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Smlouva o poskytnutí vouchem
uzavřeno podle § 10a odst. 3 a nás!, zákona č. 250/2000 Sb.r o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve 2nění pozdějších předpisů, o § 159 a násí zákona č. 500/2004 5b., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Hlavní město Praha
se sídlem:
zastoupené:

Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Ing. Davidem Blažkem, pověřeným řízením odboru
projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy, na základě
pověření ze dne 1.3.2020
Mgr. Aneta Šubrtová, na základě pověření ze dne
25.11.2019
00064581
CZ00064S81
6687982/0800
Česká spořitelna, a.s.
48ia97h

oprávněná osoba:

IČO:
DIC:
číslo účtu: 
účet veden u:
ID datové schránky:

(dále jen „Poskytovatel dotace")

a

Data4You Digital s.r.o. 
se sídlem: 
zastoupená:

Táborská 940/31,14000 Praha

IČO: 06222447
společnost je plátcem DPH: 
číslo účtu: 
účet veden u: 
zapsaná:

NE
115-4716260287/0100 
Komerční banka, a.s.
C 278397 vedená u soudu Městský soud v Praze

(dále jen „Příjemce")

(společně dále jen „Smluvní strany")

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této Smlouvy 
o poskytnutí voucheru (dále jen „tato Smlouva", resp. „Smlouva").
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II.
Předmět této Smlouvy

1. Za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytne Poskytovatel dotace Příjemci částku 
ve výši odpovídající skutečně vzniklým, odůvodněným a prokázaným způsobilým výdajům, 
maximálně však do výše 417 520,00 Kč (slovy: čtyři sta sedmnáct tisíc pět set dvacet korun 
českých) (dále jen „Dotace"). Dotaci poskytuje Poskytovatel dotace v rámci projektu

reg. číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607, 
„PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY" (dále jen „Program"),

„Specializované vouchery",
z programu
definovaného v dokumentu Programový manuál pro udělování specializovaných 
voucherů v oblasti „Pražský voucher na kreativní služby" (dále jen „Manuál"), jenž byl 
schválen usnesením Rady hl. města Prahy č. 172 ze dne 11. 2. 2019 (viz 
htto://www.praha.eu/inp/cz/o meste/magistrat/deska/index.htmí) a tvoří součást
dokumentace 2. výzvy programu Pražský voucher na kreativní služby (dále jen „2. Výzva"),

Součástí dokumentace Programu jsou dále Všeobecnéjak je tato definována dále. 
podmínky užívání internetové aplikace Podej projekt (dále jen „Všeobecné podmínky"),

projektPodejv internetové aplikacidostupnékteré
na https://podeiproiekt.prazskwoucher.cz/ (dále jen „Aplikace"). Podpisem této Smlouvy

jsou

Příjemce stvrzuje, že je mu obsah Manuálu a Všeobecných podmínek znám, vzal je na 
vědomí a zavazuje se povinnosti v nich stanovené dodržovat. Ve vztahu k Příjemci je 
Dotace poskytována na individualizovaný projekt s názvem „BrikkApp - Webové stránky", 
popsaný v Žádosti o poskytnuti voucheru (dále jen „Žádost"), která tvoři přílohu č. 1 této 
Smlouvy a její nedílnou součást (dále jen „Projekt"). Program je realizován v rámci Výzvy 
č. 11 - Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele, 
spolufinancovaný z Operačního programu Praha - pól růstu ČR (dále jen „Výzva").

2. Dotace je poskytována v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 
ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu 
de minimis, vyhlášeném v Úředním věstníku EU dne 24.12. 2013.

3. V souladu s ustanovením zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněni 
pozdějších předpisů, tímto Poskytovatel dotace potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo 
schváleno usnesením Rady hl. města Prahy č. 2136 ze dne 5.10.2020.

4. Příjemce prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy

• Projekt přispívá k plněni indikátoru Výzvy „podnik, který dostává podporu pro účely 

uvádění nových výrobků na trh" - ANO [7) / NE □
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• Projekt přispívá k plnění indikátoru Výzvy „podnik, který dostává podporu pro účely 

zavádění výrobků nových pro podnik"-ANO □ / NE S
I

5. Dotace, která je Příjemci poskytnuta z rozpočtu Poskytovatele dotace, je ve smyslu zákona 
Č. 320/2001 $b., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále Jen „zákon o finanční kontrole"), 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení zákona o finanční 
kontrole a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a 
o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce Je 
povinen dle ust. § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole umožnit Poskytovateli dotace, 
resp. jeho k tomu příslušným orgánům, kontrolu hospodaření Příjemce a dodržování účelu 
podmínek, 2a kterých byla Dotace Příjemci poskytnuta a Čerpána. Poskytovatel dotace má 
právo provést kontrolu hospodaření Příjemce i před vyplacením Dotace. Doba provádění 
kontroly se nepočítá do lhůty dle ČI. IV. odst. 2 této Smlouvy.

m.
Další práva a povinností Příjemce

1. Příjemce je povinen Projekt realizovat v souladu s právními předpisy, Manuálem, touto 
Smlouvou a její přílohou č. 1, která je její nedílnou součástí.

2. Za podmínek uvedených v této Smlouvě je Příjemce oprávněn provést změny v Projektu.

3. Změny v Projektu se dle závažnosti dělí na změny Projektu podstatné a nepodstatné.
Nepodstatné změny nepodléhají schválení ze strany Poskytovatele dotace. Příjemce je
však povinen nepodstatné změny písemně prostřednictvím Aplikace oznámit
Poskytovateli dotace, a to bez zbytečného odkladu, nej později při podání Žádosti
o proplacení voucheru (Dotace). Za nepodstatné změny se považuje:

a) změna kontaktní osoby Projektu (včetně změny kontaktních údajů) či adresy 
pro doručení písemností;

b) 2měna v osobách vykonávajících funkci statutárního orgánu Příjemce;
c) změna adresy realizace; touto změnou však musí být zachováno místo dopadu 

realizace Projektu na území hl. m. Prahy;

d) změna sídla či provozovny Příjemce, pokud nové sídlo ČI provozovna budou umístěny 
na území hl. m. Prahy;

e) změna harmonogramu realizace Projektu, které neovlivní cíle, výstupy Projektu, 
rozpočet Projektu a celkovou délku realizace Projektu;
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f) úprava postupu realizace aktivity, která však neovlivní její charakter, ani dle, rozpočet 
a celkovou délku realizace Projektu.

Ostatní změny jsou považovány za podstatné, tj. za změny, které mají dopad na charakter, 
cíie, rozpočet a celkovou délku realizace Projektu. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo 
posoudit změnu Projektu nad rámec změn uvedených pod písmeny a) - f) cl lil. odst. 3 
této Smlouvy jako změnu nepodstatnou. Podstatné změny Projektu jsou možné pouze po 
předchozím schválení Poskytovatelem dotace a uzavření dodatku k této Smlouvě. 
O schválení podstatné změny Projektu žádá Příjemce písemně prostřednictvím Aplikace. 
Žádost Příjemce musí být odůvodněna. Účinnost podstatné změny Projektu nastává 
nejdříve dnem účinnosti písemného dodatku ktéto Smlouvě. Příjemce bere na vědomí, 
že změny jsou možné výlučné v rozsahu snížení podpořených aktivit, a to pouze v případě, 
že bude zachován smysl a účel Projektu a též minimální hranice Dotace na jeden voucher 

stanovená v Manuálu.

4. Příjemce má právo na poskytnutí Dotace po ukončení Projektu (ex-post) na základě řádně 
vyplněné Žádosti o proplacení voucheru, a to na účet Příjemce uvedený v Žádosti 
o proplacení voucheru a této Smlouvě, který musí být bankovním účtem vedeným 
u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněným způsobem umožňujícím 
dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona č. 23S/2004 Sb., o dani 2 přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce nemá právo na poskytnutí Dotace, pokud nebyly dodrženy 
všechny podmínky stanovené právními předpisy, touto Smlouvou včetně Žádosti či 
Manuálem a Všeobecnými podmínkami.

5. Příjemce je povinen uveřejnit povinnou publicitu Projektu dle podmínek uvedených 
v Manuálu. Poskytovatel dotace souhlasí s publikací svého loga a dalších grafických prvků 

pro prokázání publicity dle požadavků Manuálu.

6. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál této Smlouvy, veškeré originály účetních 
dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací Projektu po dobu 10 let 
počínaje prvním dnem roku následujícího po roce, kdy mu byla uhrazena Dotace dle či. IV 

této Smlouvy.

7. Příjemce je povinen spolupracovat s Poskytovatelem dotace nebojím určeným subjektem 
při vyhodnocování efektů a úspěšnosti Projektu, např. účastí na dotazníkovém šetření 
nebo evaluačním interview, poskytnutím Informací o další spolupráci, a to po dobu 5 let 
od proplacení Dotace, přičemž Poskytovatel dotace nebojím určený subjekt může uplatnit 
tento požadavek nejvýše jednou ročně.
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8. Příjemce podpisem této Smlouvy čestné prohlašuje, že případná získaná Dotace nebude 

použita na kryt, stejných způsobilých nákladů Projektu financovaného zcela 
z jiných veřejných dotačních titulů, 
výdajů jsou uvedeny v Manuálu.

nebo zčásti 
resp. nezpůsobilostiDalší podmínky způsobilosti,

9' Zríirr í**”8* *waa* *a*>«né V Manuálu, a to zejména
uvedené ^Manuálu! ^ d°kUmentŮ 3 * P0VÍnen P'nit da,ži

i°. Příjemce je povinen podat Poskytovateli dotace žádost o proplacení voucheru
Sže iTT AP'T ^ V3d neip0ídéji v den ukončen‘ doby realizace Projektu. 
! n n hí ^ ° Pr°P!fCeni voucheru bV|a P^ána včas, zůstává tato Ihúta zachována i

Př emcemT TxK f 1 ,é,° Sm,0UVV- Vežkerá Prohlášení učiněná
Příjemcem v průběhy spolupráce s Poskytovatelem dotace, počínaje podáním žádosti se
V oHnad ř T°T Př'mm PřÍ P°dání Žádosti 0 Proplacení voucheru
V pr pade, že by taková čestná prohlášeni byla v době předložení žádosti o proplaceni
voucheru nepravdivá, nesprávná či neúplná, považuje se neoznámeni změn 
resp. neuvedeni správných a pravdivých prohlášení, za podstatné pomšení této Smlouvy'

szzsr'* a°“” '"** —— «* * - *4
11. Příjemce je povinen ve Ihůtě do devadesáti (90) dnů od podpisu této Smlouvy uzavřít 

sm ouvy 6 objednávky s vybranými dodavateli služeb, a to v písemné formě, souladu

;r„ “e25rlppr“ w r“,,!"4”vMy

IV.
Povinnosti Poskytovatele dotace

1. Žádost o proplacení voucheru musí byt bez vad. Pokud budou nalezeny vady v Žádosti 
o proplacení voucheru, bude tato žádost vrácena Příjemci 
Žádosti o k odstranění vad. Vrácení 

i stím, že opravenou
. , musí Příjemce podat prostřednictvím Aplikace do pěti (5)

Ů kd JeJÍt;áCení " °PraVě- T6prVe P° °d5traněni «d rnožné Dotaci 
proplatrt Doba, kdy je Žádost o proplaceni voucheru vrácena a vady odstraňovány, se
nezapočítává do Ihuty pro proplaceni Dotace dle ČI. IV. odst. 2 této Smlouvy; tato lhůta
začne betet od předloženi Zadosti o proplacení voucheru bez vad.

proplacení voucheru k opravě je možné pouze jednou 
2ádost o proplacení voucheru

$



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Praha - pól růstu ČR* * *

2. Poskytovatel dotace je povinen poukázat Příjemci bankovním převodem Dotací • částku 
určenou na základě skutečně vzniklých, odůvodněných a prokázaných způsobilých výdajů 

ve smyslu článku II. odst. 1 této Smlouvy, případně sníženou o částku od po vídající aktivitě, 
která byla z Projektu vypuštěna postupem dle čf. Ifl. odst. 3 této Smlouvy, tj. uzavřením 
dodatku k této Smlouvě, ve lhůtě nejpozději do 42 pracovních dnů ode dne předložení 
bezvadné Žádosti o proplacení voucheru Poskytovateli dotace za podmínky úplnosti 
Žádostí o proplacení voucheru, jejího předloženi ve lhůtě stanovené v Manuálu a realizace 

Projektu v souladu s právními předpisy a s touto Smlouvou.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, ze uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí Poskytovatel dotace.

V.
Ukončení Smlouvy a navrácení Dotace

1. Vztah založený touto Smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody obou Smluvních 
stran nebo výpovědí této Smlouvy Poskytovatelem dotace.

2. Dohoda o ukončení této Smlouvy musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které 
vedly k ukončení této Smlouvy, včetně způsobu vzájemného vypořádání práv a povinností 
Smluvních stran.

3. V případě neplnění č? porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy pro Příjemce, má
Poskytovatel dotace právo písemně vypovědět tuto Smlouvu. Toto právo má Poskytovatel
dotace zejména, pokud 2e strany Příjemce dojde k závažnému porušení této Smlouvy.
2ávážným porušením se rozumí zejména:

a) realizace Projektu v rozporu s právními předpisy, touto Smlouvou, Žádostí, Manuálem 
a Všeobecnými podmínkami;

b) použití Dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto 
Smlouvou;

c) neumožnění provedení kontroly Poskytovatelem dotace dle čl. II. odst. S této Smlouvy;
d) uvedení nepravdivých, nesprávných Či neúplných údajů Příjemcem v Žádosti, Žádosti 

o proplacení voucheru, v této Smlouvě či v jakémkoli dalším dokumentu se Smlouvou 
souvisejícím;

e) realizace spolupráce mezi Příjemcem a dodavatelem služby (resp. dodavateli služeb) 
před účinností smluv či objednávek dle čl. III. odst. 11 této Smlouvy;

f) nepodání Žádosti o proplacení voucheru ve lhůtě dle čl. III. odst. 10 této Smlouvy.
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4. Písemnou výpovědí této Smlouvy Poskytovatelem dotace zaniká nárok na proplacení 
Dotace. V případě, že k proplacení Dotace došlo jíž před doručením výpovědi Příjemci je 
Příjemce povinen provést vyúčtování Dotace a vrátit na bankovní účet Poskytovatele 
dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy dosud poskytnuté peněžní prostředky 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od uplynutí výpovědní lhůty. 
Výpovědní Ihuta čím sedm (7) dní ode dne doručení výpovědi Příjemci. Pokud Příjemce 

ve stanovené lhůtě poskytnutou Dotaci nevrátí, považují se finanční prostředky z Dotace 
za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.").

5. V případě, ie Příjemce poruší jakoukoli povinnost stanovenou mu v souvislosti s realizaci 
Projektu právními předpisy, touto Smlouvou a dokumenty v ní uvedenými, nebo se jeho
prohlášeni uvedená v Žádosti, Žádosti o proplacení voucheru či v této Smlouvě ukáží jako 

nepravdivá, nesprávná či neúplná poté, co došlo k proplacení Dotace Poskytovatelem 
dotace, bude se jednat o porušení rozpočtové kázně dle §22 zákona Č. 2SO/2OO0 Sb a 
Poskytovatel dotace je oprávněn uložit Příjemci odvod a penále dle zákona č 
Sb., popř. vypovědět tuto Smlouvu dle ČI. V. odst. 3 této Smlouvy.

c. 250/2000

6. V případě, ře bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně dle. , , 2ákona č. 250/2000 Sb.,
budou odvodí případné penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeny ve výši stanovené 
zákonem č. 250/2000 Sb.

7. V případe premeny nebo zrušení Příjemce s likvidací je Příjemce povinen Dotaci vyúčtovat 
ke dm účinnosti přemeny nebo účinnosti rozhodnutí o zrušeni s likvidací a do patnácti (1S) 
dnu ode dne, kdy k přeměně nebo zrušení s likvidací došlo, předložit vyúčtování Dotace 
Poskytovateli dotace. Ve stejné lhůtě je Příjemce povinen vrátit nevyčerpanou č 
uotace. část

Vř.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato 
Smlouva musí být vždy nejprve podepsána Příjemcem a následně Poskytovatelem dotace. 
Účinnosti nabývá Smlouva zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
o registru smíuv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

uveřejňování těchto smluv a
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2. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, vzestupné 
očíslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oběma Smluvními stranami. Tyto 
dodatky se stávají nedílnou součástí této Smlouvy.

3. Příjemce:

a) souhlasí se zveřejněním a medializací údajů Poskytovatelem dotace nebojím určeným 
subjektem, a to v rozsahu identifikačních údajů Příjemce, údajů o Projektu dle přílohy 
Č. 1 této Smlouvy, dále celkových výdajů Projektu, a výše Dotace;

b) prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této Smlouvy 
řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání Dotace dle této Smlouvy, 
tj. zejména s podmínkami uvedenými v Manuálu a v 2. Výzvě, bere na vědomi všechny 
stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich 
plnění, stejně jako k plnění závazku vyplývajících mu z této Smlouvy, včetně specifik 
Projektu a požadavků vzešlých na 2ákladě veřejnosprávní kontroly Projektu;

c) prohlašuje, že veškeré údaje a informace obsažené v Žádosti, této Smlouvě, jakož i 
v souvisejících přílohách a podkladech jsou správné a pravdivé.

4. Příjemce výslovně souhlasí, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CE$), vedené Poskytovatelem dotace, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o Smluvních stranách této Smlouvy, předmětu této Smlouvy, číselném označení této 
Smlouvy, datu jejího podpisu a obsahuje rovně! plný text této Smlouvy. Smluvní strany 
výslovně prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovazují za obchodní 
tajemství ve smyslu § S04 zákoná č. 89/2012 $b., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.

5. Příjemce nemá nárok na proplacení Dotace, pokud bude z jakýchkoliv důvodů zastaveno 
nebo přerušeno financování Operačního programu Praha - pól růstu ČR, v jehož rámci 
byly zveřejněny Výzva a 2. Výzva a schváleny Program a Projekt.

6. Smluvní strany také souhlasí s poskytnutím informací v rozsahu ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7. Příjemce není oprávněn převést svá práva a závazky 2 této Smlouvy na jiný subjekt.

Tato Smlouva je sepsána ve Čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž tří (3) jsou určena 
pro Poskytovatele dotace a jedno (1) pro Příjemce.

8.

9. V případě, že se některá ustanoveni této Smlouvy stanou neplatnými a současně budou 
oddělitelná od ostatních ustanovení této Smlouvy, nezpůsobí neplatnost celé Smlouvy.

9
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V takovém případě se Smluvní strany zavazují takové neplatné ustanovení této Smlouvy 
nahradit ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu 
a účelu neplatného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu, po požádání kterékoliv 
Smluvní strany.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato 
Smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Smlouvy 

a ze je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti právně jednat, a dále že tato Smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem 
a nepříči se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této Smlouvě odpovídají skutečnosti, 
což vše níže stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnuti voucheru podaná Příjemcem včetně jejích příloh

V Praze dne: V Praze dne:

Příjemce

Data4You Digital s.r.o.

Poskytovatel dotace
/<^0\

\

Ing. David Blažek
pověřený řízením odboru projektového 
řízení Magistrátu hl. m. Prahy

jméno jednatele
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Příloha c. I • Žádost o poskytnutí voucheru podaná Příjemcem včetně jejích přůoh

PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY - VÝZVA C. 2 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ VOUCHERU

BrikkApp - Webové stránky

!
í
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Identifikace žadatele a prohlášení:
1. Údaje o společností:

Společnost: Data4You Digital s.r.o.

Zapsaná: C 278397 vedená u soudu Městský soud v Praze

Jednaj ící/zastoupené:

Datum vzniku společnosti: 27. 6.2017

IČO: 06222447

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Velikost podniku: mikropodnik (max. 10 zaměstnanců)

Adresa sídla:

Ulice: Krakovská

Číslo popisné: 583
Číslo orientační: 9

PSČ: 11000

Město: Praha

Kontaktní údaje:

Adresa datové schránky: sngk5x2

Číslo účtu: 115-4716260287/0100
Webová stránka: www.brikkapp.com

Kontaktní adresa: (uveďte v případě, že se Uši od údresy sídlo či v případě zasílání poity na tuto adresu)

Ulice:
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Číslo popisné:

Číslo orientační:

PSČ:

Město:

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení:

E-mail:

Telefon:
Osoby zastupující právnickou 
osobu:
Osoby s podílem v této právnické 
osobě:
Osoby, v nichž má právnická osoba 
podíl a jeho výše:

2. Žadatel je srozuměn a tímto souhlasí $ podmínkami programu - víz Programová manuál 
pro druhé kolo vvzw.

ANO

3. Stručný profil žadatele * hlavní zaměření firmy (max. 750 znaku):

Data4You Digital zajišťuje rozvoj on-line softwarových platforem a poskvtuie konzultace v
oblasti UX Dro spolupracující organizace i individuální zájemce. Organizace bvla založena v
červnu 2017 s cílem zalistít rozvol nové inovativní produktv. ostatní konzultační aktivitv pak
primárně slouží k zajištění financování pro tvto produkty. Jeden z těchto produktů.
BrikkApp. spadá do oblasti "fintech". ieiímž cílem ie zefektivnění investování do
nemovitostí pro všechny zúčastněné činitele. V současnosti BrikkAop chce zvýšit kvalitu
nabídkv této platformy implementací nového aeresačního řešení na trhu. Data4You Digital
má sídlo na Praze 1

4. Žadatel je plátce DPH (ano/ne):
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NE

5. Žadatel tímto čestně prohlašuje, že:
a) je malý a střední podnikatel splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 
108 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie podpory 2a slučitelné s vnitřním trhem,

b) žadatel je právnickou osobou1,

c) podnikatelská historie musí být max. do 3 let od zapsání do Obchodního rejstříku 
nejpozději v době podání Žádosti o poskytnutí voucheru,

d) z hlediska klasifikace ekonomických činnosti (CZ-NACE) není Žadatel omezen2,

e) CZ-NACE kód uvedený v Žádosti o poskytnutí voucheru se týká předmětu projektu a 
musí být uveden dle KJasifikace Českého statistického úřadu,

f) CZ-NACE kód projektu je tedy uvedený dle předmětu projektu a po celou dobu konání 
projektu se nesmí měnit,

g) m usí být zaregistrován ja ko pop latn ík da ně z příjm ů,

h) musí být oprávněn k podnikání v souladu s právními předpisy ČR a zároveň musí mít 
sídlo Či zapsanou provozovnou v hlavním městě Praze.3 Provozovna firmy musí být 
zapsána v Živnostenském rejstříku dle Živnostenského 2ákona,4

i) ekonomická aktivita a místo dopadu realizace projektu musí být na území hl. m. 
Prahy,

j) není v likvidaci ani úpadku, má vypořádány splatné závazky z titulu mzdových nároků 
jeho zaměstnanců, ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu územního 
samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotním 
pojišťovnám nebo k České správě sociálního zabezpečení,

k) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání Žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin 
proti majetku- To platí i pro členy jeho statutárního Či jiných orgánů,

l) nemá žádné nedoplatky vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných 
z rozpočtu Evropské unie,

m) Žadatel o dotaci není podnikem, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Evropské 
komise, na základě kterého/jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České

1 Příjemcem podpory mohou být subjekty mající tyto právní formy: veřejná obchodní společnost, společnost 
s ručením omezeným, komanditní společnost, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské 
zájmové sdružení, družstvo, evropská družstevní společnost.
2 Nelze podpořit činností erotického charakteru a činnosti související s provozováním loterií a jiných podobných
her.
3 Provozovna firmy musí být zapsána v živnostenském rejstříku dle zákona 455/1991 Sb„ živnostenský zákon.
4 Nemá-Ji žadatel povinnost zveřejňovat své provozovny v živnostenském rejstříku (např. zdravotnická zařízení), doloží sám 
tuto skutečnost.
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republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní 
příkaz, který je nesplacený,

n) statutární orgán Žadatele či jeho člen a osoby v pracovním či obdobném poměru 
k Žadateli nejsou zároveň v pracovním či obdobném poměru či nejsou členem 
žádného orgánu dodavatelů služeb. V opačném případě je to důvodem pro vyloučení 
Žádosti o poskytnutí voucheru z výběrového procesu,

o) dotace nesmí být použita na krytí stejných způsobilých nákladů projektu 
financovaného zcela nebo zčásti z jiných veřejných prostředků,

p) podpora se musí týkat přímo ekonomické činnosti Žadatele,

q) předložená Žádost o poskytnutí voucheru je v souladu s Regionální inovační strategií 
hl. m. Prahys,

r) podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory de minimis:

Částka v KčPoskytovatelDatum poskytnutí

0,00 Kč00

Podniky6 propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený7 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty 

mezi sebou mají některý z následujících vztahů:

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo 

společníkům, v jiném subjektu;

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího 

nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy
uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo 

ve stanovách tohoto subjektu; ______

5 Dostupná na: http://www.ri5hmp.cz/inp/.
6 Za podnik lze považoval podnikalele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník.
7 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu jeden podnik- 
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách inhs C7
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d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, 
v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více 

než 50 % hlasovacích práv. náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

a) až d)
prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený 
s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkované se žadatelem o podporu 
se zahrnují osoby zapsané v základních registrech v souladu se zákonem c. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Subjekty, které mají s Žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod pí$m.

Žadatel prohlašuje, že:

Není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.

Obchodní jméno 
podnlku/jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa IČ/Datum narození

Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá:

Kalendářní rok.

Začátek:

Konec:

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního 
roku na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období 
která byla použita (např. 14.2017 - 31.3.2018; 1.4.2018 • 31.12.2018):

Nabytím (fúzí sloučením8) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

8 Vrz § 61 Zákona Č. 125^200$ Sb.
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IČObchodní jméno 
podniku

Sídlo

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabyti podniků:

Žadatel ve vztahu k režimu de minimis:

• potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně:
• se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního 

procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané 

podpory o změnách, které u něj nastaly.

S ohledem na to, že žadatel je právnickou osobou, nejsou údaje o žadateli osobními údaji ve 

smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR"), a GDPR se na zpracování takových údajů 

nevztahuje.

Žadatel ovšem bere na vědomí, že některé údaje, které jsou pro poskytnutí podpory a/nebo 

v souvislostí s ní vyžadovány, a které žadatel uvede v této žádostí, mohou osobní údaje ve 
smyslu GDPR představovat. V takovém případě žadatel vyplněním této žádosti potvrzuje, že 

je oprávněn tyto osobní údaje poskytovateli podpory de minimis a správci osobních údajů, 
kterým je Hlavní město Praha (IČO: 00064581) poskytnout. Správce bude poskytnuté osobní 

údaje zpracovávat pouze pro účely poskytnutí podpory de minimis a/nebo v souvislostí s ni 
a souladu s příslušnými právními předpisy, zejména GDPR.

Více informaci o zpracování osobních údajů dotčených subjektů údajů je možné nalézt zde 

httDS://pQdeÍDfoiekt. prazskwoucher.cz/tgrms.

Osobní údaje fyzických osob budou skartovány dle spisového a skartačního plánu.
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Žadatel tímto souhlasí se zveřejněním svých údajů o projektu - obchodní firmy 
a adresy/sídla společnosti, ceny zakázky a předmětu spolupráce s poskytovatelem znalostí, 
a to zejména na internetových stránkách programu či též hlavního města Prahy.

> ^

ANO

Žadatel tímto potvrzuje správnost a úplnost údajů uvedených v této žádosti.

ANO

Popis spolupráce

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost vyplnění této částí. Uvedené informace budou 
předmětem posouzení věcné způsobilostí Vaší žádostí (viz Programový manuál). 
Nedostatečné vyplnění nebo nevyplnění některého z bodů může vést k vyloučení Vaší 
žádostí z výběrového procesu!

8. Název projektu žadatele:

BrikkApp - Webové stránky

9. Očekávaný výstup - pozn.: musí se jednat o takový výstup, jehož existenci lze ověřit. T2n. 
nelze U2nat absolvování školení (jakéhokoliv druhu), nové osvojené dovednost získaná na 
networkingu, pasivní účast na seminářích atd.

Projekt BrikkApp v současnosti pro svůj další rozvoj potřebuje nadesignovat agregátor pro 
nemovrtostní investice tak, aby byl uživatelsky přátelský vůči koncovým uživatelům a 
jednoduchý na správu i pro samotné platformy. Tento projekt znamená výrazné zvýšení 
konkurenceschopností mezi stávajícími platformami, z nichž žádná podobné řešení 
nenabízí. Bez dalšího rozvoje předpokládáme růst produktu menší až o 60%.Naše KPJs do 
konce roku 2020:- f 
financování je 8 mil USD-

Počet uživatelů: 100 000 • 150 000- Investice: cílem pro sérii A kolo 
Bod zlomu: očekávaná ziskovost na konci roku 2021Cfle 

stanoveny Data4You Digital pro kreativní služby: * Předání vypracované analýzy BrikkApp z 
hlediska designu a skálovatelností- Dokončení vývoje UX pokročilé funkce vyhledávání • 

Úspěšné testování pokročilé funkce vyhledávání z hlediska všech vyhledávacích 
kritérií- Vývoj funkčního BrikkApp blockchain designu a úspěšné provedení „smart 
contracť transakce- Testování BrikkApp bfockchain s alespoň 5 subjekty
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10. Popis výchozí situace - max. 2000 znaků:

Firma Data4You Digital s.r.o. je stále podnikem v začátcích svého fungování a není tak stále 
plně konkurenceschopnou společností. Organizace byla založena v červnu 2017 s cílem 
zajistit rozvoj nové inovativní produkty, ostatní konzultační aktivity pak primárně slouží k 
zajištění financováni pro tyto produkty. Jeden z těchto produktů, BrikkApp, spadá do oblasti 
"fintech", jejímž cílem je zefektivnění nemovitostního Investování pro všechny zúčastněné 
Činitele. Od svého založení společnost zrealizovala svůj nápad v podobě spuštění webové 
aplikace, jejíž vývoj v současné době stále probíhá. Mít dobrý a jedinečný nápad je dnes 
však pouze jedním z podstatných bodů, kterého musí podnikatel dosáhnout pro odpovědné 
a udržitelné fungování společnosti. Realizace kvalitního konceptu a jeho dokončení je 
dalším z důležitých kroků. $ finálním produktem chce společnost prvně otestovat řešení se 
svými stávajícími klienty a následně využít nové řešení pro akvizici nových klientů. Pro 
realizaci voucheru jsme hledali dodavatele, který má dlouhodobé zkušenosti s komplexním 
vývojem softwarových řešení se zaměřením na blockchain, a proto jsme zvolili dodavatele, 
který má dostatek zkušeností a referencí v těchto oborech.Z tohoto důvodu společnost 
Data4You Digital s.r.o. usiluje o voucher na kreativní služby, který by mohla využít k analýze, 
vývoji a testování popisovaného softwarového řešení a následně ho nabídla svým stávajícím 
a budoucím klientům. Tohoto cíle chce žadatel dosáhnou za pomoci realizace 
předkládaného projektu a jeho podpory z operačního programu Praha-Pól růstu.

11. Dodavatel služby (možno výběru z white listu):

Obsah služby: BrikkApp - Webové stránky

Název dodavatele: Web klikem s.r.o.

IC: 5593603

DIČ:

Sídlo společností: Korunní 2569/108, Vinohrady, 10100 Praha 10

Plátce DPH: NE

Statutární orgán:

Kontaktní osoba:

Telefon/mobil:

E-mail:

Webová stránka:

8ankovní spojení:

12. Stručný popis projektu (včetně spolupráce s dodavatelem služby) - max. 2000 znaků:
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Projekt BnkUpp v současnost, pro svůj další rozvoj potřebuje nadělovat agregátor oro 
"“h, investice tak, aby byl uživatelsky přátelský vůči koncovým uživatelům 1 
jednoduchý na správui pro samotné platformy. Je třeba, aby tyto nové charakteristik 
systému byly plné spojeny se současným systémem, se kterým budou plnohodn Y
ako-fT1' řeŠení Um°2ní platformám 1 individuálním uživatelům využívat BrikkApp 

“«ware.as.a-serv,ce" s plnohodnotným vyhledávacím a platebnímXstémem což ie 
s uzba, která v současnosti na trhu chybí. Web klikem s.r.o., jakožto oprávnlmý dodavatel
DatS/ ránmC;:,raMeh° voucheru Pro fcrea«vní služby se v rámci spolupráce spSostí 
CiatetVou Oigrte! s.r.o. dohodli na dodávce následujících služeb: l.Analýza současné
sotovarové architektury BrikkApp z hlediska škálovatelnostiž. Navrhnout rozvoi webové 
aplikace BrikkApp z hlediska UX pro jak koncové uživatele tak platformy3
SSfonkce hSP 2 hledÍSl?fUnkCe pokroči,ého ohledávání, které zahnije 

pokrociie funkce vyhledávám v zavilosti na různých uživatelských profilech4 Testováni
uCtotT n 2hledÍS!a ZátěŽe5- NáWh Výv0ie hlockchainového řešení pro B2B s« 
uživatelué. Design BrikkApp blockchainu a jeho uvedení na trh7. Nasazení
N kc^nu otestovacísítéB. TestováníblockchainovéhořešeníVedoucím
df t i^0 tT-U 23 Web kllkern Sra pro proiekt Bri,<,<APP je Slavomír Kožár který má 
dlouholetou zkušenost s designem vývojem webovvch stránek. ^

otně

13. Zdůvodnění potřeby realizace projektu • max. 2000 znaků-
Sr- P;°Jekt^je přivést "a inovativní řešení, které mohu využívat 
všichni cinrtelé ve investiční oblasti, kteří (1) investují malé částky do nemovitostí pro sebe

pro sve klienty. (2) administrátoři nemovitostech platforem. (3) stávající klienti
“riC P'atf0rem-V souíasnosťi "a trhu neexistuje žádné řešení, které by
fe °rr?!,Ce ° nemovltostních ústících v malých částkách v reálném čase což
je překážkou pra efektivnější využívání kapacit platforem. Tento nedostatek informací ’ 
demohvuje individuální uživatele, kteří musí zjišťovat informace o platformách sami a 
znovu procházet komplikovanými registracemi na jednotlivých platformách Uživatelé tak
dn n^h “ d02Vedet 0 nových fnveshcních příležitostech, případně investují
do nevýhodných pří ezitosh. Naše řešení má velký potenciál chránit naše uživatele tím že 
ma^ objekhvm přehled o trhu.Na trhu není řešení umožňující přímé investování do vícero 
P atforeiri a zároveň platformy nemají v současnosti jakýkoliv způsob jak svým uživatelům 
otevři vétsf trh. Nedostatečný tok investičních informací o invLvénídoTmovitcS,

spTčSv^Tti^Th6"!13"0k°nC0VéZákaZn,'kyjepřekážkou vr^tu informační 
společností v ob astí ftntechu-Agregator pro nemovítostní investice je třeba vytvořit tak
aby byl uživatelsky přátelský vůči koncovým uživatelům a jednoduchý na sprálu i pro ’
samotné platformy. Je třeba, aby tyto nové charakteristiky systému byly plně spojeny se
daU(form m ***"' bUd°U p,nohodnotně komunikovat. Ttfo řešení umožní
n UZIvate'ům využ^t BrikkApp jako "software-as-a-service" s
trhu cSí ^ 3 P,atebn,m systémem' «* * s'^ha. která v současností na

14. Popis realizačního týmu - max. 2000 znaků: 
| Realizačním týmem BrikkApp projektu I

jsou zakladatelé Data4Vou Digital, kteří budou úzce
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Operační program Praha - pól růstu ČR* * *

spolupracovat s dodavatelem projektu a další členové týmu, kteří se soustředí na 
marketing, bvznysdevelopment a shromažďují uživatelský feedback. Biografie 
zakladatelů:flM||^Mzakladatelka Data4You Digital. Projektový manažer, UX 
Designér, St^^W^^B^aritJana založila Data4You Digital, aby pomohla přinést 
inovace do oblasti Online platforem. Ráda spojuje zajímavé iniciativy v technologickém a 
startupovém světě. Pracovala také jako UX designér, programový ředitel, byznys developer 
a moderátor po celém světě.Mezi její nejvýraznější projekty, které vedla v minulosti a 
současnosti patří Coding Bootcamp Praha, InnoApps Mobile App Hackathon, Unconvention 
konference, Europioneers, InnoPitch, InnoBridge, Euromentorss rozpočty v rozmezí 600 
tisíc -16,5 milionu kč. V minulosti působila jako programový ředitel v European Young 
Innovators Fórum v Bruselu. V této roli byla zodpovědná za rozvoj, design a operace 
mezinárodních programů financovaných EU a strategickými partnery - technologickými 
firmami. Jana má magisterský titul v ekonomií z London School of Economics a bakalářský 
titul z Cass Business School. V rámci studií strávila rok na výměném programu na Emory 
University v Atlante.Linkedln: https://www.linkedin.com/in/janavecerkovaJan Večerka, 
Zakladatel Data4You Digital, CFO, Byznys DeveloperHonza je podnikatelem a odborníkem v 
technologiích, finančním a provozním managementu, komerčních nemovitostech a 
proptech. Je spoluzakladatelem Data4You.Před vstupem do Data4You působil v řadě 
výkonných a specializovaných rolí v korporátním světě. Jan byl zodpovědný za realizaci řady 
bankovních a nemovitostních projektů. Mezi hlavni projekty patřilo řízení prodeje budovy 
KB Na Příkopě 33 v hodnotě přesahující 50 mil. EUR a optimalizace realitního portfolia KB v 
hodnotě přes 10 mil. EUR.Linkedln: https://wsvw.linkedin.com/in/janvecerka___________

15. Vyberte režim podpory: 

De min i mis (85 %)

16. Celková cena projektu, procentní sazba dotace a výše dotace.

491200,00 KčCelková cena projektu
Procentní sazba dotace (vyberte)___________
Výše dotace (celková cena projektu x procentní 
sazba dotace)

85%

417 520.00 Kč

17. Zde uvedle CZ - NACE, kterého se projekt týká:

62 - Činnosti v oblasti informačních technologii

18. Indikátory projektu (vyberte):

Podnik, který dostává podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh: ANO 
Podnik, který dostává podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik: NE

19. Datum zahájení projektu: 1.11.2019
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Datum ukončení projektu: 25.4.2020

20. Místo realizace projektu: Praha

Dáte: 2019.03.1815:04:43
+oroo‘
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PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY- VÝZVA č. 2 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

NABÍDKA DODAVATELE SLUŽEB

BrikkApp - Webové stránky
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský íor.C pro regionální rozvoj
OP Přena - pól růstu ČR

NABÍDKA POSKYTNUTÍ SLUŽEB

ŽADATEL O POSKYTNUTÍ VOUCHERU

Název žadatele Data4You Digital s.r.o.

IČO / DIČ 06222447

Plátce DPH □ANO BN E

Sídlo žadatele Krakovská 583/9,110 00, Praha

Statutární zástupce žadatele

DODAVATEL SLUŽBY

Název dodavatele / jméno,
příjmení fyz. os.

Web klikem s.r.o.

IČO/DIČ 05593603

Plátce DPH □ANO BNE

Sídlo dodavatele / fyz. os. Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

Statutární zástupce dodavatele

Zpracovatel nabídky

(jméno, telefon, email)

Kontaktní osoba

(jméno, telefon, email)

POPIS NABÍZENÝCH SLUŽEB - PŘEDMĚT
Web klikem s.r.o., jakožto oprávněný dodavatel služeb v rámci Pražského voucheru pro kreativní
služby se v rámci spolupráce se společností Data4You Digital s.r.o. dohodli na dodávce 
následujících služeb:

Analýza současné webové architektury BrikkApp z hlediska Škálovatelnosti 
Návrh rozvoje webové aplikace BrikkApp
Vývoj webové aplikace BrikkApp z hlediska funkce pokročilého vyhledáváni
Testování webové aplikace
Komplexní návrh rozvoje blockchainového řešeni
Vývoj BrikkApp blockchainu
Nasazeni blockchainu do testovací sítě
Testování blockchainu
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fcn<3 pro regionální rozvoj
OP Praha - pol růstu ČR

POPIS ŘEŠITELSKÉHO TÝMU
Web klikem s.r.o. se své praxi se zabývá především vývojem softwarových řešeni s důrazem na 
webové aplikace a komplexní databázová řešení, Vedoucím řešitelského týmu za Web klikem s.r.o. 
pro projekt BrikkApp je Slavomír Kožár, který má dlouholetou 2kuŠenost 5 vývojem softwarových 
řešení. Pan Kožár má magisterský titul v softwarovém inženýrství 2 ČVUT a ve vedoucí roli 
zodpovídal za vývoj desítek webových aplikaci pro klienty. Pan Kožár bude na BrikkApp 
spolupracovat v dílčích úkolech se svými kolegy z Web klikem s.r.o., kteří jsou zkušenými 
softwarovými inženýry.

Pan Kožár bude úzce spolupracovat s týmem Data4You Digital - Janem Večerkou a Janou 
Večerkovou.

VÝSTUPY KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ
Jako cíl byli společností Data4You Digital stanoveny následující kvalitativní a kvantitativní cíle:

Předání vypracované analýzy BrikkApp webové stránky z hlediska škálovatelnosti 
Dokončení vývoje pokročilé funkce vyhledávání
Úspěšné testování pokročilé funkce vyhledáváni z hlediska všech vyhledávacích kritérií 
Vývoj funkčního BrikkApp blockchain a úspěšné provedení ,,smart contract" transakce 
Testovaní BrikkApp blockchain s alespoň 5 subjekty zapojenými do blockchain B2B sítě

HARMONOGRAM
1.11.2019-15.12.2019 • Objednávka služeb a podpis smlouvy s žadatelem.

15.12.2019 - 25.2.2019 - Analýza současné webové architektury BrikkApp 2 hlediska použitých 
technologií a škálovatelnosti. Provedení zátěžových testů, Vypracování návrhů na vylepšení 
architektury. Analýza blockchainového řešení a výběr technologického řešeni pro vývoj.

25.2,2020 - 25.4.2020 - Vývoj a testováni BrikkApp blockchain. Vývoj a testování pokročilých 
funkcí ve vyhledávání. Testování BrikkApp blockchain s reálnými uživateli. Zakomponováni zpětné 
vazby od uživatelů do vývoje řešení.

Jednotlivé položky dle hodin jsou rozepsané v rozpočtu.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Praha - pól růstu ČR

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Název položky Měrná

jednotka
Počet

jednotek
Cena za

jednotku
Cena celkem

Analýza škálovatelnosti BrikkApp 
Vypracování a předání výsledků 
analýzy pro klienta
Vývoj funkce vyhledávání 
Testování funkce vyhledávání 
Vývoj blockchain business řešení 
Testování blockchain řešení
Provedení testu s reálnými
BrikkApp klienty
Schůzky s klientem

Hodina 28 1200,- Kč 33 600,- Kč
7200,- KčHodina 6 1200,- KČ

Hodina 105 1200,- Kč 
1200,- Kč

126 000,- Kč
Hodina 18 21 600,- Kč

153 500,- Kč 
31 200,- Kč 
102 000,- Kč

Hodina 128 1200,- Kč
Hodina 26 1200,- Kč
Hodina 85 1200,- KČ

Hodina 16 1000,- Kč 16 000,- Kč

CENA CELKEM (bez DPH)
CENA CELKEM (včetněDPH)*

491 200,- Kč
____________ ________ 491 200,- Kč

* P°k“d Íe d°daV3tel NEPLÁTCE ?PH' uvede celko'/ou P"*** do tohoto řáďkůT----------
Nabídka je povinnou přílohou Žádosti o poskytnuti voucheru. Vzo, nabídky je závazný 
poskytovatel služeb je povinen uvést všechny výše požadované údaje. V

Čestné prohlášení

poskytnuta podpora na základě předložení nepravdivých údajú. íe byla

v..Z^:;l /Cf
dne....

podpis dodavatele služby - stát. zástupce / fyz. os.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Praha - pól růstu ČR

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR-PRAŽSKÝ VOUCHER NA 

KREATIVNÍ SLUŽBY

Data4You Digital s.r.o.Název žadatele

062224471Č

Projekt BrikkApp v současnosti pro svůj dalSí rozvoj potřebuje 
nadesignovat agregátor pro nemovitostní investice tak, aby byl uživatelsky 
přátelský vůči koncovým uživatelům a jednoduchý na správu i pro 
samotné platformy. Je třeba, aby tyto nové charakteristiky systému byly 
plné spojeny se současným systémem, se kterým budou plnohodnotné 
komunikovat. Toto řešení umožní platformám i individuálním uživatelům 
využívat BrikkApp jako "software-as-a-service" s plnohodnotným 
vyhledávacím a platebním systémem, což je služba, která v současnosti na 
trhu chybí. Pro úspěšný rozvoj tohoto řešení je třeba následujících kroků: 

Analýza současné softwarové architektury BrikkApp z hlediska 

škálovatelnosti
2. Navrhnout rozvoj webovč aplikace BrikkApp z hlediska UX pro 

jak koncové uživatele tak platformy
3. Vývoj webové aplikace BrikkApp z hledisku funkce pokročilého 

vyhledávání, které zahrnuje pokročilé funkce vyhledávání v 
závilosti na různých uživatelských profilech

4. Testování webové aplikace z hlediska zátěže
5. Návrh vývoje blockchainového řešení pro B2B sít uživatelů
6. Design BrikkApp blockchainu a jeho uvedení na trh
7. Nasazení blockchainu do testovací sítČ
8. Testování blockchainového řešení

Očekávanými výstupy jsou zejména:

Předání vypracované analýzy BrikkApp z hlediska design 
škálovatelnosti

2. Dokončení vývoje UX pokročilé funkce vyhledáván.
3. Úspěšné testování pokročilé funkce vyhledávání z hlediska všech 

vyhledávacích kritérií
4. Vývoj funkčního BrikkApp blockchain designu a úspesne

provedení „smart contracť* transakce .
5. Testování BrikkApp blockchain s alespoň 5 subjekty zapojenými 

do blockchain B2B síťe

Popis požadovaných 
kreativních služeb

1.

u a1.

Strana 1 (celkem 5)
Projektový záměr



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Praha - pól růstu ČR

Rozvojový plán Důvodem pro realizaci projektuje přivést na trh inovativní řešeni, které 
mohu využívat všichni činitelé ve investiční oblasti, kteří (1) investují 
malé částky do nemovitostí pro sebe či pro své klienty, (2) administrátoři 
nemovitostních platforem, (3) stávající klienti nemovitostních platforem.

žadatele

V současnosti na trhu neexistuje žádné řešení, které by poskytovalo 
informace o nemovitostních investicích v malých částkách v reálném čase, 
což je překážkou pro efektivnější využívání kapacit platforem. Tento 
nedostatek informací demotivuje individuální uživatele, kteří musí 
zjišťovat informace o platformách sami a znovu procházet 
komplikovanými registracemi na jednotlivých platformách.

Uživatelé tak přicházejí o možnost se dozvědět o nových investičních 
příležitostech, případně investují do nevýhodných příležitostí. Naše řešení 
má velký potenciál chránit naše uživatele tím, že mají objektivní přehled o 
trhu.

Na trhu není řešení umožňující přímé investování do vícero platforem a 
zároveň platformy nemají v současnosti jakýkoliv způsob jak svým 
uživatelům otevřít větší trh. Nedostatečný tok investičních informací o 
investování do nemovitostí crowdfundingovým způsobem pro koncové 
zákazníky je překážkou v růstu informační společnosti v oblasti fintechu.

Agregátor pro nemovitostní investice je třeba vytvořit tak. aby byl 
uživatelsky přátelský vůči koncovým uživatelům a jednoduchý na správu i 
pro samotné platformy. Je třeba, aby tyto nové charakteristiky systému 
byly plně spojeny se současným systémem, se kterým budou 
plnohodnotné komunikovat. Toto řešení umožní platformám i 
individuálním uživatelům využívat BrikkApp jako "softwarc-as-a-service" 
s plnohodnotným vyhledávacím a platebním systémem, což je služba, 
která v současnosti na trhu chybí.

V současnosti probíhá vývoj platformy, které bude v dalších fázích
probíhat paralelně v business developmentcni a marketingem. 
Naše obchodní a marketingová strategie je rozdělena do tří 
oblastí:

1. Poskytovatelé nemovitostních příležitostí. Skupinu poskytovatelů, 
který řadíme mezi “early adapters" jsme identifikovali mezi 
subjekty, které mají online systém, který můžeme připojit přímo 
přes naše API (25% trhu). V druhé fázi se budeme soustředit na 
platformy, které potřebují větší podporu pro připojení svého 
systému do sítě.

2. Jednotliví investoři. Oslovení individuálních lidí. kteří mají zájem 
o investování do většího počtu nemovitostí po malých částkách.

3. Uživatelé. Hlavním šířením povědomí o produktu zde hrají

Projektový záměr Strana ? (celkem 5)



11EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Praha - pól rustu ČR

sociální mčdia a doporučování si produktu mezi uživateli. Produkt 
je nadesignován tak. že velká část funkcionality je založena na 
spolupráci a kooperaci mezi uživateli.

Projekt BrikkApp je novozniknutým projektem ve fázi prvotního vývoje 
produktu. V současnosti nepůsobíme na zahraničních trzích. V 
současnosti projekt operuje v Praze.

Pro BrikkApp tento projekt znamená výrazné zvýSení 
konkurenceschopnosti mezi stávajícími platformami, z nichž žádná 
podobné řešeni nenabízí. Pro zajištční růstu budeme vytvářet nové pozice 
pro kvalifikované zaměstnance, v závislosti na zrealizovaném růstu 
budeme otevírat 5-8 nových míst. BrikkApp je řešením, které zvyšuje 
efektivitu všech nemovitostnich platforem - která jsou ve velké většině 
malé a střední podniky - individuálních investorů a uživatelů, čímž 
zprostředkovaně podporujeme a zefektivňujeme místní ekonomiku.

Data4You Digital zajišťuje rozvoj on-line softwarových platforem a 
poskytuje konzultace pro spolupracující organizace i individuální 
zájemce. Organizace byla založena v červnu 2017 s cílem zajistit rozvoj 
nové inovativní produkty, ostatní konzultační aktivity pak primárné slouží 
k zajištění financování pro tyto produkty. Jeden z těchto produktů, 
BrikkApp, spadá do oblasti "fintech", jejímž cílem je zefektivnění odvětví 
investování do nemovitostí pro všechny zúčastněné činitele. V současnosti 
BrikkApp chce zvýšit kvalitu nabídky této platformy implementací 
nového agregovacího řešení na trhu.
Data4You Digital má sídlo na Praze 1.

Stupeň vyspělosti a
připravenosti
žadatele

Datu4You Digital je schopno popsané projektové aktivity předfinancovat 
půjčkami jednatelů firmy - Janou Večerkovou a Janem Večerkou.
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Řešitelský tým Realizačním týmem BrikkApp projektu jsou zakladatelé Data4You 
Digital, kteří budou úzce spolupracovat s dodavatelem projektu a další 
členové týmu. kteří se soustředí na marketing, byznys development a 
sJ^omažcfujMiživatelský fecdback. Biografie zakladatelů:

Zakladatelka Data4You Digital, Projektový manažer,

založila Data4You Digital, aby pomohla přinést inovace do oblasti 
Online platforem. Ráda spojuje zajímavé iniciativy v technologickém a 
startupovém světě. Pracovala také jako programový ředitel, byznys 
developer a moderátor po celém světě.

Startupový konzultant

Mezi její nejvýraznější projekty, které vedla v minulosti a současnosti 
patří Coding Bootcamp Praha. InnoApps Mobile App Hackathon, 
Unconvention konference. Europioneers, InnoPitch. InnoBridge,
Euromentors s rozpočty v rozmezí 600 tisíc - 16,5 milionu kč. V minulosti 
působila jako programový ředitel v European Young Innovators Fórum v 
Bruselu. V této roli byla zodpovědná za rozvoj, design a operace 
mezinárodních programů financovaných EU a strategickými partnery - 
technologickými firmami. Před EYIF byla Jana na stáži v Evropském 
parlamentu a následně vedla půlroční výzkumný projekt v konzultační 
společnost EPPA^^má magisterský titul v ekonomii z London School 
of Economics a bakalářský titul z Cass Business School. V rámci studií 
strávila rok na výměnám programu na Emory University v Atlantě. 
Linkedln: https://wwMUH||HH^U|H|^Hgm

Zakladatel Data4You Digital. CFO, Byznys Developer 
Honza je podnikatelem a odborníkem v technologiích, finančním a 
provozním managementu, komerčních nemovitostech a proptech. Rád 
rozvíjí projekty od úplného začátku 
spoluzakladatelem Data4You, organizace zaměřené na rozvíjení digitální 
společnosti, poskytování programovacího vzdělávání a 
startupových nápadů.
Před vstupem do Data4You působil v řadě výkonných a specializovaných 
roh v korporátním světě.H^yl zodpovědný za realizaci řady bankovních

•tů. Mezi hlavní projekty patřilo řízení prodeje 
budovy KB Na Příkopě 33 v hodnotě přesahující 50 mil. EUR a 
optimalizace realitního portfolia KB v hodnotě přes 10 mil. EUR. 
Linkedln:

vyvíjí nové nápady. Jea

rozvojem

a nemovitostních projekt
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Žadatel

Jméno statutárního zástupce
Čestně prohlašuji. že nabízená služba nebyla/není předmětem jiné dodávkyVprojcktu/předmétu vouchcru. Čestné 
prohlašuji, Je předložené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Čestné prohlašuji, žc výdaje v rozpočtu projektu odpovídají cenám v místě a čase obvyklým.
Čestně prohlašuji, že žádný le zástupců (statutární zástupce, zaměstnance apod.) žadatele není zároveň zaměstnancem 
poskytovatele služeb v takovém postavení, ve kterém by mohl ovlivnit podmínky plánované zakázky. Jsem si vědom 
možných právních dopadů v případě zjištění skutečnosti, že byla poskytnuta podpora na základě předložení nepravdivých 
údajů. 

Dia
Vi

Dl
V Praze, dne 18.3.2019 7.2.
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podpis statutárního zástupce
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