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BlueNet
BlueNet.cz zaštiťuje všechny aplikace, které vyvíjíme a spravujeme již od roku 2010.
S více než dekádu dlouhou zkušeností s vývojem nejrůznějších aplikací a desítkami
zpracovaných projektů jsme se stali nedílnou součástí českého internetu.
Po celou dobu existence našich webových aplikací, se snažíme poskytovat
profesionální služby co nejširšímu okruhu uživatelů. Ze začátku jako koníček, nyní
jako plnohodnotnou podnikatelskou činnost. Od roku 2017 se věnujeme vývoji
informačních systémů a komplexních webových aplikací, které téměř ve sto
procentech zůstávají naším majetkem.
Naším posláním je poskytování vysoce kvalitních služeb široké veřejnosti, pokud
možno zdarma a bez omezení. Chceme se stát dominantní silou českého internetu
v některých oblastech naší činnosti (poskytování tematického obsahu).
Všechny aplikace neustále rozvíjíme, abychom vyhověli stále se zvyšujícím
nárokům našich uživatelů. Naše aplikace používají tisíce lidi každý den, na sociálních
sítích máme dosah v řádu desítek tisíců. Proto cítíme povinnost poskytovat našim
fanouškům a všem uživatelům internetu ten nejlepší možný zážitek, jaký dokážeme
prostřednictvím našich aplikací poskytnout.
Nyní se věnujeme přechodu všech aplikačních systémů na ryze vlastní softwarové
řešení. Tímto krokem chceme zajisti plnou kontrolu nad softwarem aplikací.
Nespornou výhodou tohoto rozhodnutí je vytváření systémů na míru a tím
zabezpečit zvýšení výkonu a zrychlení jednotlivých aplikací. Důležitým faktorem pro
toto rozhodnutí bylo zajištění bezpečnosti uživatelů, kterou můžeme garantovat jen
v případě, že máme všechny komponenty aplikací pod kontrolou.
Připravujeme expanzi na trh nativních Android aplikací, kam hodláme vstoupit v již
v tomto roce. Naším primárním cílem je rozšířit Google Play o další české aplikace,
které budou pomáhat s každodenními starostmi a ulehčí tak lidem život. Chceme
dokázat, že dobrá aplikace nepotřebuje sbírat uživatelská data, a dokonce ani
nepotřebuje stále připojení k internetu, aby přinesla užitek.
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Ve fázi příprav je také expanze na OS Windows, kde plánujeme vyvíjet především
aplikace poskytující relaxaci a odpočinek. Na tento trh chceme vstoupit
v následujících letech.

Stálí obchodní partneři
Spolupracujeme se špičkou na trhu v poskytování web hostingu a server hostingu.
Společnost Active24 pro nás zajišťuje webové servery již řadu let s maximální
možnou dostupností služeb pro naše uživatele.
Po stránce monetizace aplikací primárně spolupracujeme se společností Google
Irsko, která pro nás zajišťuje obsazení reklamních ploch ve většině aplikací, které
jsou tímto způsobem monetizovány. Obdobně spolupracujeme i se společností
Seznam.cz.

Naše hodnoty
Abychom zajistili uživatelům ten nejlepší zážitek, používáme nejmodernější
technologie a postupy. Naším cílem je tvořit aplikace podle aktuálních trendů tak,
aby byly pro jejich uživatele co nejpřínosnější a zároveň příjemné k používání.
Poskytujeme informační přidanou hodnotu. Informace sdílené v našich aplikacích se
vždy snažíme ověřovat. Cílem je předávat takové informace, které jsou přínosem.
Aktivně bráníme šíření dezinformací, fake news a spamu prostřednictvím našich
aplikací. Systémy zpracovávající uživatelské vstupy automaticky vyhodnocují
potenciální rizika a upozorňují správce.
Bojujeme za slušnost na internetu. Naše aplikace spravujeme tak, aby byly vždy
nezávadné pro všechny uživatele, bez ohledu na věk, rasu či vyznání. Na
potenciálně rizikový obsah nás opět upozorňují automatizované systémy.
Klademe důraz na bezpečnost všech našich softwarových řešení. Naše aplikace
programujeme za použití takových technologií a nástrojů, abychom vyhověli
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standardům kybernetické bezpečnosti. Můžeme tak zaručit, že Vaše data jsou u nás
v bezpečí.
Důležitá je pro nás také ochrana osobních údajů uživatelů našich aplikací.
Postupujeme dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679. Abychom
zajistili ochranu Vašich citlivých dat, ukládáme a zpracováváme jen ta data, která
nařizuje zákon. Běžné užití aplikací je anonymní, vyhýbáme se zbytečnému sběru
citlivých informací.

Náš tým
Momentálně je náš tým složen pouze ze dvou lidí, Jany Pradeniakové a Jakuba
Pradeniaka. I přes to, že na všech aplikacích i probíhajících projektech pracujeme
pouze dva, zatím jsme nenarazili na situaci, kdy bychom byli nuceni využít externích
služeb či subdodavatelů. Díky mnohaleté praxi a odborným znalostem z mnoha
různých oborů, jsme schopni zajišťovat stejné služby jako firmy s podstatně větším
týmem.
Máme odborné znalosti v oblastech programování webových, hybridních i Android
a desktopových aplikací. Dále v oblastech social media marketingu, SEO, tvorby
a správy obsahu. Také máme bohaté zkušenosti s tvorbou grafických návrhů,
vektorové, rastrové i 3D grafiky. V neposlední řadě se věnujeme pořizování
fotografií v profesionální kvalitě, bez nutnosti následných úprav.
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Ostatní informace
Tento dokument je aktuální pro rok 2021. Obsažené informace jsou poskytovány
pro mediální potřebu. Při použití obsažených informací uveďte jako jejich zdroj
doménu www.bluenet.cz.
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