zaměstnanec nebude splňovat vaše očekávání a propustíte ho. 
V obou případech pak s novým zaměstnancem začíná celé kolečko 
hledání, zaškolování, seznamování a testování nanovo.
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V rámci online strategií a online reklamy není efektivní  
a finančně rozumné najmout si současně:

• odborníka na reklamní sítě Google a Seznam

• odborníka na reklamu na sociálních sítích

• copywritera

• odborníka na SEO

• kodéra

• programátora

• analytika

• grafika s odborným přesahem do UX

• stratéga se zkušenostmi, který sestaví strategii, dokáže 
zanalyzovat trh a predikovat výsledný efekt s návratností aktivit. 

Mnoho z těchto odborností potřebujete 
často jen v omezeném rozsahu, ale je-
jich vynechání z rozhodovacího proce-
su může mít silný dopad na výsledek.

Řešením je CHYTRÝ ONLINE! 

TÝM ODBORNÍKŮ,  
KTERÝ (NE)POTŘEBUJETE?
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VÁŠ ZAMĚSTNANEC  
VS.

CHYTRÝ ONLINE
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VÁŠ ZAMĚSTNANEC
VERSUS
CHYTRÝ ONLINE

Porovnejme obecné vlastnosti jednoho interního 
zaměstnance vaší společnosti s vzorovými náklady 
za komplexní službu CHYTRÝ ONLINE od S2 STUDIA, 
díky které získáte podporu hned celého týmu odborníků 
z oblasti online podnikání, marketingu a programování.

Přestože porovnáváme dva obtížně srovnatelné náklady, 
pojďme se kromě klíčových rozdílů zaměřit i na důležitý 
aspekt, a to sice, kolik vás „to bude stát“.
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JEDEN ZA VŠECHNY?

Pokud najdete vhodného zaměstnance, tak 
se bude snažit rozhodovat správně, ale vždy 

pouze na základě informací a znalostí, které má 
k dispozici. Je tedy pravděpodobné, že se často 

nerozhodne úplně nejlépe. 

V systému CHYTRÝ ONLINE máte k dispozici 
kompletní tým odborníků, který při rozhodování 

a tvorbě strategie využívá efektivně 
symbiózy všech svých znalostí, odborností 

a dlouholetých zkušeností.
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váš zaměstnanec služba CHYTRÝ ONLINE

nemocnost marodí, někdy ošetřuje i členy rodiny nikdy nemarodí

dovolená má nárok na 4 až 5 týdnů placené dovolené nepotřebuje dovolenou, je dostupná neustále

zastupitelnost bývá obtížně zastupitelný je neustále k dispozici

vzdělávání absolvuje školení, která mu hradíte se vzdělává sama, bez dalších vícenákladů

licence za software používá vámi nakoupený či pronajatý SW nevyužívá vaše licence za pracovní SW

pracovní zázemí
spotřebovává energie, využívá vámi nakoupené vybavení  
ve vaší kanceláři

neúčtuje kleintům nájem ani vybavení

další náklady  
a příspěvky

může požadovat příspěvky na penzijní spoření, na dopravu 
či služební vůz, telefon a další zaměstnanecké benefity

nepožaduje žádné zaměstnanecké benefity

stravování
chodí na svačiny a obědy,  
na které přispívá zaměstnavatel

nemá přestávky na občerstvení,  
není potřeba na něj přispívat

komplexnost věnuje se v danou dobu aktivně vždy pouze jednomu úkolu
dokáže současně řešit více úkolů zároveň  
(marketing, grafické návrhy, programování atd.)

efektivita
zpravidla třetinu pracovní doby stráví neefektivně (konverzuje 
s kolegy nad kávou nebo cigaretou, řeší soukromé záležitosti...)

vám účtuje za celou škálu služeb  
o sjednaném rozsahu

HLAVNÍ ROZDÍLY

CHYTRÝ ONLINE   |   10



KOLIK VÁS STOJÍ? KOLIK SKUTEČNĚ ODPRACUJE?

měsíční mzda s odvody (160 h) 44 000 Kč

roční mzda s odvody (1 920 h) 528 000 Kč

režijní náklady, benefity  
(nájem, energie, voda, telefon, doprava, 
spoření, notebook, kancelář, stravování atd.)

60 000 Kč

náklady na vzdělávání 12 000 Kč

roční náklady celkem 600 000 Kč*)

předpokládaný počet prac. hodin 1 920 h / rok

marození (průměrně 15 dní) - 120 h / rok

dovolená (průměrně 25 dní) - 200 h / rok

vzdělávání (průměrně 4 dny) - 32 h / rok

počet odpracovaných hodin 1 568 h / rok

počet odpracovaných hodin 
při efektivitě 2/3 pracovní doby 1 035 h / rok

NÁKLADY NA JEDNOHO ZAMĚSTNANCE
Váš zaměstnanec pravděpodobně zvládá určité porftolio činností, avšak i při vší snaze je stále jen člověk.  
Je pravděpodobné, že čas od času omarodí nebo odjede na dovolenou. Navíc, jak už tomu bývá, každý 
zaměstnanec stráví přibližně třetinu pracovní doby zcela neefektivně.

* Kalkulováno je s částkou, která ani zdaleka neodpovídá nákladům na seniorního zaměstnance ve vyšší odbornosti a v žádaných lokalitách (krajská města, hlavní město atd.). 
   Do tohoto výpočtu si snadno dosaďte hodnotu mzdy s odvody kvalitního zaměstnance ve vašem regionu.
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roční náklady za 1035 hodin při hodinové sazbě 925 Kč/hod.*) 957 375 Kč

roční 19% daňová úspora na dani z příjmu PO (CHYTRÝ ONLINE je uznatelným nákladem) 181 901 Kč

roční výsledné výdaje 775 474 Kč

měsíční výsledné výdaje 64 623 Kč

NÁKLADY NA CHYTRÝ ONLINE

Ceny jsou uvedeny bez DPH.* Jedná se o zvýhodněnou sazbu oproti standardním cenám. Uvedená sazba je platná pouze pro klienty smluvní služby CHYTRÝ ONLINE.

Jednou z mnoha výhod služby CHYTRÝ ONLINE je, že si její 
rozsah můžete nastavit dle potřeby. Následující čísla vycházejí 
z předpokládaného skutečného počtu hodin, které odpracuje jeden 
z vašich interních zaměstnanců.
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POROVNÁNÍ V ČÍSLECH
Pojďme si předchozí počty shrnout a porovnat. Vezměme v potaz i to, že v rámci služby CHYTRÝ ONLINE kromě znalostí 
celého týmu odborníků různého zaměření získáte v ceně automaticky i licenci za software o roční průměrné hodnotě 150 000 Kč. 
V praxi se může jednat např. o plně funkční e-shop se všemi potřebnými funkcionalitami nebo webovou prezentaci na míru, apod.

Máte k dispozici veškeré potřebné odbornosti 
v potřebném rozsahu. Není nutné žádných 

dalších nákladů. O Váš online svět je 
profesionálně postáráno. 

 Máte jednoho zaměstnance, s jednou 
odbornosti. Na další potřebujete další 

zaměstnance nebo služby další externí 
společnosti = náklady zde zdaleka nekončí.

váš zaměstnanec služba CHYTRÝ ONLINE

roční výdaje 600 000 Kč 775 474 Kč

náklady za software 150 000 Kč SOUČÁSTÍ SLUŽBY

celkový roční náklad 750 000 Kč 775 474 Kč

VS.
váš zaměstnanec služba CHYTRÝ ONLINE
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POROVNÁNÍ V ČASE: NÁKLADY VS.

výše nákladů
a investic

výše výdajů za službu
CHYTRÝ ONLINE

výše výdajů a investic 
do vlastního zaměstnance 
a online projektu

vývoj v čase

6 měsíců 12 měsíců

Nejprve musíte vynaložit pros-
tředky na získání zaměstnance.

Výdaje za CHYTRÝ ONLINE jsou stejné jako 
na počátku. Váš projekt běží a tým odborníků 
neustále pracuje na jeho zdokonalování.

Našli jste zájemce, který se zdá 
být vhodným kandidátem. Jed-
náte o podmínkách a datu nástu-
pu do tříměsíční zkušební lhůty. 

Než se nový zaměstnanec 
pustí do práce, je potřeba vy-
bavit jej pracovními nástroji 
a potřebným softwarem. 
Jedná se sice o jednorázovou, 
ovšem poměrně nákladnou 
investici.

První týdny se nový zaměstna-
nec rozkoukává a zaučuje. Do-
hlížíte na jeho vedení, školíte jej 
a v případě, že se i nadále jeví 
jako schopný, pomalu se pouští 
do práce.

Zaměstnanec připravuje váš webový 
produkt ke spuštění. Nakupuje dílčí 
nástroje a licence. Činnosti, které ne-
zvládá sám, vybírá a nakupuje od ex-
terních dodavatelů. 

Po několika měsících je váš 
online produkt připraven ke 
spuštění. Nyní se vše ukáže. 
V ideálním případě bude pro-
dukt funkční a začne v dalších 
měsících generovat první tržby. 
Nyní je ještě potřeba propojit 
řadu webových služeb a nasta-
vit marketingové nástroje.

Váš produkt běží. Pokud zaměstnanec neodešel na ma-
teřskou dovolenou, neomarodil nebo nedal výpověď a 
funguje dle vašich představ, je možné, že bude mít brzy 
vyšší finanční nároky. V každém případě je pro pokračo-
vání nutné neustále produkt inovovat a investovat do 
něj. Nabízí se otázky: Byla zvolena funkční marketingová 
strategie? Objevují se první výsledky? Dělá zaměstna-
nec svou práci dobře? Neutekla vám už konkurence?

V tuto chvíli již
se službou CHYTRÝ 

ONLINE připravujete 
a spouštíte své 

online podnikání.

spuštění online 
podnikání 
svépomocí
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POROVNÁNÍ V ČASE: TRŽBY VS.

výše tržeb
z online podnikání

online podnikání svépomocí

online podnikání 
se službou CHYTRÝ ONLINE

vývoj v čase

6 měsíců 12 měsíců

Tým S2 STUDIA se postará o to, 
aby spuštění vaší nové služby 
mohlo proběhnout brzy po zahá-
jení spolupráce (to bývá možné 
max. v řádu týdnů). 

Krátce po spuštění vám již 
služba nebo e-shop generuje 
první tržby. Jedná se o finance, 
které vám pokryjí vstupní nákla-
dy a umožní reinvestovat další 
prostředky do zdokonalování 
služby a celého podnikání 
(nejen) v online světě.

Tým odborníků průběžně vyhod-
nocuje stav a doporučuje další 
kroky pro budoucí růst. V této 
době již máte prostředky i na to, 
abyste více investovali do propa-
gace a kreditů pro online reklamu.

Vaše online podnikání může 
nadále růst exponenciálním 
tempem. V tuto chvíli již pravdě-
podobně aplikujete řadu služeb 
(vč. online marketingu, správy 
soc. sítí, smart e-mailing atd.).
Na základě výsledků vám tým 
služby CHYTRÝ ONLINE navrhu-
je a přizpůsobuje nové strategie, 
jak těžit z vašeho potenciálu 
maximum ještě efektivněji.

Naši odborníci budou aplikovat nové 
komplexní zkušenosti z online světa 
a budou pružně reagovat na inovace, 
které online svět přináší. Rozsah prací 
v rámci služby CHYTRÝ ONLINE můžete 
rozšiřovat na základě svých potřeb, 
pokud to uznáte za vhodné.

Pokračování vašeho podnikání v online 
světě bude záviset na schopnostech 
vašich zaměstnanců. Zda bude projekt 
ziskový či nikoliv, se obvykle ukáže až 
v řádu několika měsíců nebo let.

Spuštění služby vaším zaměstnancem bývá často 
otázka mnoha měsíců. Každý měsíc průběžně in-
vestujete do vývoje, návratnost do té doby je nulová. 
K tomu musíte nakupovat další externí služby – roz-
hodne váš zaměstnanec správně, které?

I podnikání svépomocí vám časem 
pravděpodobně začne generovat 
zisk. Bude tomu ovšem řádově 
o mnoho měsíců později, než se 
službou CHYTRÝ ONLINE.

CHYTRÝ ONLINE   |   15

váš zaměstnanec služba CHYTRÝ ONLINE

CHYTRÝ ONLINE   |   15



CHYTRÝ ONLINE: VÝHODY V  KOSTCE
Neplatíte odvody za zaměstnance. Cena za 
službu CHYTRÝ ONLINE je pro vás čistým daňově 
uznatelným nákladem. 

Služba CHYTRÝ ONLINE je nenáročná. Nepotřebuje 
vybavení a prostor ve vašich kancelářích ani licence 
na software, nespotřebovává vaše energie, nemusíte 
ji přispívat na stravování, dopravu, nápoje, důchodové 
spoření, telefon a další.

Služba CHYTRÝ ONLINE nebývá nemocná, nemusí 
hlídat nemocné děti ani nepotřebuje 5 týdnů dovolené, 
netrpí nezastupitelností.

V rámci služby CHYTRÝ ONLINE máte k dispozici 
veškeré odbornosti a služby kdykoliv a vždy pouze 
v potřebném rozsahu.

Platíte pouze čas čisté práce. CHYTRÝ ONLINE 
nechodí na obědy, na svačiny, neprotlachá třetinu 
pracovní doby s kolegy ☺ 

Komunikujete pouze s jedním styčným pracovníkem 
S2 STUDIA, a tím výrazně šetříte čas nutný pro 
řízení několika vlastních zaměstnanců. Výjimkou jsou 
situace, kdy je potřeba např. strategická konzultace 
s konkrétním odborníkem.

V rámci S2 STUDIA získáte přednostní péči.  
Vaše požadavky jsou řešeny přednostně.
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Zavadilka 2620, 
370 05 České Budějovice info@s2studio.cz +420 777 299 957

Začněte dosahovat lepších výsledků 
a buďte efektivní, odstraňte náklady  
a starosti s vlastními zaměstnanci  
za cenu již od 15.000 Kč bez DPH měsíčně.

Řiďte svůj firemní online svět  
efektivně se službou
CHYTRÝ ONLINE OD S2 STUDIA.

STRATEGIE

WEBY, E-SHOPY

ONLINE MARKETING

GRAFIKA A DESIGN

VÝROBA REKLAMY

ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ
SOFTWARU

www.s2studio.cz
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