Obchodní podmínky Pointa – Podmínky Předprodeje
Tento dokument obsahuje podmínky Předprodeje a E-shopu. Pečlivě si jej prosím
přečtěte. Na konci odstavce je vždy krátké shrnutí a vysvětlení, které však není právně
závazné.
1.

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky vydává společnost Pointa Publishing s.r.o., IČO: 07100663,
se sídlem Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4 (Pointa) jako provozovatel
platformy (Platforma) pro propojování literárních autorů (Autor) a ostatních knižních a
nakladatelských profesí (Kolegové).
1.2. Širší součástí Platformy je možnost nabízet literární projekty (Projekt) k předprodeji
(Předprodej) pro veřejnost (Přispěvatel), a to pomocí její zvláštní části (E-shop).
1.3. Cílem Předprodeje je, aby Autor pomocí E-shopu nabídl Projekt k Předprodeji a aby
Přispěvatelé mohli Projekt finančně podpořit, ať již za slíbené protiplnění (Odměna)
nebo bez protiplnění.
Jednoduše řečeno: Vedle Platformy zavedla Pointa E-shop, přes který mohou Přispěvatelé
podporovat Projekty, a to zejména za Odměnu uvedenou v E-shopu.

2.

Definice

2.1. Níže uvedené pojmy začínající velkými písmeny mají v těchto obchodních
podmínkách následující význam:
Platforma

má význam uvedený v čl. 1.

Pointa

má význam uvedený v čl. 1.

Uživatel

je registrovaný uživatel E-shopu (tedy Autor i Přispěvatel).
Každý Uživatel, který se registruje na E-shopu jako Autor
nebo Přispěvatel, potvrzuje, že Obchodní podmínky zná a
bude se jimi řídit.
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Autor

je registrovaný uživatel E-shopu (tedy Autor i Přispěvatel).
Každý Uživatel, který se registruje na E-shopu jako Autor
nebo Přispěvatel, potvrzuje, že Obchodní podmínky zná a
bude se jimi řídit.

Kolega

má význam uvedený v čl. 1.

Obchodní podmínky

jsou tyto Obchodní podmínky Pointa – podmínky
Předprodeje

Obchodní podmínky
Platformy

jsou tyto podmínky Platformy.

Projekt

má význam uvedený v čl. 1.

Přispěvatel

má význam uvedený v čl. 1.

Podmínky ochrany osobních jsou tyto podmínky Platformy.
údajů
Odměna

má význam uvedený v čl. 1.

E-shop

má význam uvedený v čl. 1.

Cílová částka

má význam uvedený v čl. 6.

Úspěšný Projekt

má význam uvedený v čl. 6.

Neúspěšný Projekt

má význam uvedený v čl. 6.

Poskytovatel platebních
služeb

má význam uvedený v čl. 6.

Jednoduše řečeno: Slova začínající velkými písmeny v tomto dokumentu mají význam
uvedený výše.
3.

Předmět Obchodních podmínek

3.1. Tyto Obchodní podmínky upravují zejména:
(a) podmínky Předprodeje a fungování E-shopu;
(b) práva a povinnosti Autorů, Přispěvatelů a Pointy.
Jednoduše řečeno: Tyto obchodní podmínky řeší zejména Předprodej, E-shop a postavení
Autorů, Přispěvatelů a Pointy.
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4.

Registrace účtu a Projektu

4.1. Pro registraci Projektu bude mít Autor zřízen účet, který mu zřídí Pointa a zašle k
odsouhlasení. Pokud tak určí Pointa na E-shopu, založí si Autor účet sám.
Parametry Projektu nastaví Autor sám (bude-li to technicky možné), nebo je sdělí
Pointě, která je nastaví a zašle Autorovi k odsouhlasení.
4.2. Údaje Autora a Projektu musejí být správné a pravdivé.
4.3. Před dokončením registrace či kdykoliv během trvání registrace na E-shopu je Pointa
oprávněna vyžádat si další informace o Autorovi nebo jeho činnostech a podklady
pro ověření předložených informací, pokud to bude nezbytné pro fungování E-shopu.
4.4. Přispěvatel se může účastnit Předprodeje na E-shopu buď se založením účtu nebo
bez, a to dle uvážení Pointy. V každém případě je však Přispěvatel povinen pravdivě
vyplnit Pointou požadované informace.
Jednoduše řečeno: Autor si vymyslí a založí Projekt, který mu Pointa následně odsouhlasí.
V Projektu bude jasně uvedenou “co za co”, tedy jaké budou Odměny v Předprodeji.
Přispěvatelé pak mohou přispívat.

5.

Zrušení účtu

5.1. Žádná osoba nemá nárok na to, aby byla nebo zůstala zaregistrována jako Autor či
Přispěvatel (společně Uživatelé). Pointa je oprávněna registraci Uživatele odmítnout
a existující registraci kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodů a Uživatelé nemají v této
souvislosti nárok na jakoukoliv náhradu.
5.2. Zrušením účtu je s okamžitou platností ukončena spolupráce mezi Uživatelem a
Pointou. Taktéž je zrušením účtu ukončen přístup na E-shop.
Jednoduše řečeno: Z pro nás vážných důvodů můžeme účet zrušit. Nebojte, neplánujeme
to, jsou to jen naše zadní vrátka, pokud by to nešlo jinak.

6.
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Předprodej

6.1. Aby mohl Autor zahájit Předprodej, musí si po konzultaci s Pointou stanovit cílovou
částku (Cílová částka). Cílová částka je částka, která odpovídá předpokládaným
nákladům na komplexní vytvoření Díla. Návod pro kalkulaci Cílové částky je uveden
v Obchodních podmínkách Platformy.
6.2. Autor je oprávněn dále zahájit Předprodej, pokud na Platformě sestavil svůj knižní
tým (Kolegové dle podmínek Platformy) a pokud má téměř hotový rukopis (odhadem
95%). Hotovost rukopisu a svolení se zahájením Předprodeje určuje Pointa.
6.3. Autor po konzultaci s Pointou připraví Projekt, který se mimo Cílové částky skládá z
jednotlivých Odměn (např. poskytnutí osobního věnování Autora, ale i možnost za
úplatu spoluvytvářet obsah, např. názvy postav atd.). Konkrétní podmínky Projektu
jsou vždy individuální a podléhají schválení Pointy.
6.4. Pointa je zprostředkovatelem vztahu mezi Autory a Přispěvateli. Pointa umožňuje
Autorům prezentovat své Projekty na E-shopu. Právní vztahy a závazky vznikají
mezi Autory a Přispěvateli napřímo.
6.5. Přispěvatelé mohou dle svého vlastního a svobodného uvážení přispívat na Projekty
a dle jednotlivých nabídek v rámci Projektu tak může být buď bez nároku na
Odměnu, nebo za Odměnu.
6.6. Veškeré platby v rámci Předprodeje od Přispěvatelů jsou shromažďovány na k tomu
založeném účtu vedeném společností ComGate Payments, a.s., se sídlem
Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 27924505 (Poskytovatel
platebních služeb), který je dle dohody mezi ním a Pointou přeposílá na účet Pointy.
Veškeré pokyny k přeposílání či odeslání finančních prostředků uděluje Poskytovateli
platebních služeb Pointa.
6.7. Projekt může být buď úspěšný (Úspěšný Projekt) nebo neúspěšný (Neúspěšný
Projekt). Úspěšný Projekt je takový Projekt, pro který byly splněny Autorem Projektu
stanovené podmínky, a to dosažení Cílové částky od Přispěvatelů ve stanoveném
termínu. Neúspěšný Projekt je takový Projekt, pro který nebyly splněny Autorem
projektu stanovené podmínky, a to dosažení Cílové částky od Přispěvatelů ve
stanoveném termínu.
6.8. I Neúspěšný Projekt může po poradě s Autorem (a případné úpravě plánovaného
nákladu knihy či jiných nákladů na knihu nebo při dofinancování od Autora) Pointa
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prohlásit za Úspěšný. Toto prohlášení se musí stát do [15] dnů od uplynutí
stanoveného termínu pro Projekt.
6.9. V případě Úspěšného Projektu budou vybrané finanční prostředky použity dle
nasmlouvaných právních vztahů na Platformě (tedy mezi Autorem a Kolegy) na
platbu těchto nákladů a na další výdaje dle Obchodních podmínek Platformy.
6.10. V případě Úspěšného Projektu zašle Pointa Odměny Přispěvatelům, a to do [20]
pracovních dnů od momentu, kdy tak může Pointa učinit (zejména po dokončení
knihy). Pokud jsou Odměny individuální, či mají charakter služby či úsluhy, budou ze
strany Autora dodány do termínu slíbeném při nabízení takovéto služby či úsluhy, a
to vždy s maximálním snahou ze strany Autora o co nejbrzčejší dodání.
6.11. V případě Neúspěšného Projektu zašle Pointa prostřednictvím či za asistence
Poskytovatele platebních služeb zpět vybrané finanční prostředky na účty
Přispěvatelů, ze kterých odešly, a to do [20] pracovních dnů.
6.12. Úspěšným i Neúspěšným Projektem (pokud nebyl ve stanovené lhůtě prohlášen za
Úspěšný) končí Předprodej v individuálním případě.
6.13. Pointa ani Autor projektu nejsou oprávněni jakkoliv nakládat s vybranými finančními
prostředky do doby ukončení termínu Projektu. O průběhu Projektu až do doby jeho
úspěšného nebo neúspěšného ukončení Projektu je Uživatel průběžně informován
Pointou prostřednictvím E-shopu. Pointa nenese žádnou odpovědnost za fungování
systému Poskytovatele platebních služeb.
6.14. Pokud by z jakéhokoli důvodu nebyl Úspěšný Projekt do [8] měsíců realizován, zašle
Pointa prostřednictvím či za asistence Poskytovatele platebních služeb zpět vybrané
finanční prostředky na účty Přispěvatelů, ze kterých odešly, a to do [20] pracovních
dnů.
Jednoduše řečeno: Autor si určí Projekt, Pointa ho finálně odsouhlasí a začíná Předprodej
přes E-shop. Prostě se vybírají peníze na knihu. Podle Projektu Autor nabízí zajímavé
Odměny. Předprodej je časově omezen. Peníze se buď vyberou nebo nevyberou.
Přispěvatelé, nebojte, buď dostanete své peníze zpět, nebo dostanete to, co jste si vybrali,
to si pohlídáme. Jiná možnost neexistuje.
7. Projekt
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7.1.

Autor zcela odpovídá za svůj Projekt, zejména za poskytnutí přesných a
nezavádějících informací a splnění veškerých závazků uvedených v Projektu.
Pointa nedohlíží na kvalitu, plnění ani přesnost jakýchkoli Projektů prezentovaných
na E-shopu.

7.2.

Pointa neodpovídá za žádnou škodu nebo ztrátu utrpěnou v důsledku interakcí
mezi Uživateli a třetími osobami, ani za aktivity Autorů, zejména za dodání,
Odměn, včetně zboží a služeb a jakékoli jiné podmínky, záruky nebo prohlášení
související s Projekty.

7.3.

Pointa má právo kdykoliv Projekt zrušit. V takovém případě zašle Pointa
prostřednictvím či za asistence Poskytovatele platebních služeb zpět vybrané
finanční prostředky na účty Přispěvatelů, ze kterých odešly, a to do [20] pracovních
dnů.

7.4.

Autor zveřejní popis Projektu vždy v českém či slovenském jazyce a dále dle
souhlasu Pointy v dalších jazycích. Autor bere na vědomí, že doba vystavení
Projektu je stanovena pro všechny Projekty v délce, která činí 30 dní ode dne
zveřejnění Projektu, a tuto dobu nelze bez předchozího souhlasu Pointy žádným
způsobem měnit. Pointa si vyhrazuje právo na změnu doby vystavení Projektu.

7.5.

Autorem zvolený název Projektu ani popis Projektu nesmí obsahovat návrh k
prodeji zboží nebo služby, která není přímo předmětem Projektu.

7.6.

Autor smí k prezentaci Projektu připojit obrázky, fotografie, videa, hudbu, apod., v
takovém případě se zavazuje neporušovat při prezentaci Projektu žádná autorská
práva, práva průmyslová, nepoužívat ochranné známky ve vlastnictví třetích osob
bez jejich souhlasu a dodržovat zásady na ochranu práv duševního vlastnictví.

7.7.

Pokud dojde v průběhu zveřejnění Projektu ke skutečnosti, která zakládá
nemožnost plnění spočívajícího v poskytnutí Odměn prezentovaných v popisu
Projektu, má Autor právo na zrušení poskytnutí odměny. Tuto skutečnost však
musí Pointě prokázat a nabídnout Přispěvatelům jinou adekvátní odměnu se
stejnou nominální hodnotou. Přispěvatel má právo v takovém případě odstoupit od
smlouvy uzavřené s Autorem pro podstatnou změnu okolností.
Autor bere na vědomí, že Přispěvatel má v průběhu zveřejnění Projektu právo na
zákonné odstoupení od smlouvy.

7.8.
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7.9.

Autor je srozuměn s tím, že Projekt bude uveřejněn na E-shopu nejen po dobu
jeho realizace, ale dále po dobu až pěti let od jeho uveřejnění, a to bez ohledu na
skutečnost, zda se jedná o Úspěšný nebo Neúspěšný Projekt.

Jednoduše řečeno: Autoři, prosíme, buďte při vymýšlení Projektu kreativní, ale zároveň
realističtí. Daný slib zavazuje, nechceme mít zklamané Přispěvatele. Také netolerujeme u
Projektu žádné plagiátorství nebo neetické chování. Doufáme, že se to rozumí samo
sebou, ale raději Vás na to ještě upozorňujeme.
8.

Poplatky a provize

8.1.

Struktura poplatků a položky Cílové částky jsou uvedeny v Obchodních
podmínkách Platformy. Z hlediska Předprodeje je provize Pointy za
zprostředkování předprodeje 9 % z Cílové částky. Náklady na poštovné na
předprodané knihy a jiné Odměny musí být kalkulováno v Cílové částce a také z
této uhrazeno.

8.2.

V případě, že nedojde k naplnění Cílové částky Projektu, provize Pointy za
předprodej se nehradí (pokud se i přesto nebude Projekt realizovat). V provizi
nejsou zahrnuty bankovní poplatky spojené s transakcemi. Tyto poplatky jsou
vyúčtovány zvlášť a budou odečteny od finančních prostředků určených pro
realizaci díla Autora Úspěšného Projektu.

8.3.

Provize je Pointě vyplacena z částek zaslaných Přispěvateli na účet určený pro
Projekt vedený u Poskytovatele platebních služeb. Pointa je oprávněna si svoji
provizi ze zaslaných prostředků odečíst a uplatnit přímo u Poskytovatele platebních
služeb.

Jednoduše řečeno: Pointa si účtuje za zprostředkování Předprodeje 9% z Cílové částky.
Platby budou probíhat přes Pointu.

9. Práva a povinnosti Pointy
9.1.
Pointa se zavazuje vytvářet pro Autory a Přispěvatele vhodné podmínky pro
realizaci Projektu.
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9.2.

Pointa si vyhrazuje možnost zrušit E-shop bez jakéhokoli postihu či odpovědnosti
vůči Autorům či Přispěvatelům.

9.3.

Pointa v žádném případě a za žádných okolností neodpovídá za:
(a) kvalitu a spolehlivost Autorů;
(b)

jakékoli plnění (smluvní či návazné mimosmluvní) strany smlouvy mezi
Autorem a Přispěvatelem; a

(c)

funkčnost E-shopu.

9.4.

Pointa nenese odpovědnost za Autorem zveřejněný popis Projektu a Odměny.

9.5.

Pointa si vyhrazuje právo na odstranění či změnu popisu Projektu nebo Odměny,
dozví-li se o tom, že byla zveřejněním Projektu nebo popisem Odměn porušena
jakákoli práva třetích osob či by představovaly jiný zásah do právního řádu.

Jednoduše řečeno: Jsme tu pro Vás. Děláme vše pro to, aby E-shop fungoval.
10. Práva a povinnosti Autora
10.1.

Autor je oprávněn editovat zveřejněný Projektu, pouze pokud je v Předprodeji (tedy
jedná se o aktivní Projekt). Jakákoli změna Projektu musí být schválena Pointou.
S výhradou konečného souhlasu Pointy jsou povoleny následující editace: (i)
přidávání kapitol / ukázek textu a přidávání Odměn. Nepovolené editace jsou
změny: (i) názvu díla, (ii) anotace, (iii) úpravy, nezveřejnění, zveřejnění videa,
pokud je již zveřejněna Odměna, Cílové částky pro Předprodej.

10.2.

Autor se zavazuje splnit veškeré závazky vůči Přispěvatelům, které uvedl v popisu
Projektu, v kterém došlo k naplnění Cílové částky, zejména se zavazuje dodržet
termíny realizace Projektu, termíny pro zaslání Odměn popsaných v Projektu,
podobu, druh a výši Odměny.

Jednoduše řečeno: Autoři, co jste Přispěvatelům slíbili, to prosím Přispěvatelům splňte.
Chceme mít spokojené Přispěvatele.
11.
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Práva a povinnosti Uživatelů

11.1. Uživatel nesmí provádět, bez omezení (přímo ani nepřímo), kteroukoli z následujících
aktivit:
(a) přijmout jakékoli opatření nebo nahrávat, načítat, uveřejňovat, předkládat ani
jinak distribuovat nebo umožnit distribuci jakéhokoli obsahu prostřednictvím Eshopu, zejména jakýchkoli Uživatelských příspěvků, které:
(i)

jsou nesprávné, zavádějící, nepravdivé nebo nepřesné;

(ii)

jsou nezákonné, výhružné, obtěžující, hanlivé, klamné, podvodné,
zasahující do soukromí jiných osob, protiprávní, prvoplánově a
neumělecky obscénní, urážlivé nebo vulgární;

(b)

přijmout jakékoli opatření, které představuje nebo může představovat (dle
rozhodnutí na základě výlučného uvážení Pointy) nepřiměřené nebo neúměrně
vysoké zatížení infrastruktury E-shopu;

(c)

zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování E-shopu nebo
jakýchkoli aktivit prováděných v rámci E-shopu;

(d)

obcházet jakákoli opatření, která Pointa může použít za účelem prevence nebo
omezení přístupu k E-shopu (nebo jiným účtům, počítačovým systémům nebo
sítím připojeným k E-shopu);

11.2. Uživatel je plně zodpovědný za to, že převodem finančních prostředků v rámci
Projektu nedochází k legalizaci výnosů z jakékoliv trestné činnosti a prostředky v
Projektu užité nejsou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo
teroristických organizací.
11.3. Uživatelé se zavazují dodržovat tyto Obchodní podmínky a smlouvu mezi Autorem a
Přispěvatelem vzniklou na základě Projektu uveřejněném na E-shopu.
Jednoduše řečeno: I když žádné Vaše špatné chování nepředpokládáme, prosíme,
E-shop využívejte jen k účelům E-shopu.
12. Osobní údaje
12.1. Aby mohla Pointa poskytovat služby E-shopu podle těchto Obchodních podmínek,
musí zpracovávat některé osobní údaje Uživatelů. Pointa dále zpracovává osobní
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údaje Uživatelů k ochraně svých oprávněných zájmů. Podrobnosti jsou uvedeny v
Podmínkách ochrany osobních údajů.
Jednoduše řečeno: Vaše osobní údaje chráníme, žádný strach. Legislativa nás však nutí o
tom vyplnit ještě jeden papír.
13. Závěrečná ujednání
13.1. Pokaždé, když Uživatel na návrh Pointy odsouhlasí aktuální obchodní podmínky Eshopu, tak, že se Pointa a Uživatel zavazují, že budou dodržovat aktuální obchodní
podmínky E-shopu.
13.2. Pointa může obchodní podmínky E-shopu kdykoliv změnit i jednostranně v celém
rozsahu, pokud změnu oznámí Uživateli pomocí E-shopu nebo e-mailem. Změna je
účinná uplynutím jednoho týdne od oznámení, neurčí-li Pointa v oznámení pozdější
účinnost. Pokud Uživatel se změnou nesouhlasí, může kdykoliv po oznámení změny
vypovědět smlouvu s Pointou ke dni účinnosti změny. Nevypořádané závazky vzniklé
před účinností výpovědi se vypořádají podle podmínek účinných před účinností
výpovědi.
13.3. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito Obchodními
podmínkami, uzavřením smlouvy mezi Autorem a Přispěvatelem a jakýmkoliv dalším
použitím E-shopu se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to,
odkud byl přístup na E-shop realizován. Veškeré spory budou řešeny před soudy
České republiky.
13.4. Spotřebitelem je každý Uživatel, který neuzavírá smlouvu mezi Autorem a
Přispěvatelem v rámci svého podnikání nebo v rámci své autorské činnosti. Pointa je
podnikatelem. Spotřebitel má právo odstoupit od těchto Obchodních podmínek s
Pointou bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne potvrzení
registrace. Pokud chce spotřebitel od Obchodních podmínek odstoupit, musí
prokazatelně informovat Pointu formou jednostranného, textem zachyceného
právního jednání odeslaného na adresu Pointy (i e-mailem). Formulář pro vzorové
odstoupení: „Oznámení o odstoupení od smlouvy. Oznamuji, že tímto odstupuji od
Obchodních podmínek s provozovatelem Platformy Pointa. [dále spotřebitel uvede
své jméno a adresu a podepíše se].“ Pokud se nepodaří urovnat spor mezi
spotřebitelem a Pointou, může se spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u
České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení
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spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové
stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.
13.5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným
nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení,
jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného
ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena
platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého
ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není
dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.
13.6. Používáním E-shopu je Uživatel srozuměn s tím, že veškerá sdělení související se Eshopem budou zasílána především elektronickou poštou. Pointa může poskytnout
tato elektronická oznámení též jejich uveřejněním na E-shopu.
Jednoduše řečeno: Trocha právnického povídání nakonec. Řídíme se českým právem.
Pokud budete mít k čemukoli dotazy, napište nám na dikyvam@pointa.cz.
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