Podmínky publikování na serveru Jiné knihy (www.jine-knihy.cz)
vydané nakladatelstvím a provozovatelem serveru Jiné knihy, firmou e-bohém, s. r. o., se sídlem
Tychonova 43/5, 160 00 Praha 6, IČO: 29414938, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze v oddíle C, vložce 205388 (dále jen „nakladatelství“)
Odesláním svého díla a svých osobních údajů souhlasíte s následujícími podmínkami publikování na serveru
Jiné knihy:
1.

server jiné knihy umožňuje zpřístupnění, rozmnožování, rozšiřování nebo sdělování díla v programech
VYDÁNÍ NA (VAŠE) VLASTNÍ TRIKO, VYDÁNÍ NAŠÍM NAKLADATELSTVÍM a VYDÁNÍ ZDARMA; podmínky
jednotlivých programů jsou uvedeny níže;

2.

jste výlučným vlastníkem autorských práv k dílu nebo nabyvatelem práv k užití díla nebo nabyvatelem
výhradní licence k poskytování podlicencí k dílu v plném rozsahu a zároveň jste oprávněn(a) poskytnout
nakladatelství výkon tohoto práva všemi způsoby uvedenými v těchto podmínkách a nejsou vám známy
žádné překážky, které by bránily zpřístupnění, rozmnožování, rozšiřování nebo sdělování díla veřejnosti
prostřednictvím serveru Jiné knihy;

3.

tímto udělujete nakladatelství licenci k rozmnožování, rozšiřování, zpřístupňování a sdělování díla
veřejnosti na serveru Jiné knihy prostřednictvím sítě Internet v tuzemsku i kdekoli v zahraničí;
nakladatelství není povinno tuto licenci využít;

4.

nakladatelství může zpřístupnit, sdělovat a šířit vaše dílo veřejnosti v jeho elektronických formátech,
které jsou zobrazitelné ve čtečkách elektronických knih, na tabletech a dalších mobilních zařízeních a v
osobních počítačích, zejména formátech EPUB, MOBI a PDF, a rovněž také stejným způsobem veřejnosti
zpřístupnit bezplatnou ukázku z díla, a to i neregistrovaným uživatelům sítě Internet;

5.

vaše dílo bude zpřístupněno nebo sdělováno veřejnosti bez toho, aby bylo opatřeno technickou nebo
textovou (tzv. sociální) ochranou (DRM);

6.

nakladatelství má možnost změnit vámi preferovaný program vydání na jiný, přičemž má povinnost
vyžádat si od vás e-mailový souhlas s touto změnou a bez vašeho odsouhlasení od vydání upustit;

7.

souhlasem s těmito podmínkami vám nevzniká právní nárok na zpřístupnění, ani na rozšiřování, ani na
sdělování díla ani na autorskou odměnu nebo licenční poplatek za vytvoření díla ani jeho rozmnožování,
rozšiřování, zpřístupňování a sdělování veřejnosti;

8.

dílo jako takové může být zpřístupněno nebo sdělováno a dále šířeno veřejnosti pod libovolným
pseudonymem nebo anonymně, pokud zvolený pseudonym nezasahuje do práv jiných osob, přičemž
nakladatelství má právo odmítnout nebo znepřístupnit informace o vaší osobě, které o sobě sdělíte ve
veřejné části serveru Jiné knihy a které odporují právním předpisům nebo dobrým mravům nebo jsou
projevem jakékoli nesnášenlivosti;

9.

na vyžádání platících subjektů (nakladatelství nebo uživatele serveru Jiné knihy) se zavazujete těmto
subjektům poskytnout skutečné údaje o své osobě, které vás dle příslušných daňových a účetních
právních předpisů identifikují jako jedinečný subjekt;

10. vámi navržená cena za přístup k vašemu dílu na serveru Jiné knihy se považuje za nakladatelstvím
odsouhlasenou do doby, než nakladatelství navrhne e-mailem změnu; v takovém případě bude cena
stanovena vzájemnou dohodou, a to i jen pro jednotlivé případy, jako jsou jednorázové slevy nebo
dočasné akce;
11. jestliže bude dílo zpřístupněno, rozmnožováno, rozšiřováno nebo sdělováno (následně souhrnně jen
„publikováno“) v programu VYDÁNÍ NA (VAŠE) VLASTNÍ TRIKO,

 opravňujete nakladatelství k převodu díla do elektronických formátů a publikování díla
prostřednictvím serveru Jiné knihy;
 budete o přibližném termínu prvního publikování díla na serveru Jiné knihy informován(a) do 7 dnů
po předání díla nakladatelství prostřednictvím administračního rozhraní nebo e-mailem;
 nakladatelství provede jazykové a redakční úpravy díla pouze na základě objednávky a za úplatu;
 cena za přístup k dílu na serveru Jiné knihy bude osobou, která si tento přístup vyžádá u nakladatele,
hrazena přímo vám;
 zavazujete se do následujícího dne poté, co si přístup k dílu vyžádá formou objednávky jakýkoli
uživatel serveru a tento uživatel za přístup k dílu zaplatí, umožnit stažení díla takovému uživateli
prostřednictvím uživatelského rozhraní serveru Jiné knihy, v opačném případě, pokud uživatel
prokáže, že za přístup k dílu zaplatil, poskytne přístup k dílu nakladatelství;
 o době publikování díla rozhoduje nakladatelství; máte však právo na to, aby dílo bylo z nabídky
serveru Jiné knihy odstraněno do 3 dnů poté, co o to nakladatelství požádáte na e-mailové adrese
redakce@e-bohem.cz, nebo okamžitě, jakmile ho znepřístupníte prostřednictvím administračního
rozhraní;
 zavazujete se nakladatelství zaplatit na základě vystaveného daňového dokladu do 14 dnů od jeho
vystavení provizi ve výši 20 % z celkové ceny za přístup k dílu, přičemž příslušný doklad bude
vystavován nejpozději koncem každého kalendářního roku, po který bude dílo publikováno;
 nakladatelství není oprávněno práva plynoucí z těchto sjednaných podmínek poskytnout třetí osobě
(podlicence), bez vašeho předchozího souhlasu;
12. jestliže bude dílo publikováno v programu VYDÁNÍ NAŠÍM NAKLADATELSTVÍM,
 opravňujete nakladatelství k jazykové a redakční úpravě díla na náklady nakladatelství, k převodu díla
do elektronických formátů, opatření díla vlastní nakladatelskou značkou nebo nakladatelskou značkou
obchodních partnerů nakladatelství, opatření každého formátu vlastním číslem ISBN a časově, místně i
jinak neomezenému publikování prostřednictvím serveru Jiné knihy, a to i formou případných dalších
vydání, která se mohou lišit obálkou nebo zpracováním;
 budete o přibližném termínu prvního publikování díla na serveru Jiné knihy informován(a) do 7 dnů
po předání díla nakladatelství prostřednictvím administračního rozhraní nebo e-mailem;
 máte právo na odměnu ve výši 50 % celkové ceny za přístup k dílu na serveru Jiné knihy očištěné o
poplatky pro provozovatele platebních systémů a další náklady nakladatelství spojené s publikováním
díla, přičemž odměnu odešle nakladatelství minimálně do 30 dnů po skončení každého kalendářního
roku, po který bude dílo publikováno;
 o době publikování díla rozhoduje nakladatelství;
 nakladatelství může práva plynoucí z těchto sjednaných podmínek zcela nebo zčásti poskytnout třetí
osobě (podlicence), zejména práva ke sdělení díla veřejnosti tištěnou formou nebo formou překladu
do cizích jazyků, přičemž za sjednání této podlicence náleží autorovi odměna ve výši 50 % z částky
získané nakladatelstvím za poskytnutí podlicence po očištění od nákladů vynaložených na toto
sjednání; o každé podlicenční smlouvě vás bude nakladatelství informovat;
 o době publikování díla rozhoduje nakladatelství; máte však právo na to, aby dílo bylo z nabídky
serveru Jiné knihy odstraněno do 3 dnů poté, co o to nakladatelství požádáte na e-mailové adrese
redakce@e-bohem.cz, nebo okamžitě, jakmile ho znepřístupníte prostřednictvím administračního
rozhraní;
 pro vyloučení pochybností se sjednává, že licenci podle výše uvedených podmínek udělujete na celou
dobu trvání práv k dílu;

13. jestliže bude dílo publikováno v programu VYDÁNÍ ZDARMA,
 opravňujete nakladatelství k jazykové a redakční úpravě díla na náklady nakladatelství, k převodu díla
do elektronických formátů, opatření díla vlastní nakladatelskou značkou nebo nakladatelskou značkou
obchodních partnerů nakladatelství, opatření každého formátu vlastním číslem ISBN a časově, místně i
jinak neomezenému publikování prostřednictvím serveru Jiné knihy, a to i formou případných dalších
vydání, která se mohou lišit obálkou nebo zpracováním;
 budete o přibližném termínu prvního publikování díla na serveru Jiné knihy informován(a) do 7 dnů
po předání díla nakladatelství prostřednictvím administračního rozhraní nebo e-mailem;
 nevzniká vám právo na odměnu za přístup k dílu na serveru Jiné knihy;
 o době publikování díla rozhoduje nakladatelství;
 nakladatelství může práva plynoucí z těchto sjednaných podmínek zcela nebo zčásti poskytnout třetí
osobě (podlicence), zejména práva ke sdělení díla veřejnosti tištěnou formou nebo formou překladu
do cizích jazyků, přičemž při sjednání této podlicence vám nevzniká právo na odměnu;
 pro vyloučení pochybností se sjednává, že licenci podle výše uvedených podmínek udělujete na celou
dobu trvání práv k dílu;
14. po dobu platnosti práv plynoucích z těchto sjednaných podmínek nemáte právo publikovat dílo ani jeho
výňatky nebo aktualizovanou verzi sám (sama) nebo prostřednictvím třetí osoby bez písemného
souhlasu nakladatelství;
15. pokud jste nedodal(a) ani nedodáte obálku díla, je zpracování obálky právem, nikoli však povinností
nakladatelství;
16. všechna přijatá plnění řádně zdaníte podle platných daňových zákonů, které se na vás jako na fyzickou
nebo právnickou osobu vztahují, pokud nebudou zdaněna nakladatelstvím, o čemž vás nakladatelství
bude informovat;
17. nakladatelství vám poskytne prostřednictvím administračního rozhraní přístup ke statistikám poskytnutí
přístupu k vašemu dílu;
18. máte povinnost odškodnit nakladatelství za škodu, která mu vznikne z nesprávnosti tohoto prohlášení,
stejně tak jako se nakladatelství zavazuje odškodnit z téhož důvodu vás.

