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NAŠE Č. J.: MMB/0423190/2019 Czechitas z.s.

Jungmannova 36/31

Praha 1, 110 00

Česká republika

IČO 03205797

DIČ CZ03205797

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 8. 10. 2019
POČET LISTŮ: 01

OBJEDNÁVKA: Digitální akademie Czechitas (podzim 2019) – PR a propagace statutárního
města Brna

Na základě Vaší nabídky objednáváme PR a propagaci statutárního města Brna na akci Digitální akademie
(podzim 2019), která probíhá od 24. 9. 2019 do 12. 12. 2019 do v Brně. Plnění je přiloženo v příloze
objednávky.

CENA BEZ DPH: 50.000,- Kč

DPH (21%): 10.500,- Kč

CENA CELKEM S DPH: 60.500,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: 23. 10. 2019 do 12. 12. 2019

MÍSTO PLNĚNÍ: Brno

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Fakturu je třeba
doručit nejpozději do 15. 12. 2019.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte
„Odbor strategického rozvoje a spolupráce“.

S pozdravem

Přílohy: Návrh plnění

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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Přílohy: Návrh plnění 
 

DIGITÁLNÍ AKADEMIE CZECHITAS (podzim 2019) 

Poskytnutá částka: 50.000 Kč bez DPH 

 

Základní plnění:  
 

Středa 23. 10.: Exkurze v prostorách MMB 

Plnění: představení práce MMB a OSRS absolventkám DA, předání informačních materiálů.  
 

Čtvrtek 31. 10.: Meet your mentor 

Plnění: LOGO města Brna v prezentaci; účast zástupců města Brna. 

 

Sobota 2. 11.: Hackathon 

Plnění: LOGO města Brna v prezentaci; banner města Brna; účast zástupců města Brna v komisi; několik 
projektů bude zaměřeno na témata zadané městem Brnem, konkrétně Oddělením dat, analýz a evaluací 
MMB. 

 

Čtvrtek 12.12.: Galavečer 
Plnění: LOGO města Brna v prezentaci; zástupce města Brna v komisi; banner města Brna na místě.  
 

Prezentace volných pracovních pozic: 
Město Brno dostane přístup ke studentkám Digitální akademie a může je během akademie oslovit s 
nabídkou pracovní stáže či pracovní pozice.  
 

Navržená témata zadaná městem Brnem: 
 

Přestupky: 

Cílem je identifikace prostorových a časových souvislostí drobné kriminality na území města Brna a detailní 
rozbor a analytický dashboard dat drobné kriminality. Data o drobné kriminalitě jsou relativně náročné na 
zpracování, navíc není jednoduše srozumitelné, který zákon co přesně popisuje. Cílem bude vytvoření 
nástroje/algoritmu, který paragrafové znění zkategorizuje a automaticky přepíše do jednotlivých kategorií.  
 

Kapacita škol a školek: 
Cílem je porovnání dat o narozených dětech a dětech žijících v jednotlivých školských obvodech s kapacitou 

škol a školek a následně vytvoření modelu, který by ze vstupních dat vytvořil dashboard. Pomocí něj by bylo 
jednoduché rozpoznat, které školy mají nebo budou v budoucností mít dostatečnou kapacitu anebo naopak 
nedostatek míst.  
 

Maloobchod: 

Cílem bude vytvoření analytické vizualizace do dashboardu pro data o maloobchodě, a to historická i 

současná data.  

 

Data budou poskytnuta Oddělením dat, analýz a evaluací MMB.  


