Obchodní podmínky Pointa
Tento dokument obsahuje podmínky fungování platformy Pointa. 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. Cílem Platformy je, aby Autor vytvořil pomocí Kolegů původní autorské literární dílo
(Dílo), k čemuž mu má pomoci právě Platforma. Platforma by měla být Autorovi
nápomocná i po dokončení Díla.
Jednoduše řečeno: Platforma propojuje Autory a Kolegy. Vy se propojujte, my Vám při
tom budeme pomáhat.

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 Platformy (tedy Autor i Kolega).
Každý Uživatel, který se registruje na Platformě jako
Autor nebo Kolega, potvrzuje, že Obchodní podmínky
zná a bude se jimi řídit.

Autor

má význam uvedený v čl. 1.

Kolega

má význam uvedený v čl. 1.

Obchodní podmínky

jsou tyto obchodní podmínky Pointa
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Dílo

má význam uvedený v čl. 1.

Etický kodex

je tento etický kodex.

Podmínky ochrany
osobních údajů

jsou tyto podmínky ochrany osobních údajů.

Odměna

má význam uvedený v čl. 8.3.

Licenční smlouva

je tato licenční smlouva.

Cílová částka

má význam uvedený v čl. 14.

Podmínky předprodeje

jsou tyto podmínky předprodeje.

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 použití Platformy ze strany Uživatelů;
(b) způsob a podmínky tvorby Autora a Kolegů; a
(c) způsob uzavírání a obsah smluv mezi Autorem, Kolegy a Pointou.
Jednoduše řečeno: Tyto obchodní podmínky řeší zejména Platformu a postavení Autora,
Kolegů a Pointy.

4.

Registrace Uživatele

4.1. Uživatel, který chce Platformu využívat jako Autor nebo Kolega, musí na Platformě
pravdivě vyplnit údaje požadované k jeho registraci a musí tyto údaje
prostřednictvím Platformy odeslat Pointě.
4.2. Před dokončením registrace či kdykoliv během trvání registrace na Platformě je
Pointa oprávněna vyžádat si další informace o Uživatelích nebo jejich činnostech a
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podklady pro ověření předložených informací, pokud to bude nezbytné pro
fungování Platformy.
4.3. Součástí registrace Uživatele je jeho profil. Jednotlivé položky v profilu (zejména
jméno, obor činnosti v případě Kolegy, portfolio, zkušenosti aj.) budou určeny
Pointou. Pointa v profilu určí, které položky jsou povinné a které jsou dobrovolné.
Jednoduše řečeno: Prosíme, zaregistrujte se. Bez toho pro Vás Platforma nebude
fungovat. A zadávejte nám prosím pravdivé údaje.

5.

Zrušení účtu

5.1. Žádná osoba nemá nárok na to, aby byla nebo zůstala zaregistrována jako Uživatel.
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 Platformu.
5.3. Ke zrušení účtu může Pointa přistoupit zejména v následujících situacích:
(a) Uživatel porušuje Obchodní podmínky nebo Etický kodex;
(b) Uživatel (ať již jako Kolega nebo jako Autor) porušuje smlouvu Kolegy s
Autorem;
(c) panují důvodné pochybnosti o autorských právech (původnosti Díla či plnění
Kolegů) a na výzvu Pointy daný Kolega či Autor tyto pochybnosti věrohodně
nevyvrátí; nebo
(d) panují důvodné pochybnosti o profesionalitě, čestnosti nebo schopnostech
Kolegy či Autora a na výzvu Pointy daný Kolega či Autor tyto pochybnosti
věrohodně nevyvrátí.
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Jednoduše řečeno: Ctíme svobodná povolání a uměleckého ducha. Ale i my musíme
držet jisté etické standardy. Pokud byste se chovali na Platformě vyloženě neeticky,
můžeme Vám zrušit účet. Neplánujeme to, protože Vám věříme, že se budete chovat
eticky.
6.

Kolegové

6.1. V rámci Platformy nabídne Pointa budoucím Kolegům následující pozice, které
mohou být v budoucnu rozšířeny:
(a) Redaktor: je nejdůležitějším Kolegou Autora. Redaktor prostuduje a zreviduje
celé Dílo. S Dílem systematicky pracuje, zrediguje jej, provede stylistickou
korekturu, pohlídá logiku a spád textu a fakta, navrhne vypuštění některých
částí či naopak doporučí něco doplnit nebo rozšířit. Tato pozice je povinná,
tedy Autor si musí zvolit redaktora.
(b) Korektor: provede proofreading ve dvou fázích, nejdřív na začátku a pak
když dostane zalomený text od grafika (před tiskem). Jeho nejzásadnějším
úkolem je gramatická korektura a oprava typografických chyb v Díle. Tato
pozice je povinná, tedy Autor si musí zvolit Korektora.
(c) Grafik / sazeč: tyto dvě funkce bývají často spojené. Sazeč (grafik)
rozmisťuje text v rámci knihy, styluje, hlídá odstavce a dělení slov, čistí text po
typografické stránce, zanáší korektury, komunikuje s grafikem a připravuje
data do tisku. Pokud jde o dvě různé pozice, grafik pro sazeče vytvoří manuál,
jak má kniha vypadat, odprezentuje mu to na cca dvou kapitolách a sazeč
podle toho vysází celou knihu. Grafik rovněž připraví obálku (buď vytvoří
vlastní anebo použije ilustraci od ilustrátora). Tato pozice je povinná, tedy
Autor si musí zvolit grafika nebo sazeče.
(d) Ilustrátor: vytváří ilustrace pro Dílo nebo na jeho obálku. Tato pozice není
povinná.
(e) Fotograf: vytváří fotografie pro Dílo nebo na jeho obálku. Tato pozice není
povinná.
(f) Beta-čtenář: polo-profesionál, který si přečte anotaci, ukázku či celou knihu
a poskytne Autorovi zpětnou vazbu. Beta-čtenář není redaktor, na Dílo se
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nedívá profesionálně, pouze z pohledu koncového čtenáře. Tato pozice není
povinná.
(g) Ghostwriter: profesionální spisovatel, který může autorovi pomoct s kostrou
knihy. Častěji však napíše celou knihu za Autora sám, vystupuje anonymně.
Může za Autora spravovat jeho profil na sociálních sítích, odpovídat na dotazy
čtenářů. Tato pozice není povinná.
(h) Marketér: poradí s výběrem cílové skupiny a jak se k ní dostat, jaká média
konzumuje a jak je vhodné ji oslovit. Pomáhá zvolit název, sepsat anotaci, tak
aby co nejlépe odpovídala cílové skupině. Vymýšlí způsob, jakým knihu
inzerovat, které kanály využít. Tato pozice není povinná.
Jednoduše řečeno: Toto jsou Kolegové. Autoři, věříme, že si vyberete nápomocného
Kolegu.

7.

Použití Platformy pro Autora

7.1.

Autor je povinen zadat správné a co možná nejpřesnější informace o budoucím Díle,
jedná se zejména o následující informace: anotace Díla, pracovní název, náhled
kapitoly aj. Pointa určí, které informace jsou povinné a které jsou dobrovolné.
Autor se zavazuje, že poskytnuté informace podají komplexní obraz o budoucím
Díle.

7.2. Zadané informace slouží pro rozhodování Kolegů, zdali budou s Autorem
spolupracovat a dále také Pointě, aby mohla určit, zdali budoucí Dílo neodporuje
těmto Obchodním podmínkám nebo Etickému kodexu. V případě nejasností si
Pointa může vyžádat dodatečné informace.
7.3. Autor si vybírá Kolegy dle svého uvážení a s vědomím jejich zkušeností a odměny za
poskytované služby. Autor si může vybírat Kolegy neomezeně dlouho, jakmile však
zahájí poptávkové řízení s Kolegou, platí lhůty uvedené v čl. 9 (Smlouva mezi
Autorem a Kolegou).
Jednoduše řečeno: Autoři a Kolegové se vzájemně propojují dle zkušeností, schopností a
v neposlední řadě dle nabízené ceny. Autoři, prosíme, pečlivě si vyberte své Kolegy, než s
nimi uzavřete smlouvu.
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8.

Použití Platformy pro Kolegu

8.1. Platforma je otevřená pro všechny poctivé a schopné Kolegy. Pointa si však
vyhrazuje, že může zavést omezení vstupu a registrace Kolegů např. zavedením
systému pozvánek na Platformu.
8.2. Kolega zadává krom registračních údajů ještě své zkušenosti (portfolio) popis své
dosavadní činnosti a cenu za své služby (tedy za normostranu, za hodinu atd. dle
dané pozice).
8.3. Zadaná cena za služby Kolegy bude automaticky navýšena o 12% (z ceny bez DPH)
jako odměna za zprostředkování pomocí Platformy Pointou (Odměna).
8.4. Zadanou nabídkovou cenu může Kolega libovolně měnit. Jakmile bude uzavřena
smlouva mezi Autorem a Kolegou, je tato cena pro daný individuální případ
neměnná.
8.5. Kolega se může přihlásit nejvýše na tři různé pozice Kolegů. Na další pozice se
může Kolega přihlásit pouze po individuální dohodě s Pointou.
Jednoduše řečeno: Kolegové, Vy se můžete přihlásit maximálně na tři různé pozice
Kolegů. V Platformě zadáte své zkušenosti a cenu, za kterou pracujete. K ceně si
Platforma přirazí 12%, jako svou odměnu.
9.

Smlouva mezi Autorem a Kolegou

9.1.

Postup při uzavírání smlouvy mezi Autorem a Kolegou je následující: Autor poptává
služby Kolegy. Jakmile Autor odešle poptávku, musí být smlouva mezi Autorem a
Kolegou uzavřena do jednoho měsíce, jinak se celé poptávkové řízení bez náhrady
ruší. Pokud Kolega neodpoví Autorovi do jednoho týdne od zaslání poptávky,
poptávkové řízení se automaticky ruší.

9.2. Kolega má právo poptávku Autora kdykoli během poptávkového řízení Autorovi
odmítnout, a to bez udání důvodu a bez jakéhokoli postihu ze strany Autora.
9.3. Poptávkové řízení musí být ukončeno před předprodejem anebo před složením
Cílové částky z vlastních zdrojů (jak je uvedeno blíže v článku 14 těchto Obchodních
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podmínek). Pokud bude předprodej úspěšný, mohou Autor a Kolega započít v
plnění smlouvy mezi nimi. Pokud bude předprodej neúspěšný, smlouva mezi
Autorem a Kolegou se od počátku bez náhrady ruší.
9.4. Kolega a Autor se zavazují o budoucí smlouvě v maximální možné míře umožněné
Platformou komunikovat přes Platformu. Pokud Platforma propojí Autora a Kolegu
jinak (například emailem), mohou Autor a Kolega komunikovat přes tento
prostředek. Finální potvrzení, resp. uzavření smlouvy mezi Autorem a Kolegou se
vždy uskuteční na Platformě dle aktuálně nastaveného digitálního ověření stran.
9.5. Veškeré platby související se smlouvou mezi Autorem a Kolegou budou realizovány
přes účet Pointy. Pointa bude jako jediná oprávněna a zároveň povinna
administrovat a přeposílat veškeré finanční plnění mezi Autorem a Kolegou a
zároveň bude oprávněna ponechat si z každého plnění pro Kolegu Odměnu.
9.6. Pointě vyplývají z těchto Obchodních podmínek práva a povinnosti vůči Autorům a
Kolegům (zejména přeposílat a administrovat platby mezi těmito stranami). Na
smlouvu mezi Autorem a Kolegou se tyto Obchodní podmínky uplatňují (zejména
tam, kde se na smlouvu mezi Autorem a Kolegou explicitně odkazuje). Pointa však
není stranou smlouvy mezi Autorem a Kolegou.
9.7. Odměna pro Pointu je splatná ve stejných termínech (měsíčně, projektově atd.) jako
je splatná odměna pro Kolegu dle smlouvy mezi Autorem a Kolegou. Na Odměnu
vystaví Pointa daňový doklad či jiné zákonem dovolené potvrzení.
9.8. Smlouva mezi Autorem a Kolegou je umístěna na platformě. Autor a Kolega mohou
měnit, upravovat a doplňovat pouze Pointou určená ustanovení, a to výhradně
elektronicky. Ostatní změny smlouvy podléhají schválení Pointy. Řádně vyplněnou
a oboustranně schválenou smlouvu zadá Autor či Kolega (zpět) do Platformy dle
technických možností a instrukcí Platformy (např. přes e-mail, který mu bude
zaslán).
9.9. Součástí smlouvy mezi Autorem a Kolegou jsou i oboustranně nastavené smluvní
pokuty, na které tímto Pointa Autora a Kolegu explicitně upozorňuje.
9.10. Pokud je ve smlouvě mezi Autorem a Kolegou určen jakýkoli milník, požadovaná
kvalita či specifikace díla či služby, pak v případě sporu či neshody s konečnou
platností o dodržení této smluvní podmínky rozhoduje pouze Pointa, s čímž Autor a
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Kolega vysloveně souhlasí. Pointa bude činit toto rozhodování nestranně a férově.
Pointa za toto rozhodování nenese žádnou odpovědnost. Jakékoli nároky a spory
mezi Autorem a Kolegou, které vzejdou ze smlouvy mezi Autorem a Kolegou nebo v
souvislosti s ní, však Autor může vymáhat pouze po Kolegovi a Kolega po Autorovi,
tedy nikoli po Pointě.
Jednoduše řečeno: Autor a Kolega uzavírají mezi sebou smlouvu. K této smlouvě nikdo
nikoho nenutí, Autor pošle poptávku a Kolega ji dle svého uvážení může akceptovat.
Pokud ji akceptuje, bude mezi vámi uzavřena smlouva. Strany této smlouvy jsou jen
Autor a Kolega, Pointa však přijímá a vyplácí veškeré platby z této smlouvy.
10.

Práva a povinnosti Autora a Kolegy

10.1. Autor a Kolega se zavazují dodržovat tyto Obchodní podmínky, Etický kodex a
smlouvu mezi Autorem a Kolegou.
10.2. Autor a Kolega se zavazují ve svých dílech nepoužívat prvoplánovou pornografii,
rasismus, extremismus aj. (jak je blíže uvedeno v Etickém kodexu). Posouzení
porušení tohoto článku a Etického kodexu je výhradně a s konečnou platností na
Pointě.
10.3. Autor a Kolega se zavazují poskytovat Pointě na vyžádání pravdivé a úplné
informace o stavu a pokroku v jejich práci a zároveň se zavazují vyvíjet své
maximální možné úsilí k dokončení Díla nebo služby Kolegy. Autor se zavazuje
dokončit dílo do lhůty, kterou mu s přihlédnutím k okolnostem (zejména složitost
Díla) stanoví před předprodejem Pointa, nejpozději se však Autor zavazuje dokončit
Dílo do šesti měsíců od ukončení předprodeje. Za dokončené se Dílo považuje, je-li
předané Pointě ve stavu způsobilém k finálnímu tisku Díla.
10.4. Autor a Kolega se zavazují na vyžádání Pointy pravdivě a včasně odpovídat na
odůvodněné dotazy Pointy (zejména ohledně autorství, resp. plagiátorství).
10.5. Autor je povinen uzavřít Licenční smlouvu dle těchto Obchodních podmínek.
Jednoduše řečeno: Jsme Platoforma a naším primárním cílem je propojovat Vás, Autory
a Kolegy. Máme však minimální požadavky: etičnost, žádné plagiátorství a včasnost.
Věříme, že těmto požadavkům rozumíte.
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11.

Práva a povinnosti Pointy

11.1. Pointa se zavazuje vytvářet pro Autory a Kolegy vhodné podmínky pro dokončení
Díla a služeb Kolegů.
11.2. Pointa si vyhrazuje možnost zrušit Platformu bez jakéhokoli postihu či odpovědnosti
vůči Autorům či Kolegům.
11.3. Pointa může zajišťovat distribuci Díla. Pointa však nezajišťuje marketing spojený s
Dílem.
11.4. Pointa v žádném případě a za žádných okolností neodpovídá za:
(a) kvalitu a spolehlivost Autorů;
(b) výběr, kvality a spolehlivost Kolegů;
(c) jakékoli plnění (smluvní či návazné mimosmluvní) plnění strany smlouvy mezi
Autorem a Kolegou; a
(d) funkčnosti Platformy.
Jednoduše řečeno: Jsme tu pro Vás. Děláme vše pro to, aby Platforma fungovala.
12.

Duševní vlastnictví

12.1. Pointa bezvýhradně akceptuje pouze původní tvorbu Autora i Kolegů.
12.2. Práva duševního vlastnictví (až na poskytnutí Licenční smlouvy) zůstávají Autorovi a
Kolegům. Kolega je však uzavřením smlouvy mezi Autorem a Kolegou bude
poskytovat Autorovi (pokud při plnění této smlouvy práva duševního vlastnictví
budou vznikat).
12.3. Autor a Kolegové prohlašují, že k Dílu, ani k jakýmkoli jeho byť dílčím částem, nikdo
nemá žádná práva. Autor a Kolegové dále prohlašují, že žádná takováto práva
nikomu smluvně či jinak neslíbili, ani je pro nikoho jiného nevytvářejí. Uvedené se
neaplikuje na práva Pointy, viz dále.
Jednoduše řečeno: Jsme liberální, ale plagiátorství neztrpíme.
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13.

Platby, poplatky a Licenční smlouva

13.1. Veškeré finanční toky mezi Autorem a Kolegou budou probíhat skrze Pointu.
13.2. Platby, které náleží Autorovi či Kolegovi a které Pointa pouze administruje či
přeposílá, netvoří daňový příjem Pointy. Jediným daňovým příjmem Pointy dle
těchto Obchodních podmínek je příjem z Odměny.
13.3. Autor je povinen uzavřít s Pointou Licenční smlouvu. Licenční smlouva musí být
uzavřena před předprodejem nebo před složením Cílové částky, pokud Cílovou
částku hradí Autor výlučně z vlastních zdrojů (viz níže), jinak Pointa zruší registraci
Autora a Autor tak nebude schopen využívat Platformu.
13.4. Autor dává tímto opci k uzavření licenční smlouvy k pokračování Díla Pointě, tedy
Autor se zavazuje nabídnout pokračování Díla Pointě, která jej může za obdobných
podmínek jako je uvedeno v Licenční smlouvě realizovat, nebo odmítnout.
Jednoduše řečeno: Veškeré platby půjdou skrze Pointu, která s nimi naloží přesně tak,
jak je uvedeno v těchto podmínkách. Autor uzavře Licenční smlouvu ještě před
Předprodejem (nebo předtím, než sám složí Cílovou částku z vlastních zdrojů).
Na tuto Licenční smlouvu – na pokračování Díla – bude mít Pointa opci.
14.

Cílová částka a předprodej

14.1. Aby mohl Autor započít konkrétní (faktickou) spolupráci s Kolegy, musí Autor
nashromáždit cílovou částku (Cílová částka). Cílová částka je částka, která
odpovídá předpokládaným nákladům na komplexní vytvoření Díla.
14.2. Cílová částka obsahuje zejména:
(a) náklady na Kolegy podílející se na výrobě Díla a Odměnu;
(b) náklady na tisk Díla dle vybraného balíčku a provizi Pointa z tohoto vybraného
tisku ve výši 12%;
(c) volitelný marketingový balíček;
(d) provize za zprostředkování předprodeje pro Pointu ve výši 9%;
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(e) náklady na poštovné na předprodaná Díla;
(f) poplatky za provoz platební brány;
(g) nečekané výdaje ve výši 10% z celkového rozpočtu; a
(h) zákonné DPH.
14.3. Výše uvedená kalkulace Cílové částky je předběžná. Přesná kalkulace bude
sjednána mezi Autorem a Pointou vždy individuálně. Pro přesnější výpočet Cílové
částky slouží na Platformě kalkulačka.
14.4. Autor může Cílovou částku uhradit z vlastních zdrojů, z předprodeje nebo
kombinací obou variant.
14.5. Pokud se Autor rozhodne financovat část Cílové částky z předprodeje, zavazuje se
řídit se Podmínkami předprodeje, zejména se zavazuje k rozumné a účelné
spolupráci a součinnosti (např. poskytnutí osobního věnování, ale i možnost za
úplatu spoluvytvářet obsah, např. názvy postav atd.). Konkrétní podmínky
předprodeje budou co do nabízených věcí a úkonů (zážitků) sjednány mezi
Autorem a Pointou vždy individuálně.
14.6. Pokud v jakékoli fázi přípravy Díla nebude Cílová částka dostačující na dokončení
Díla, není Pointa v žádném případě povinna poskytnout jakékoli financování. V
těchto případech Autor dofinancuje navýšenou Cílovou částku z vlastních zdrojů
nebo po souhlasu Pointy znovu otevře možnost předprodeje.
14.7. Pokud bude předprodej neúspěšný (nebude vybrána Cílová částka), ruší se celý
projekt přípravy Díla, včetně uzavřených smluv (případně smluv o smlouvách
budoucích) mezi Autorem a Kolegou.
Jednoduše řečeno: Vydání knihy, včetně všech nákladů, musí někdo zaplatit. K tomuto
si určíme Cílovou částku, kterou buď uhradí Autor z vlastních zdrojů, nebo která se,
věříme, vybere z Předprodeje. V Předprodeji si mohou zákazníci koupit nejen knihu,
ale i další zážitky. Je ve vlastním zájmu Autora, aby se na Předprodeji co nejvíce a
nejoriginálněji podílel.
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15.

Osobní údaje

15.1. Aby mohla Pointa poskytovat služby Platformy podle těchto Obchodních podmínek,
musí zpracovávat některé osobní údaje Uživatelů. Pointa dále zpracovává osobní
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.
16.

Závěrečná ujednání

16.1. Pokaždé, když Uživatel na návrh Pointy odsouhlasí aktuální obchodní podmínky
Platformy, tak, že se Pointa a Uživatel zavazují, že budou dodržovat aktuální
obchodní podmínky Platformy.
16.2. Pointa může obchodní podmínky Platformy kdykoliv změnit i jednostranně v celém
rozsahu, pokud změnu oznámí Uživateli pomocí Platformy 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.
16.3. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito Obchodními
podmínkami, uzavřením smlouvy mezi Autorem a Kolegou a jakýmkoliv dalším
použitím Platformy se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to,
odkud byl přístup na Platformu realizován. Veškeré spory budou řešeny před soudy
České republiky.
16.4. Spotřebitelem je každý Uživatel, který neuzavírá smlouvu mezi Autorem a Kolegou 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 eemailem). Formulář pro vzorové odstoupení:
„Oznámení o odstoupení od smlouvy. Oznamuji, že tímto odstupuji od Obchodních
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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
spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové
stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.
16.5. 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.
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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