PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY CROWDBERRY
Souhlas a prohlášení o závazné smlouvě
Pečlivě si přečtěte tyto Podmínky používání Služby Crowdberry (dále jen „Podmínky“)
dříve, než začnete používat tuto webovou stránku (definována níže). Webovou stránku a
Službu Crowdberry poskytuje a provozuje společnost Crowdberry a.s., sídlo: Staromestská
3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48236993, zapsaná v obchodním rejstříku
Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka číslo: 6178/B, prostřednictvím sví dceřiný
společnosti Crowdberry s.r.o., Jindřišská 939/20, Nové Město 110 00 Praha 1, Česká
republika, IČO: 05784972, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 270755,
kontakt: info@crowdberry.eu (spolu dále jen „Poskytovatel“, ale také „my“). Používáním
této webové stránky, Platformy nebo Služby Crowdberry akceptujete a souhlasíte, že
mezi vámi jako Uživatelem (dále jen „Uživatel“, ale také „vy“) a Poskytovatelem
webové stránky a Služby Crowdberry vznikla smlouva, jejímž obsahem jsou tyto
Podmínky, že jimi budete vázáni a že je budete dodržovat.
Při realizaci dalších právních úkonů a naplnění podmínek popsaných v těchto Podmínkách
můžete uzavřít smluvní vztah se třetími osobami prostřednictvím Služby Crowdberry na
webové stránce. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nesmíte používat webovou
stránku, vytvářet účet na Platformě a používat ji, ani Službu Crowdberry. Pokud nejsou
písemně domluvené jiné individuální podmínky, tyto Podmínky jsou standardní a zavazují
Uživatele a Poskytovatele. Službu Crowdberry může používat pouze osoba plně způsobilá
k právním úkonům, která dosáhla alespoň 18. roku věku.

1.

Definice pojmů
Pro účely těchto Podmínek platí následující definice pojmů:

1.1.

Služba Crowdberry (dále také jen „Crowdberry“) zahrnuje zpřístupnění
webové stránky Návštěvníkům a Platformy Uživatelům ‒ Podnikatelům a
Investorům, vyhodnocování kvality Společností a zobrazení Společností, které
prošly vyhodnocením kvality ve smyslu těchto Podmínek, poradenství
Společnostem, přípravu a strukturování transakčního procesu Investování do
Společností, podporu při realizaci Investic do těchto Společností a další služby
popsané v těchto Podmínkách. Služba Crowdberry je určená uživatelům
z České republiky (a prostřednictvím mateřské společnosti Poskytovatele
Crowdberry a.s. i uživatelům ze Slovenské republiky), přičemž Poskytovatel
může ve vybraných případech na požádaní poskytnout Službu Crowdberry i
uživatelům z třetích států.

1.2.

Uživatel je osoba, která používá Platformu prostřednictvím Uživatelského účtu
na Platformě. Uživatel je vázán těmito Podmínkami a může se z něho za splnění
těchto Podmínek stát Investor nebo Podnikatel (podle definice v těchto
Podmínkách).

1.3.

Návštěvník je kdokoliv, kdo navštíví nebo prohlíží webovou stránku a je vázán
těmito Podmínkami. Na Návštěvníka se vztahují stejná práva a povinnosti jako
na Uživatele, s výjimkou těch práv a povinností, které jsou vázány na vytvořený
Uživatelský účet a právní úkony spojené s Uživatelským účtem.

1.4.

Společnost je existující nebo nově založená obchodní společnost ‒ společnost
s ručením omezeným, akciová společnost nebo jiná vhodná forma kapitálové
obchodní společnosti, která Investorům nabízí možnost nabýt v ní část
obchodního podílu nebo akcií poskytnutím Investic a splňuje podmínky uvedené
v bodě 2.14 těchto Podmínek.

1.5.

Uživatelský účet je účet Uživatele, prostřednictvím kterého Uživatel vstupuje
na Platformu, přičemž existují dva typy uživatelských účtů: pro Investory a pro
Podnikatele (Společnosti).

1.6.

Investor je Uživatel, který se zavázal realizovat Investici (investovat) do
Společnosti.
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1.7.

Podnikatel je Uživatel, který je jednatelem nebo oprávněným zástupcem
Společnosti, jenž musí být oprávněn a fakticky schopen zajistit zvýšení jmění
ve Společnosti v případě, že se Investoři rozhodnou poskytnout dané
Společnosti Investice. Podnikatel používáním této webové stránky, Platformy
nebo Služby Crowdberry akceptuje a souhlasí s tím, že jedná ve jménu a na
účet Společnosti a má oprávnění jednat v jejím jménu ve smyslu těchto
Podmínek.

1.8.

Webová
stránka
je
web
http://www.crowdberry.cz/
(nebo
http://www.crowdberry.eu nebo www.crowdberry s jakýmkoliv jiným názvem
domény na konci provozovaná Poskytovatelem) včetně podstránek,
prostřednictvím kterých se Uživatel přihlašuje na Platformu a používá Službu
Crowdberry.

1.9.

Platforma je virtuální prostor ‒ trh Společností, prostřednictvím kterého
Uživatelé mohou být informováni o nabídce investic do Společností. Mohou se
zavázat k investování do Společností a prostřednictvím platformy mohou
Podnikatelé nabídnout své Společnosti Investorům, aby v nich mohli nabýt
obchodní podíly / akcie poskytnutím Investice do Společnosti.

1.10.

Služba spojování Investorů představuje slučování Investorů do vhodné
právnické osoby (zpravidla obchodní společnost, dále jen "SPV") s cílem
poskytnutí Investice Společnosti Investory prostřednictvím SPV při zachování
poměrné výšky Investic jednotlivých Investorů.

1.11.

Kampaň je akce na získání Investice do dané Společnosti. Kampaň obsahuje
následující informace:

1.11.1.1.

datum a čas, od kdy se Investorům umožní přistupovat k Investici (dále
jen „Začátek Kampaně“),

1.11.1.2.

datum a čas, do kdy se Investorům umožní přistupovat k Investici (dále
jen „Konec Kampaně“),

1.11.1.3.

cílovou Investici,

1.11.1.4.

minimální množství investic,

1.11.1.5.

marketingové materiály,

1.11.1.6.

Term Sheet (rámcové podmínky poskytnutí Investic),

1.11.1.7.

dokumentaci o Společnosti.

1.11.2.

Cílová Investice je hodnota, kterou Společnost v Kampani stanovila jako
cílovou hodnotu Investice do Společnosti.

1.11.3.

Investice je část Cílové Investice, kterou indikoval poskytnout konkrétní
Investor (spolu „Investice“). Jeden Investor může indikovat 100 % Cílové
Investice.

1.11.4.

Smlouva mezi společníky je smlouvou mezi původními společníky
Společnosti a Investory, která upravuje jejich vzájemné vztahy při realizaci
Investic a fungování Společnosti.

1.11.5.

Minimální množství Investic je 80 % Cílové Investice a aktivuje povinnost
Společností a Podnikatelů pracovat na realizaci Investic.

1.11.6.

Podnikatelský záměr je podnikatelský záměr Společnosti, se kterým se
uchází o Investice Investorů (např. podnikatelský plán a jiné).

1.11.7.

Marketingové materiály jsou minimálně:

1.11.7.1.

webová stránka, sociální sítě Společnosti,

1.11.7.2.

video pitch (ve formě linku na YouTube, Vimeo apod.),

1.11.7.3.

obrázky, loga Společnosti,

1.11.7.4.

shrnutí podnikatelského záměru (textové pole ‒ max. 500 znaků),

1.11.7.5.

a jiné materiály dle uvážení Podnikatele.
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1.11.8.

Dokumentace o Společnosti je dokumentace vztahující se ke Společnosti,
jež zastupuje Podnikatel na Platformě s úmyslem získat Investice formou
Kampaně, a jejímž obsahem je minimálně okruh informací požadovaný
Poskytovatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv rozšířit nebo zúžit
požadovanou Dokumentaci o Společnosti, přičemž Společnost je povinna
tomuto požadavku vyhovět.

2.

Obecná ustanovení

2.1.

Poskytovatel poskytuje Uživatelům Službu Crowdberry, jejímž účelem je
propojení poptávky po investicích s nabídkou investičních příležitostí,
konkrétně propojení Investorů se Společnostmi a Podnikateli prostřednictvím
Platformy. Jakékoliv obchody, které se realizují na základě informací
umístěných na Platformě a webové stránce, jsou privátní a nezávislé obchody
mezi Uživateli a Společnostmi, kterým Poskytovatel poskytuje podporu podle
těchto Podmínek a s výhradami v nich vymezenými. Každý Investor je
oprávněn jednat a předkládat protinávrhy jednotlivým Společnostem
prostřednictvím Crowdberry.

2.2.

Služby poskytované webovou stránkou, Platformou a jejich Poskytovatelem a
jejich jednotlivé části nelze za žádných okolností považovat za investiční služby,
daňové, finanční, právní, investiční nebo jiné individuální nebo osobní
poradenství nebo rady. Tato webová stránka, Platforma a Služba Crowdberry
jsou vytvořeny k usnadnění vlastního a nezávislého investičního rozhodování
jejich Uživatelů a nenahrazují investiční, daňové, právní, finanční ani jiné
kvalifikované poradenství. Uživatelům doporučujeme kontaktovat licencované
investiční, finanční, daňové poradce nebo advokáty. Investiční právní
dokumenty (smlouvy: Společenská smlouva, Smlouva mezi společníky apod.),
ke kterým se zavazují Uživatelé (Společnost a Investoři), jsou nabízeným a
vyváženým standardem. Informace uvedené na webové stránce nepředstavují
veřejnou nabídku cenných papírů.

2.3.

Poskytovatel nepřebírá a neprovádí žádné peněžní prostředky, vklady,
investice nebo finanční nástroje Investorů nebo Společností (kromě Odměny).
Všechny obchody se realizují prostřednictvím regulovaných a kontrolovaných
bank jako soukromé obchody.

2.4.

Poskytovatel má výhradní právo určit, jaké používání Služby Crowdberry a
Platformy se kvalifikuje jako „normální používání“. Normálním používáním se
zpravidla rozumí používání Platformy a Služby Crowdberry za účelem, za
kterým byly vytvořeny. Jiné než normální používání platformy je možné pouze
s výslovným souhlasem Poskytovatele Platformy.

2.5.

Poskytovatel monitoruje a obnovuje informace poskytované na této webové
stránce, přesto nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruky za správnost a
úplnost informací zveřejněných třetími stranami na webové stránce a
Platformě. Platí to také o všech ostatních webových stránkách, na které směřují
odkazy z Platformy a webové stránky.

2.6.

Poskytovatel není odpovědný za obsah webových stránek nalezených
prostřednictvím jakéhokoliv odkazu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny
a úpravy v poskytovaných informacích kdykoliv, bez povinnosti o tom
informovat Uživatele.

2.7.

Uživatel nesmí sbírat a zpracovávat osobní, obchodní ani jiné údaje z Platformy
a webové stránky.

2.8.

Při každé Kampani uveřejněné na webové stránce a Platformě Poskytovatel
učinil závěr, že informace v ní obsažené jsou férové, jasné a nezavádějící.
Faktické informace o Podnikatelských záměrech a Společnostech jsou uváděny
s ohledem na jejich spekulativní charakter. Uživatel je povinen vzít v úvahu, že
Poskytovatel neprovádí audit nabízených Společností, resp. Podnikatelů, takže
nepotvrzuje, že neobsahují vykonstruovaná tvrzení a důkazy.

2.9.

Uživatel musí vzít v úvahu, že Podnikatelé nebo Společnosti, zejména v
úvodních etapách podnikání, mají vysoké ambice. Poskytovatel nemusí vždy
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souhlasit s tvrzeními Podnikatelů nebo Společností, které jsou aspirativní
povahy. Poskytovatel může schvalovat tvrzení týkající se těchto ambicí, i když
nevěří nebo nesdílí názor, že je pravděpodobné, že se tato tvrzení podaří
naplnit.
2.10.

Uživatel je povinen poskytnout pravdivé a korektní údaje týkající se jeho osoby,
a také všechny ostatní údaje, které jsou nezbytné pro plynulé používání služby
Crowdberry. Osobní údaje jsou chráněné dle předpisů o ochraně osobních
údajů uvedených v těchto Podmínkách. Uživatel nesmí vystupovat za jinou
osobu bez doloženého fyzického stejnopisu úředně osvědčeného oprávnění.

2.11.

Platformu nesmějí používat Společnosti ani jejich jednatelé a Podnikatelé:

2.11.1.

vůči kterým se nárokuje vrácení pomoci na základě předešlého
rozhodnutí Evropské komise, kterým byla poskytnutá pomoc označena
za neoprávněnou a neslučitelnou s vnitřním trhem,

2.11.2.

kteří byli pravomocně odsouzeni za trestný čin hospodářské povahy,
trestný čin proti majetku nebo jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,

2.11.3.

kteří jsou dlužníky vůči státu (daňové odvody, pojistné na důchodové
zabezpečení, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, příspěvek na
pojištění v nezaměstnanosti a jiné),

2.11.4.

proti nimž je vedeno konkurzní řízení, jsou v konkurzu, v likvidaci, v
restrukturalizaci nebo jim byl zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu
pro nedostatek majetku,

2.11.5.

proti nimž je veden výkon rozhodnutí (např. podle zákona č. 233/1995
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, zákona č. 563/2009
Sb., o správě daní), nebo podobných zákonů ve státě sídla Společnosti.

2.12.

Podnikatelé používáním Služby Crowdberry prohlašují, že se na ně a na
společnosti, jež zastupují, nevztahuje vyloučení podle bodu 2.11. a podbodů.
Společnost, jednatelé, resp. Podnikatelé, odpovídají za škody, jež způsobí
zamlčením jakýchkoliv skutečností, které by odůvodňovaly jejich vyloučení z
používání platformy podle bodu 2.11. a podbodů, nebo které by snižovaly
potenciál nebo návratnost investic.

2.13.

Poskytovatel si vyhrazuje právo přehodnotit vyloučení Společností, jednatelů a
Podnikatelů podle bodu 2.11. a podbodů v odůvodněných případech.

2.14.

Poskytovatel neposkytuje Služby Crowdberry ve vztahu k Společnostem, které
v rámci využívaní Služby Crowdberry plánují vydávat anebo ponoukat
investiční nástroje ve smyslu § 3 zákona č. 256/2004 o podnikání na
kapitálovém trhu v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o podnikání
na kapitálovém trhu“). Poskytovatel neposkytuje Služby Crowdberry ve
vztahu k investičním nástrojům ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém
trhu, zejména ve vztahu k investičním cenným papírům (§ 3 ods. 2) Zákona
o podnikání na kapitálovém trhu).

3.

Varování o rizicích

3.1.

Investování s podporou Poskytovatele znamená pro Investory rizika, včetně
rizika likvidity/ilikvidity, nevyplácení dividend/podílů na zisku, ztráty investice,
zředění investice, a mělo by tvořit pouze část diverzifikovaného investičního
portfolia Investora. Služba Crowdberry je určena Investorům ‒ klientům, kteří
musí být dostatečně způsobilí tato rizika poznat, pochopit a vyhodnotit, a s
tímto vědomím svobodně na základě svých vědomostí, zkušeností a finančních
schopností učinit investiční rozhodnutí na vlastní odpovědnost a riziko.
Poskytovatel si vyhrazuje právo prověřit důvěryhodnost, zkušenosti
a vědomosti týkající se investování a finanční pozici potenciálních Investorů
s cílem zajistit, aby službu Crowdberry využívaly pouze osoby, pro které je
vhodná. Poskytovatel ovšem za žádných okolností nevyhodnocuje vhodnost
konkrétní Investice pro konkrétního Uživatele. Každý, kdo používá webovou
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stránku nebo Služby Crowdberry, bere na vědomí a souhlasí s následovným
varováním o rizicích (body 3.1.1. – 3.1.10.):
3.1.1.

Ztráta peněžního vkladu: Většina společností, které hledají externí investice v
úvodních etapách (tzv. start-upy), časem selže. Když do nich Investor investuje
své peníze, je spíše pravděpodobné, že tyto peníze ztratí, než že se zhodnotí.
Při společnostech v pozdějších etapách vývoje (segment malých a středních
podniků) je sice pravděpodobnost selhání statisticky nižší, ale stále existuje
riziko ztráty celé investice. Investor je povinen vzít to v úvahu při rozhodování
o investování. Investor by neměl investovat více peněz, než si může dovolit
ztratit, aniž by se změnil jeho životní standard. Výslovně nedoporučujeme
investovat půjčené peníze.

3.1.2.

Investiční riziko: Investor je povinen vzít v úvahu, že hodnota jeho investic
do Společností fluktuuje a nelze poskytnout žádnou záruku jejich
zhodnocení. Hodnota investic a výnos z nich může padnout a neexistuje žádná
záruka, že Investor dostane své investice nebo jejich část zpět. Každá investice
do Společnosti by se měla považovat za dlouhodobou ilikvidní investici.
Pohledávky Investorů vůči Společnostem jsou nezajištěné a jsou podřazené
pohledávkám všech věřitelů. Hodnota investice, její zhodnocení a návrat a
úspěch nebo neúspěch společnosti jsou závislé na mnoha proměnných, z nichž
mnohé jsou specifické pro danou investici a podnikání, ale mnohé mají externí
charakter. Schopnost Investora prodat svůj podíl ve Společnosti bude záviset
na vůli potenciálního zájemce daný podíl koupit za přijatelnou cenu. Pro
Investora může být složité takového kupujícího najít.

3.1.3.

Ilikvidita (neschopnost proměnit investici na peníze v krátkém čase bez ztráty
hodnoty): Všechny investice realizované prostřednictvím Crowdberry
jsou vysoce ilikvidní. Existuje pouze velmi omezený sekundární trh pro podíly
ve Společnostech – start-upech. To znamená, že je nepravděpodobné, že se
Investorovi podaří prodat jeho podíly v těchto Společnostech, dokud Společnost
nebude koupena jinou společností nebo dokud nebude uvedena na burzu. Také
v případě úspěšných Společností – start-upů ‒ může trvat léta, dokud se
společnost uvede na burzu nebo dokud ji koupí jiná společnost a daná investice
se zhodnotí. Přestože je likvidita podílů v segmentu malých a středních podniků
a nemovitostí vyšší než v případě startupů, je stále významně omezena.

3.1.4.

Omezená převoditelnost: Přímé nebo nepřímé podíly, které Investoři vstoupí v
Společnostech, mají obvykle omezenou převoditelnost, což obvykle znamená,
že k převodu podílu Investora se bude vyžadovat souhlas většiny ostatních
společníků Společnosti (souhlas valné hromady Společnosti). Zároveň ostatní
společníci Společnosti obvykle mají předkupní právo na podíl Investora v
případě, že Investor plánuje svůj podíl prodat třetí straně.

3.1.5.

Vztahující se zejména na start-upy: Zřídkavé vyplácení podílů na zisku:
Společnosti – start-upy ‒ zřídka vyplácejí dividendy (podíly na zisku),
protože potřebují kapitál na svůj rozběh. To znamená, že když Investor
investuje do těchto Společností, je nepravděpodobné, že uvidí nějakou
návratnost investice nebo zisk, dokud svůj podíl neprodá, jakkoliv by byla
společnost úspěšná. Také v případě velmi úspěšných společností může trvat
léta, dokud se vyplatí první dividendy / podíly na zisku. I když neexistují
záruky, že malé a střední podniky (MSP) a realitní projekty budou vyplácet
dividendy nebo podíly na zisku, takováto pravděpodobnost se považuje za vyšší
než v případě start-upů.

3.1.6.

Vztahující se zejména na start-upy: Chybějící historie nabízených společností:
Z povahy Společností – start-upů – vyplývá, že nemají žádnou nebo jen velmi
krátkou operativní historii, ze které lze předpokládat pravděpodobný vývoj.
MSP mají obvykle delší operativní historii minulých výkonů.

3.1.7.

Minulé výkony a předpovědi nejsou indikátorem budoucích výkonů: Nikdo by
se neměl spoléhat na minulé výkony jako na indikátor nebo garanci budoucích
výkonů. Předpovědi nejsou spolehlivým indikátorem budoucích výkonů.

3.1.8.

Vztahující se zejména na start-upy: Závislost na jednatelích/představenstvu:
Většina Společností – start-upů – je závislá na lidech, kteří je iniciovali
a kteří se následně stávají (zůstávají) jednateli nebo členy
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představenstva. Na jejich setrvání ve Společnosti – start-upu ‒ a motivaci do
velké míry závisí úspěch těchto Společností.
3.1.9.

Ředění (pokles podílu na základním jmění při dodatečném zvýšení základního
jmění,
anglicky:
dilution):
Investice Investora prostřednictvím
Crowdberry může být potenciálně zředěna. To znamená, že když
Společnost bude později hledat dodatečné financování, zvýší základní jmění
převzetím závazku na nový vklad / upsáním nových akcií novým investorům,
čímž procentuálně vyjádření podílu Investora na základním jmění společnosti
poklesne, i když absolutní vyjádření velikosti obchodního podílu tím může
vzrůst. Jakékoliv podobné zvýšení jmění bude předmětem hlasování společníků
podle společenské smlouvy / stanov Společnosti a Smlouvy mezi
společníky/akcionáři. Tyto nové podíly/akcie mohou mít přednostní práva, co
se týče podílů na zisku / dividend, práva přednostního prodeje a další
přednostní práva. Investice mohou být předmětem ředění také v případě, když
se udělí opce (práva na akvizici podílů/akcií) zaměstnancům Společnosti nebo
jiným spřízněným osobám.

3.1.10.

Diverzifikace: Investování do společností by mělo být součástí
diverzifikovaného portfolia zkušeného Investora. To znamená, že
Investor by měl raději investovat jen menší množství do více Společností než
větší množství do jedné či dvou Společností. Investice do Společností jako třídy
jakýchkoliv aktiv by měly tvořit jen malou část celkových investic a
investovaného kapitálu Investora s většinou investovaného kapitálu v
bezpečnějších a likvidnějších aktivech.

4.

Fungování služby Crowdberry

4.1.

Po vytvoření Uživatelského účtu Investora může Uživatel používat Platformu a
může se stát Investorem za splnění Podmínek. Po vytvoření Uživatelského účtu
Podnikatele může Podnikatel používat Platformu za splnění Podmínek.

4.2.

Investor může prohlížet Platformu se zveřejněnými Kampaněmi a může se
rozhodnout investovat podle podmínek uvedených v jednotlivých Kampaních,
těchto Podmínek a specifických podmínek investice a vstupu do konkrétní
Společnosti. Vzhledem k lokalizované přítomnosti Crowdberry nebudou
všechny zveřejněné Kampaně k dispozici v angličtině.

4.3.

Podnikatel může vystupovat na Platformě pouze tehdy, pokud má řádné
oprávnění jednat ve jménu a za Společnost, kterou zastupuje. Toto se
prokazuje originálem nebo ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního
rejstříku nebo notářsky ověřeným zplnomocněním. Vždy dochází k fyzickému
ověření identity jednajícího Podnikatele a přístupových údajů k jeho
Uživatelskému účtu. Podnikatel může ve spolupráci s Poskytovatelem nahrát
na Platformu Dokumentaci o Společnosti a Marketingové materiály, ze kterých
část po základní revizi Poskytovatel Platformy zveřejní na Platformě spolu s
detaily Kampaně. Podnikatel je povinen poskytnout bezodkladnou součinnost
během celého procesu získávání Investic, tj. od nahrání Dokumentace o
Společnosti za účelem procesu Due Diligence a Marketingových materiálů až
po dodání potvrzení o provedení zápisu do obchodního rejstříku SR nebo jiného
ekvivalentního rejstříku obchodních společností (dále jen „obchodní
rejstřík“) v případě úspěšně realizované Investice.

4.4.

Specifické podmínky Investice a vstupu do Společnosti
Jednotlivé Kampaně obsahují specifické podmínky Investice a vstupu do
Společnosti (dále jen „Term Sheet“). Tyto podmínky jsou zpravidla nezávazné
s výjimkou častí o mlčenlivosti, nákladech, závaznosti, rozhodném právu a
jurisdikci a podléhají dalším negociacím se Společností s podporou
Poskytovatele. Investor je povinen věnovat Term Sheetu pozornost, protože
definuje navrhované fungování Společnosti a společníků/akcionářů po jeho
vstupu do Společnosti, pokud se tak rozhodne.

4.5.

Indikace zájmu investovat
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Indikace zájmu Uživatele investovat vzniká okamžikem, kdy jako přihlášený
Uživatel (Uživatelský účet Investora) určí na Platformě na stránce příslušné
Kampaně příslušnou výši indikace Investice. Indikaci zájmu investovat může
Uživatel odvolat, snižovat nebo navyšovat, a to kdykoliv do Konce Kampaně.
Poskytovatel může kontaktovat Uživatele, který indikoval zájem investovat,
s poskytnutím informací o dalším postupu a procesu Služby Crowdberry, která
se realizuje zpravidla mimo Platformu.
4.6.

Uživatel může realizovat indikaci zájmu na Platformě, přičemž bere na vědomí
podmínky uvedené v přiloženém Term Sheetu. Poskytovatel vyzve Uživatele,
který indikoval zájem investovat, aby přistoupil k jednáním o investování
příslušné indikace Investice podle podmínek Term Sheetu, pokud jednotliví
Investoři spolu na Konci Kampaně dosáhli alespoň úrovně Minimálního
množství Investice (tj. alespoň 80 % Cílové Investice). Jednání mají vést ke
vstupu Investora jako společníka/akcionáře do Společnosti. Společnost se
zavazuje Investici a Investora přijmout za podmínek definovaných v Term
Sheetu po úspěšném jednání, pokud jednotliví Investoři spolu na Konci
Kampaně dosáhli alespoň úrovně Minimálního množství Investice (tj. alespoň
80 % Cílové Investice), s výhradami uvedenými v těchto Podmínkách.

4.7.

Crowdberry zprostředkuje partnerskou advokátní kancelář, která ve spolupráci
s Crowdberry zajistí zpracování transakce – realizaci Investic pro Společnost a
Investory – na míru struktuře jednotlivých Investic a požadavkům Společnosti
a Investorů. Náklady na transakční právní služby jsou náklady Společnosti.

4.8.

Smlouva se Společností
Po zadání Kampaně na Platformě s cílem získat od Investorů Investice do
Společnosti vzniká mezi Společností, kterou zastupuje Podnikatel, a
Poskytovatelem Smlouva o poskytování služeb a poradenství (dále jen
„Smlouva“) podle těchto Podmínek, pokud se Poskytovatel se Společností
nedomluví jinak. Poskytovatel podle této Smlouvy na oplátku poskytuje
Společnosti služby spočívající v poradenství při strukturování a v přípravě
Kampaně, Dokumentaci o Společnosti, finančním strukturování a transakčním
poradenství a Marketingové materiály. Společnost platí Poskytovateli Odměnu
za služby, které tvoří předmět Smlouvy (část Služby Crowdberry), ve výši 8 %
z celkové částky realizovaných Investic všech Investorů v dané Kampani
zadané Společností (dále jen „Odměna“), pokud se Poskytovatel se
Společností nedomluví jinak. Odměna je splatná na základě elektronické
faktury se splatností 25 dnů ode dne odeslání faktury, přičemž faktura bude
odeslána bezodkladně po realizaci Investic Investorů do Společnosti (zejména
zápisu do příslušného rejstříku). Poskytovatel si vyhrazuje právo slevovat z
částky výše určené Odměny podle vlastní obchodní strategie. Poskytovatel
poskytuje Službu Crowdberry Uživatelům ‒ Investorům ‒ bezúplatně, čímž
nejsou vyloučeny případné poplatky účtované za bankovní produkty třetích
stran, které mohou být nezbytné pro realizaci Investice a smluvní pokuty.
Společnost má právo ve vybraných a odůvodněných případech odmítnout
konkrétního Investora, přičemž v takovém případě se všechna práva a
povinnosti odmítnutého Investora od počátku ruší a odmítnutému Investorovi
nevzniká žádný nárok na dokončení Investice ani na náhradu nebo jakoukoliv
kompenzaci. Za odmítnutou Investici nepatří Poskytovateli Odměna. V případě
odmítnuté Investice se Poskytovatel domluví se Společností a vynaloží
domluvenou náhradní aktivitu s cílem najít náhradu za odmítnutou Investici.
Společnost je povinna uhradit Poskytovateli dodatečnou odměnu za každou
další Investici, kterou Společnost nebo její dceřiná společnost (spin-off) obdrží
během jednoho roku ode dne úspěšného nebo neúspěšného ukončení Kampaně
od Uživatele ‒ Investora nebo jiného Investora, který byl osloven materiály z
(ko-)produkce Poskytovatele, a to ve formě vkladu do Společnosti, za který
obdrží daný Investor podíl nebo akcie Společnosti, ve formě konvertibilní
půjčky/úvěru/dluhopisu, který lze vyměnit za podíl nebo akcie Společnosti nebo
v jiné formě představující návratné nebo nenávratné peněžní nebo nepeněžní
plnění (dále jen „Další investice“), přičemž výše takovéto odměny je 8 %
z celkové částky těchto Dalších investic. Společnost je povinna informovat
Poskytovatele o realizaci Další investice bez zbytečného odkladu, nejpozději do
15 dní ode dne učinění zápisu do příslušného rejstříku, vydání akcie/dluhopisu

Podmínky používání služby Crowdberry verze 1.5

7

nebo podepsání smlouvy o poskytnutí úvěru/půjčky. Odměna je splatná na
základě elektronické faktury se splatností 25 dní ode dne odeslání faktury,
přičemž faktura bude odeslána bez zbytečného odkladu, od doby, kdy se
Poskytovatel o existenci Další investice dozvěděl.
4.9.

Služba spojování Investorů
V případě vybraných Kampaní (v závislosti na právní formy Společnosti) nebo
v případě většího množství Investory bude Poskytovatel po dohodě se
Společností (resp. Podnikatelem) poskytovat Službu spojování Investorů,
jejímž cílem je sjednotit a posílit hlas Investorů na úrovni Společnosti a zároveň
zjednodušit administrativu vztahu investorů se Společností po Investici.
Součástí Služby spojování Investorů je výkon hlasovacích práv Investory
(prostřednictvím SPV) v Společnosti na základě jejich pokynů (podle
většinového principu), poskytování pravidelných a nepravidelných výkazů a
aktualizací o Společnosti a administrace SPV. Služba spojování Investorů se
řídí specifickými podmínkami zpřístupněnými Investorům před každým
poskytnutím dané služby Investorům, přičemž tyto podmínky budou v souladu
s následujícími principy:

4.9.1.

Služba spojování Investorů bude poskytována a realizována výlučně s
cílem zjednodušit administrativu a sjednotit a posílit výkon práv
Investorů vůči Společnosti.

4.9.2.

SPV (právnická osoba - obchodní společnost, jejímž prostřednictvím se
bude Služba spojování Investorů realizovat) bude nezávislou
právnickou osobou bez obchodní nebo jiné provozní historie založenou
výhradně za účelem Služby spojování Investorů.

4.9.3.

Jedno SPV bude využito výlučně pro jednu Společnost.

4.9.4.

Poskytovatel bude mít nárok na výkonnostní odměnu (tedy závislou
od výkonu Investice do Společnosti a harmonizovanou se zájmy
Investorů) a bude zodpovědný za úhradu běžných nákladů SPV během
životního cyklu SPV. Investoři budou zodpovědní za mimořádné
náklady spojené s SPV.

4.9.5.

Podíly na SPV budou mít významně omezenou převoditelnost.

4.10.

Právo na informace
Poskytovatel bude mít právo na informace od Společností o jejich dalším vývoji
umožněném díky realizovaným Investicím, zejména, ale nejen, o případných
úspěších Společnosti, jejím výkonu, statistikách (např. množství zaměstnanců,
poboček, dceřiných společností), dalších případných investicích apod. Právo na
informace zahrnuje také právo Poskytovatele tyto informace publikovat jako
marketingové zprávy spolu s uvedením Poskytovatele a jeho služeb.
Společnost je povinna tyto informace Poskytovateli poskytnout na požádání bez
zbytečného odkladu, a to přímým zasláním informací nebo odkazu na
uveřejněný zdroj.

5.

Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji

5.1.

Ochranu soukromí bere Poskytovatel velmi vážně a věnuje jí maximální
pozornost. Poskytovatel za žádných okolností neobchoduje s osobními
údaji Uživatelů a neposkytuje je třetím stranám pro jejich
marketingové účely. Používáním webové stránky a Platformy Uživatel
potvrzuje, že s těmito podmínkami ochrany soukromí souhlasí a bude se jimi
řídit. Tyto podmínky ochrany soukromí se týkají zpracování a ochrany osobních
údajů Uživatelů prostřednictvím této webové stránky a Platformy
Poskytovatelem, případně spřízněnou advokátní kanceláří, která může za
Uživatele učinit na základě zplnomocnění příslušné právní úkony. Podmínky
ochrany soukromí se nevztahují na webové stránky třetích stran, na které
odkazují linky z webové stránky a platformy. Podmínky ochrany soukromí se
řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o ochraně osobních
údajů“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
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dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP) (dále jen
„Nařízení“), které upravují také další práva a povinnosti Uživatele
a Poskytovatele související se zpracováním osobních údajů. Poskytovatel je
správcem ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení a jeho
kontaktní údaje jsou uvedené v preambule těchto Podmínek.
5.2.

Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří si vytvoří
Uživatelský účet. Poskytovatel zpracovává osobní údaje především za účelem
(i) poskytování Služby Crowdberry a Služby spojování Investorů a (ii)
marketingu a zkvalitňování poskytování služeb, které Poskytovatel poskytuje
nebo může poskytovat v budoucnosti, přičemž Uživatel není povinen udělit
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v bodě (ii). Právním
základem zpracování osobních údajů Poskytovatelem je souhlas udělen
Uživatelům při vytvoření Uživatelského účtu (bod (ii)). V některých případech
podle bodu (i) tohoto odstavce je právním základem zpracování osobních údajů
Poskytovatelem plnění smlouvy (např. Poskytování Služby Crowdberry,
uzavření transakční dokumentace) a plnění zákonné povinnosti Poskytovatele
(např. Povinnosti Poskytovatele ve vztahu k ochraně před financováním
terorismu a legalizaci výnosů z trestné činnosti).

5.3.

Poskytovatel není oprávněn bez souhlasu Uživatele - fyzické osoby - zasílat mu
marketingové sdělení, newslettery a podobné zprávy. Poskytovatel však může
kontaktovat Uživatele - fyzickou osobu - za účelem a na základě plnění smlouvy
(např. Po indikaci Investice), a to e-mailem, poštou a / nebo telefonicky.

5.4.

Poskytovateli mohou být poskytnuty osobní údaje Uživatelů – Investorů ‒ od
partnera Poskytovatele Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, P. O. Box 42,
850 05 Bratislava 55, za účelem vytvoření Uživatelských účtů a poskytnutí
Služby Crowdberry, pokud Uživatel udělí separátní souhlas Tatra bance a.s.,
resp. jiné jím vybrané bance nebo právnické osobě na poskytnutí osobních
údajů Poskytovateli.

5.5.

Rozsah obdržených, sbíraných, zpracovávaných a třetím stranám poskytnutých
osobních údajů Uživatele je: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefonní číslo, datum narození, výška Investice a její změna
a ve vybraných případech, kdy tak vyžaduje zákon, i rodné číslo. Neposkytnutí
těchto osobních údajů znamená nemožnost a přerušení poskytnutí Služby
Crowdberry Uživateli. Uživatel může poskytnout Poskytovateli na zpracování i
osobní údaje: investiční preference, odkaz na veřejný profil na sociálních
médiích, informace o zaměstnání nebo podnikání, jejichž neposkytnutí
nepředstavuje přerušení poskytování Služby Crowdberry.

5.6.

Poskytnuté osobní údaje Investora budou v nezbytném rozsahu poskytnuty
třetím osobám a příjemcům, a to výhradně těmto subjektům:

5.6.1.

Společnostem, do kterých Investor zamýšlí investovat, a jejich
aktuálním a budoucím společníkům/akcionářům a jednatelům, a to až
poté, co konkrétní Investor projeví zájem investovat do Společnosti,

5.6.2.

advokátní kanceláři, pokud zajišťuje ve jménu Investora jeho vstup do
Společnosti a vyřizuje s tím spojené právní úkony,

5.6.3.

dodavatelským a konzultačním společnostem Poskytovatele, pokud
dodávky a konzultace přímo souvisejí se Službou Crowdberry, nebo
jinou související službou poskytovanou Poskytovatelem (Služba
spojování Investorů),

5.6.4.

rejstříkovému soudu, který je příslušný na provedení zápisu
zapisovaných skutečností souvisejících se vstupem Investora do
Společnosti,

5.6.5.

jinému orgánu veřejné moci nebo právnické osobě, kteří vedou zvláštní
registry, do kterých musí být Investor zapsán v souvislosti s Investicí
do Společnosti (např. centrální depozitář cenných papírů),
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5.6.6.

přičemž výše uvedení příjemci osobních údajů se mohou nacházet také
mimo území SR v jiných členských státech EU.

5.7.

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu budou
zveřejněny ve veřejném obchodním rejstříku v případě účasti v SRO. Účast
Klienta ve Společnosti (SRO, případně jiné právní formě) je veřejně známou a
přístupnou informací. Obdobný rozsah osobních údajů se poskytne centrálnímu
depozitáři v případě vedení seznamu akcionářů (JSA).

5.8.

Uživatel ‒ Investor při registraci uděluje souhlas se zpracováním a
poskytováním svých osobních údajů třetím stranám Poskytovateli v rozsahu a
za podmínek uvedených v těchto Podmínkách. Uživatel ‒ Investor uděluje tento
souhlas na dobu používání a poskytování Služby Crowdberry a má kdykoliv
právo svůj souhlas odvolat e-mailem na info@crowdberry.eu, což má za
následek zastavení poskytování Služby Crowdberry.

5.9.

Uživatel - fyzická osoba - má následující práva vůči Poskytovateli: (i) právo
požadovat od Poskytovatele přístup k osobním údajům týkajícím se Uživatele,
(ii) právo na bezplatné vyhotovení kopie osobních údajů Uživatele, které
Poskytovatel zpracoval, (iii) právo na opravu, upřesnění, vymazání (právo na
zapomnění)
nebo
omezení
zpracování
osobních
údajů
Uživatele
Poskytovatelem, přičemž využití tohoto práva může mít za následek přerušení
nebo ukončení poskytování Služby Crowdberry ze strany Poskytovatele, (iv)
právo kdykoli svůj souhlas odvolat (odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním), (v) právo namítat
proti zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem, (vi) právo na
přenositelnost osobních údajů, (vii) právo podat stížnost vůči Poskytovateli
kontrolnímu orgánu, (viii) právo získat od Poskytovatele potvrzení o tom, zda
se zpracovávají osobní údaje, které se ho (Uživatele) týkají, a pokud tomu tak
je, (ix) právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím, jako účel
zpracování, kategorie získaných údajů a seznam příjemců, kteří je obdrželi.
Uživatel - fyzická osoba - může uplatnit svá práva ve smyslu této části 5
Podmínek zasláním e-mailu na info@crowdberry.eu s informací o tom, že si
uvedené právo (a) uplatňujete.

5.10.

Dozorný orgán ve vztahu k zpracovaní osobních údajú Poskytovatelem je Úřad
pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7, posta@uoou.cz.

5.11.

Den, od kdy má Poskytovatel právo zpracovávat osobní údaje, je 15. 8. 2015.
Poskytovatel je společným provozovatelem ve smyslu čl. 26 Nařízení s
Crowdberry a.s., sídlo: Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 48 236 993, zapsaná v Obchodním registru Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6178/B, která je jedinou mateřskou
společností Poskytovatele.

5.12.

Poskytovatel na webové stránce používá cookies. Používáním webové stránky
Uživatel souhlasí s používáním cookies na webové stránce. Cookies jsou malé
soubory, které si prohlížeč Uživatele stáhne a které zajišťují fungování
některých funkcí webové stránky, například ověření identity Uživatele, odhalení
falešných Uživatelských účtů apod. Uživatel může cookies kdykoliv vymazat ze
svého zařízení prostřednictvím prohlížeče. Vymazáním cookies může dojít
ke zhoršení některých funkcí webové stránky. Kromě cookies Poskytovatel
používá na webové stránce další standardní analytické nástroje na sledování
uživatelského chování na anonymizované bázi.

5.13.

V případě, že Uživatel nebo Společnost na Platformě nebo webstránce
zpřístupní osobní údaje třetích stran prohlašuje a zaručuje se Poskytovateli, že
získal souhlas se zpřístupněním těchto osobních údajů v rozsahu zpřístupnění
v souladu s příslušnými právními předpisy.

6.

Mlčenlivost

6.1.

Všechny informace související se Službou Crowdberry, které nebyly některou
ze stran zveřejněny na webové stránce (ne na Platformě), nebo nejsou obecně
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známé, se považují za důvěrné. Žádná informace zveřejněná Uživateli na
webové stránce nemůže být považována za důvěrnou. Podnikatel je povinen
určit rozsah informací a dokumentů, (i) které lze zveřejnit na webové stránce
pro veřejnost, (ii) které lze zveřejnit na Platformě (budou k dispozici jiným
přihlášeným Uživatelům ‒ Investorům, ne Podnikatelům) s vyznačením
důvěrnosti ve vztahu k Investorům a Poskytovateli, a (iii) které poskytne
výhradně Poskytovateli, považuje za důvěrné a mají sloužit výhradně na
posouzení stavu Společnosti.
6.2.

Poskytovatel a Uživatelé jsou povinni podniknout všechna opatření, aby se
zachovala důvěrnost důvěrných informací. To znamená zejména používat a
aplikovat důvěrné informace výhradně pro účely související s rozhodováním o
Investicích a k Informacím přistupovat tak, aby v žádném případě nebyly
zveřejněné ani poskytnuté žádné třetí straně s výjimkou osobních poradců
zavázaných povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu a aby nebyly použité k
jinému účelu než k rozhodování o Investicích a k souvisejícím úkonům.

6.3.

Poskytovatel není za žádných okolností odpovědný za porušení povinnosti
mlčenlivosti o důvěrných informacích Uživateli.

6.4.

Uživatelé se zavazují dodržovat všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k
úniku důvěrných informací obsažených ve výzvě, zejména aby nedošlo:

6.4.1.

k předání informací třetí osobě,

6.4.2.

ke zveřejnění informací,

6.4.3.

k rozmnožení a rozšíření poskytnutých informací,

6.4.4.

k přístupu k informacím neoprávněným osobám,

6.4.5.

k úniku informací jakýmkoliv i nedbalostním jednáním Uživatele
(případně osob, kterým umožnil přístup k důvěrným informacím).

6.5.

Jakékoliv důvěrné informace lze použít jinak nežli pro účely rozhodování o
Investicích pouze s předešlým písemným souhlasem druhé strany, která je
oprávněným držitelem nebo vlastníkem těchto informací. V případě
pochybností o účelu použití důvěrných informací se předpokládá, že na jejich
použití je potřebný předmětný souhlas.

7.

Ochrana práv duševního vlastnictví

7.1.

Všechen obsah a informace zveřejněné na webové stránce a Platformě s
výjimkou obsahu zveřejněného Uživateli jsou chráněné právy duševního
vlastnictví, ochrannými známkami, jejichž držitelem je Poskytovatel, nebo jsou
předmětem jeho obchodního tajemství. Uživatelé nemohou bez předešlého
písemného souhlasu tyto informace a obsah reprodukovat, zpřístupňovat
třetím stranám nebo zveřejňovat dál, pokud není v těchto podmínkách uvedeno
jinak.

7.2.

Obsah na webové stránce a Platformě zveřejněný Uživateli je chráněn právy
duševního vlastnictví nebo ochrannými známkami jednotlivých Uživatelů (resp.
spřízněnými třetími osobami), resp. jsou předmětem jejich obchodního
tajemství. Uživatelé nemohou tyto informace a obsah reprodukovat,
zpřístupňovat třetím stranám nebo zveřejňovat dál, pokud není v těchto
podmínkách uvedeno jinak.

7.3.

Uživatelé zveřejněním obsahu na webové stránce a Platformě udělují
Poskytovateli neomezenou a bezplatnou licenci k používání, zpřístupnění třetím
stranám ‒ Uživatelům a republikaci zveřejněného obsahu, zejména včetně
Dokumentace o Společnosti, Marketingových materiálech, souvisejících
autorských děl, log, fotografií, prezentací a dalších souvisejících děl a
informací, za účelem poskytování Služby Crowdberry. Tímto není dotčena
povinnost mlčenlivosti.

8.

Vyloučení odpovědnosti
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8.1.

Obsah webové stránky a Platformy je připraven s největší pečlivostí. Přesto
Poskytovatel negarantuje a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah a
charakter informací, které jsou publikovány na webové stránce a Platformě.
Poskytovatel nezná a nezkoumá osobní situaci Uživatelů, za žádných okolností
nedokáže a nemůže vyhodnotit a ani nevyhodnocuje vhodnost jakékoliv
Uživatelem plánované Investice. Z tohoto důvodu Poskytovatel nezaručuje
vhodnost informace uvedené na webové stránce a Platformě pro Uživatele a
jeho situaci, nepřebírá a vylučuje odpovědnost za Investice realizované na
základě těchto uvedených informací. Poskytovatel ovšem připravuje
srozumitelné informace o Investici každé Kampaně zpřístupněné Platformou.
Všechny informace uvedené v informacích o Investici a jednotlivých Kampaních
jsou k dispozici k ověření Investorům.

8.2.

Poskytovatel sleduje obsah informací, které Uživatelé zveřejní na webové
stránce a Platformě, a odstraní nebo zablokuje přístup Uživatelů k těm
informacím, které jsou zavádějící, zjevně nesprávné, nezákonné, mají
diskriminační, rasistický, ofenzivní obsah, obsah pobízející k porušování zákonů
nebo směrující k potlačování lidských práv. Poskytovatel má výhradní právo
určit, které informace a obsah spadají pod popis podle předchozí věty. Uživatelé
jsou povinni informovat Poskytovatele, pokud objeví na webové stránce a
Platformě informace nebo obsah, který je popsán v první větě tohoto bodu. Za
žádné informace a obsah zveřejněný Uživatelem na webové stránce a Platformě
Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost, Poskytovatel ale vyvine maximální
úsilí podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, aby zabránil výskytu informací
podle první věty tohoto bodu.

8.3.

Poskytovatel je při poskytování Služby Crowdberry závislý na množství
technických nástrojů a služeb, které jsou poskytovány třetími stranami
(například internet, cloudové služby apod.), nad kterými nemá žádný vliv. Z
tohoto důvodu je vyloučena odpovědnost a záruka Poskytovatele za
poskytování Služby Crowdberry a přístup na webovou stránku a Platformu z
důvodu nedostupnosti služeb poskytovaných třetími stranami.

8.4.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody a ztráty (včetně ušlého
zisku) Uživatelů nebo třetích stran v důsledku výpadku Služby Crowdberry,
Platformy nebo webové stránky. Jedinou výjimkou je případ úmyslného
porušení povinností nebo porušení povinností z důvodu hrubé nedbalosti ze
strany Poskytovatele.

8.5.

Jakákoliv odpovědnost za škodu uplatněná u Poskytovatele obecně nepřekročí
přímou škodu, kterou Uživatel prokazatelně utrpěl. Náhrady škody nikdy
nepřekročí 100 EUR (slovy: sto eur). Poskytovatel nikdy nebude odpovědný za
žádné nepřímé škody, které Uživatel utrpěl. Každá škoda musí být smluvními
stranami bez pochyby prokázána.

8.6.

Poskytovatel neodpovídá za škody nebo ztráty způsobené uvedením
nesprávných nebo nepravdivých údajů ze strany Uživatele při vytváření
Uživatelského účtu.

8.7.

Poskytovatel neodpovídá za škody nebo ztráty, pokud správce daně nedal
Investorovi souhlas s nabytím obchodního podílu ve Společnosti.

9.

Vznik, trvání, pozastavení účinnosti a zánik smluv

9.1.

Smlouva se uzavírá a Uživatelský účet se vytváří na dobu neurčitou. Uživatel
může vypovědět smlouvu zasláním e-mailu s napsanou výpovědí na
info@crowdberry.eu, přičemž v takovém případě smlouva zanikne uplynutím 7
dnů ode dne doručení e-mailu, ve stejné lhůtě dojde také ke zrušení
Uživatelského účtu. Nelze ovšem zrušit Uživatelský účet a vypovědět smlouvu,
pokud právě probíhá Kampaň navázaná na Uživatelský účet (Podnikatel) nebo
pokud se Uživatel (předmětného Uživatelského účtu ‒ Investora) zavázal k
Investici (tj. ve lhůtě 48 hodin před Koncem Kampaně s uvedením Investičních
právních dokumentů).
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9.2.

Poskytovatel Platformy má právo kdykoliv bez předchozího oznámení nebo
výzvy vypovědět smlouvu s okamžitými účinky nebo vyloučit Uživatele z
Platformy a používání Služby Crowdberry nebo odstranit všechen obsah
Uživatele a zabránit mu ve vstupu na Platformu a Službu Crowdberry, pokud:

9.2.1.

Uživatel nesplní jakoukoliv ze svých povinností podle těchto Podmínek
nebo smluv, nebo je nesplní úplně nebo včas,

9.2.2.

Uživatel neakceptuje změnu Podmínek,

9.2.3.

se Poskytovatel po uzavření smlouvy dozví o skutečnostech, které
nasvědčují tomu, že Uživatel nebude schopný splnit své povinnosti,

9.2.4.

se okolnosti poskytování Služby Crowdberry změní do takové míry, že
pro Poskytovatele nebude možné pokračovat v poskytování Služby
Crowdberry a naplňování svých povinností, nebo by nebylo spravedlivé
od Poskytovatele vyžadovat pokračování poskytování Služby
Crowdberry a plnění povinností,

9.2.5.

se Poskytovatel dozví, že Uživatel publikoval na webové stránce nebo
na Platformě obsah, který je diskriminační, rasistický, ofenzivní,
pobízející k porušování zákonů, směrující k potlačování lidských práv
nebo jinak podobným způsobem neakceptovatelný,

9.2.6.

se Poskytovatel dozví, že Uživatel publikoval na webové stránce nebo
na Platformě obsah, který je chráněn právy duševního vlastnictví
třetích stran,

9.2.7.

byl na majetek Uživatele vyhlášen konkurz, povolena restrukturalizace
nebo bylo zahájeno konkurzní nebo restrukturalizační řízení.

9.3.

Při postupu podle bodů 9.2. až 9.2.7. Poskytovatel neodpovídá za žádné ztráty
ani škody způsobené Uživateli, včetně ušlého zisku, které tím Poskytovateli
mohly vzniknout. Poskytovatel má ale v takovýchto případech právo požadovat
náhradu škody od Uživatele, zablokovat přístup Uživatele na Platformu a
odstranit obsah, který Uživatel na Platformě publikoval.

9.4.

Poskytovatel není povinen splnit povinnosti vůči Uživateli, pokud je v plnění
Uživateli bráněno nebo pokud je takové plnění závislé na okolnostech, které
jsou mimo pravomoc Poskytovatele.

9.5.

V případě, že tyto Podmínky obsahují ustanovení, která jsou ve vztahu k
Uživateli, jenž je spotřebitelem, nepřijatelnou podmínkou podle obecně
závazných právních předpisů, takováto ustanovení se na vztah mezi
Poskytovatelem a Uživatelem, jenž je spotřebitelem, nebudou uplatňovat.

9.6.

Uživatel, jenž je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy s účinností od
doručení odstoupení Poskytovateli do 14 dní ode dne uzavření smlouvy o
poskytnutí Služby Crowdberry zasláním formuláře, který je k dispozici na
webové stránce, na e-mail info@crowdberry.eu. Lhůta na odstoupení od
smlouvy je zachována, pokud Uživatel, jenž je spotřebitelem, zašle oznámení
o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy předtím, než uplyne lhůta na
odstoupení od smlouvy. Uživatel, jenž je spotřebitelem, nemá právo odstoupit
od smlouvy podle tohoto odstavce, pokud už bylo zahájeno poskytování Služby
Crowdberry na základě objednávky Uživatele, jenž je spotřebitelem, přičemž
tento
Uživatel
současně
prohlašuje,
že
byl
řádně
poučen
o
tom, že vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami ztrácí právo na odstoupení
od smlouvy po úplném poskytnutí Služby Crowdberry v rozsahu jeho
objednávky.

10.

Závěrečná ustanovení

10.1.

Tyto Podmínky může Poskytovatel kdykoliv aktualizovat, změnit, vylepšit,
upravit nebo opravit z důvodů: (i) dosažení souladu s aktuálním právním
stavem, a (ii) souladu právních procesů s reálným fyzickým procesem
poskytování Služby Crowdberry, pokud se tento proces v odůvodněných
případech změní. Při každé takovéto změně těchto Podmínek Poskytovatel
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informuje Uživatele e-mailem, přičemž nabytí účinnosti změny Podmínek
nastává odesláním e-mailu. Povinnost kontrolovat doručené e-maily a případné
změny těchto Podmínek je na Uživateli. Pokud Uživatel pokračuje v používání
této webové stránky nebo Platformy po změně těchto Podmínek, znamená to,
že dané změny akceptoval.
10.2.

Kromě důvodů podle předchozího odstavce může Poskytovatel tyto Podmínky
aktualizovat, změnit, vylepšit, upravit nebo opravit také z jiných důvodů, než
jsou uvedeny v bodu 10.1. Podmínek. Při každé takovéto změně těchto
Podmínek Poskytovatel informuje Uživatele e-mailem, přičemž nabytí účinnosti
takovéto změny Podmínek nastává 3. dnem ode dne odeslání e-mailu.
Povinnost kontrolovat doručené e-maily a případné změny těchto Podmínek je
na Uživateli. Pokud Uživatel s takovouto změnou Podmínek nesouhlasí, má
možnost zrušit svůj Uživatelský účet a vypovědět tak smlouvu, kterou je
používáním Služby Crowdberry vázán. Pokud Uživatel pokračuje v používání
této webové stránky nebo Platformy po změně těchto Podmínek, znamená to,
že dané změny akceptoval. Pokud nedošlo k vyrovnání závazků před případným
vypověděním smlouvy podle tohoto odstavce, jejich vyrovnání se řídí podle
předcházející verze Podmínek, platné a účinné v čase před změnou Podmínek,
která vedla k vypovědění smlouvy, pokud se smluvní strany nedomluví jinak.
Ke zrušení účtu dojde až po vyrovnání vzájemných závazků. Poskytovatel nemá
právo jednostranně navyšovat výši Odměny podle bodu 4.8. Podmínek, přičemž
každé navýšení Odměny musí být potvrzeno Společností písemně nebo
registrovaným e-mailem Společnosti. Kampaň, jež byla zahájena za účinnosti
předcházející verze Podmínek, pokračuje v režimu předcházející verze
Podmínek, která upravuje vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

10.3.

Všechny smluvní pokuty uvedené v těchto Podmínkách jsou splatné do 25 dnů
ode dne následujícího po dni, kdy nastalo porušení těchto Podmínek, které
opravňuje k udělení pokuty, pokud Podmínky nestanoví jinak. Pokuty jsou
splatné na základě faktury, kterou Poskytovatel vyhotoví a odešle porušiteli
Podmínek do 5 dnů ode dne, kdy došlo k porušení těchto Podmínek, které
opravňuje k udělení pokuty, pokud Podmínky nestanoví jinak.

10.4.

Všechny faktury podle těchto Podmínek budou doručeny výhradně
v elektronické formě na e-mail, jenž Uživatel zadal ve svém Uživatelském účtu.

10.5.

Uživatelský účet je určen výhradně Uživatelům, kteří byli pozváni nebo
akceptováni na účasti na Platformě. Je zakázán převod nebo přechod
Uživatelského účtu.

10.6.

Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek stane neplatným nebo
neúčinným, nedotkne se to ostatních ustanovení těchto Podmínek.

10.7.

Všude, kde se uvádí pojmenování subjektu nebo objektu v jednotném nebo
množném čísle, se tím rozumí jednotné i množné číslo, pokud z kontextu
nevyplývá něco jiného. Pokud se někde v Podmínkách uvádějí skutečnosti
vážící se na společnost s ručením omezeným, analogicky platí a aplikují se také
pro akciovou společnost (např. obchodní podíl ‒ akcie, jednatel ‒ člen
představenstva apod.), pokud z kontextu nevyplývá něco jiného.

10.8.

Tyto Podmínky jsou obecnými obchodními podmínkami podle zvláštního
právního předpisu.

10.9.

Právní vztahy neupravené v těchto Podmínkách nebo dalších dokumentech, ke
kterým se Uživatelé zavázali, se řídí právním řádem České republiky. Ve vztahu
ke Společnostem usídleným ve Slovenské republice poskytuje Služby
Crowdberry (100%) mateřská společnost Poskytovatele Crowdberry a.s., sídlo:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 236 993,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo: 6178/B, a to za stejných podmínek, jako jsou uvedené v těchto
Podmínkách, jestli kogentní právní normy neustanovují jinak, přičemž v takých
případech právní vztahy neupravené v těchto Podmínkách anebo dalších
dokumentech, ke kterým se Uživatelé zavázali, se řídí právním řádem
Slovenské republiky, jestli není výslovně dohodnuté jinak.
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10.10.

Smluvní strany se dohodly, že případné vzniklé spory budou řešit především
dohodou. Pokud se spor nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou stran, každý
takovýto spor bude předložen k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu
České republiky.

10.11.

Tyto podmínky jsou vyhotovené ve českém a anglickém jazyce s cílem
vyhotovit obsahově shodné verze. V případě odlišností mezi českou a anglickou
verzí těchto Podmínek se použije česká verze.

10.12.

Uživatel prohlašuje, že tyto Podmínky si pečlivě přečetl, porozuměl jim a
vyjádřil s nimi souhlas používáním webové stránky a Služby Crowdberry na
základě své svobodné, vážné a ničím neomezené vůle.
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