
 

Dodatočné podmienky Adobe Stock 

Posledná aktualizácia 15. októbra 2016. V plnom rozsahu nahrádza verziu zo 16. júna 2016.  

Vaše používanie Služieb a Diel Adobe Stock (tak, ako sú definované nižšie) je predmetom týchto dodatočných 
podmienok, ktoré dopĺňajú a sú začlenené do Podmienok používania Adobe.com (vrátane týchto dodatočných 
podmienok, súhrnne označované ako „Zmluvné podmienky“) na adrese www.adobe.com/go/terms_sk. Pojmy 
uvádzané veľkými písmenami, ktoré nie sú definované tu, majú rovnaký význam ako definície v Podmienkach 
používania na Adobe.com. 

1. Vymedzenie pojmov. 

1.1 „Webová stránka“ znamená webovú stránku Adobe Stock alebo iné webové stránky Adobe. 

1.2 „Dielo (Diela)“ znamenajú fotografie, ilustrácie, obrázky, videá, 3D majetok, šablóny (vrátane autorsky 
chráneného materiálu zahrnutého do šablóny alebo posielaného so šablónou) alebo iné obrazové alebo 
grafické práce, ktoré si zakúpite alebo prevezmete prostredníctvom Webových stránok. 

2. Vlastníctvo. 

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v Zmluvných podmienkach, my a naši poskytovatelia licencie si 
ponechávame všetky práva, tituly a záujmy vzťahujúce sa k Dielu. Žiadny titul alebo záujem vzťahujúci sa k 
vlastníctvu Diela alebo k nemu sa neprenáša na vás na základe týchto Zmluvných podmienok. 

3. Licencia k Dielu. 

3.1 Štandardná licencia. Za podmienky dodržania Zmluvných podmienok, vám udeľujeme nevýlučnú, trvalú, 
celosvetovú, nesublicencovateľnú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na používanie, reprodukovanie, 
upravovanie alebo zobrazovanie Diela na marketingové, reklamné, interné prezentačné alebo dekoračné účely, 
digitálnu produkciu, ako sú mobilná reklama, mobilné aplikácie, elektronické pohľadnice, elektronické 
publikácie (elektronické knihy, elektronické časopisy, blogy atď.) a osobné alebo nekomerčné použitie, ktoré je 
predmetom obmedzení uvedených v Časti 4 (Obmedzenia) („Štandardná licencia“). Neudeľujeme vám 
Rozšírenú licenciu (tak, ako je definovaná nižšie) alebo Predĺženú licenciu (tak, ako je definovaná nižšie), pokiaľ 
ste si nezakúpili Rozšírenú licenciu alebo Predĺženú licenciu pre príslušné Dielo. 

3.2 Rozšírená licencia. V závislosti od toho, ako dodržujete dané Zmluvné podmienky, ak ste si zakúpili 
rozšírenú licenciu, potom máte rovnaké práva, ako sa prideľujú pri Štandardnej licencii, ale tieto nie sú 
predmetom Časti 4.2(A) („Rozšírená licencia“). Nemáte Predĺženú licenciu, pokiaľ ste si nezakúpili Rozšírenú 
licenciu pre príslušné Dielo. 

3.3 Predĺžená licencia. Za podmienky dodržania Zmluvných podmienok, ak ste si zakúpili Predĺženú licenciu, 
potom máte rovnaké práva, ako sa prideľujú pri Rozšírenej licencii a môžete distribuovať Dielo ako začlenené do 
akejkoľvek obchodnej položky alebo inej autorskej práce („Predĺžená licencia“). Pre upresnenie, dané Dielo 
môžete používať, reprodukovať, distribuovať alebo zobrazovať týmito spôsobmi: 

(A) elektronické šablóny a aplikácie s návrhmi šablón určené na ďalší predaj; 

(B) akékoľvek tovary alebo služby určené na ďalší predaj alebo distribúciu, vrátane, ale bez obmedzenia, 
hrnčekov, tričiek, plagátov, pohľadníc, plagátov alebo iných obchodných položiek a akýchkoľvek služieb s „tlače 
na vyžiadanie“; 

(C) PR kampaň na podporu tovarov alebo služieb prostredníctvom médií. Ak začleníte dané Dielo do 
propagačnej tlačovej správy, ktorá bude uverejnená v médiách, môžete distribuovať samostatný obrazový súbor 

http://www.adobe.com/go/terms_sk


v médiách, ale za predpokladu, že médiá majú povolené len publikovanie Diela v súvislosti s tlačovou správou a 
že médiá nepoužívajú ani nešíria Dielo žiadnym iným spôsobom. 

3.4 Vydavateľské diela. Môžete používať, reprodukovať a zobrazovať Diela označené ako „Len na vydavateľské 
účely“ na Webovej stránke („Vydavateľské diela“), ale len na nekomerčné účely a vydavateľským spôsobom, čo 
podlieha ďalším obmedzeniam v Časti 4.3 (Obmedzenia pre vydavateľské použitie) a akýmkoľvek dodatočným 
obmedzeniam v Dokumentácii súvisiacej s Vydavateľským dielom (napr. niektoré Vydavateľské diela sa môžu 
používať len v určitých regiónoch). Vydavateľské dielo môžete používať na komerčné účely, ak ste osobitne 
získali potrebné povolenie a vydania požadované pre vaše použitie. Vydavateľským spôsobom označujeme to, 
že môžete používať Vydavateľské diela v súvislosti s udalosťami, ktoré sú dostatočne zaujímavé pre noviny alebo 
ktoré sú v kultúrnom záujme, zvyčajne v novinových alebo časopiseckých článkoch, blogoch alebo v podobných 
médiách. Môžete tiež použiť iné Diela (ktoré nie sú označené ako „Len na vydavateľské účely“) vydavateľským 
spôsobom. Pre všetky Diela použité vydavateľským spôsobom musíte zobraziť upozornenie o autorských 
právach v spojení s daným Dielom a v tomto formáte: © Meno Autora – stock.adobe.com. 

3.5 Použitie zamestnancami a dodávateľmi. Nesmiete previesť nezmené Dielo. Avšak môžete prenášať súbory 
obsahujúce dané Dielo alebo povolené odvodené diela zamestnancov alebo subdodávateľov, ale za 
predpokladu, že títo zamestnanci a subdodávatelia súhlasia, že budú dodržiavať obmedzenia uvedené v týchto 
Zmluvných podmienkach a že Dielo budú používať len vo vašom mene. Zamestnanci a subdodávatelia nemajú 
žiadne dodatočné práva na používanie Diela. 

3.6 Použitie klientmi. Môžete používať licenciu udelenú v týchto Zmluvných podmienkach v prospech jedného 
z vašich klientov, ale za predpokladu, že ste previedli vašu licenciu na vášho klienta a že váš klient koná v súlade 
s týmito Zmluvnými podmienkami a obmedzeniami. Ste výhradne zodpovední a zaviazaní za použitie Diela 
vaším klientom. Musíte zakúpiť dodatočné licencie za rovnaké Dielo, ak máte v úmysle používať rovnaké Dielo v 
prospech ostatných klientov. 

3.7 Digitálna knižnica. Môžete vytvoriť digitálnu knižnicu, sieťovú konfiguráciu alebo podobnú zostavu, aby 
mohli Dielo prezerať zamestnanci a klienti vašej spoločnosti. 

3.8 Zadržanie. Ak je Dielo v rozpore s týmito Zmluvnými podmienkami, môžeme vám nariadiť, aby ste ukončili 
používanie, distribúciu a vlastníctvo daného Diela a vy musíte ihneď začať plniť tieto pokyny. Vyhradzujeme si 
všetky práva, ktoré nevyplývajú výslovne z týchto Zmluvných podmienok. 

4. Obmedzenia. 

4.1 Všeobecné obmedzenia. Dielo nesmiete zneužívať. Okrem prípadov výslovne povolených v Časti 3 (Licencia 
na Diela), nesmiete: 

(A) predávať, licencovať alebo distribuovať Dielo ani akékoľvek upravené Dielo ako samotný súbor alebo ako 
súčasť online databázy alebo akejkoľvek inej databázy, žiadny odvodený produkt obsahujúci Dielo takým 
spôsobom, ktorý by umožnil tretej strane používať, preberať, extrahovať alebo získavať prístup k Dielu ako 
samotnému súboru alebo elektronickej šablóne; 

(B) zdieľať Dielo s akoukoľvek inou osobou alebo subjektom, alebo odosielať Dielo online vo formáte na 
prevzatie alebo na elektronickej nástenke; 

(C) používať, reprodukovať, distribuovať, vykonávať, upravovať alebo zobrazovať Dielo (samotné alebo v 
kombinácii s akýmikoľvek inými autorskými dielami) žiadnym spôsobom, ktorý je hanlivý alebo ohováračský 
alebo inak urážlivý, obscénny alebo neprístojný; 

(D) odstraňovať akékoľvek oznámenia o autorských právach alebo vlastníctve, alebo iné informácie, ktoré sa 
môžu objaviť, byť vložené v Diele alebo v súvislosti s Dielom v pôvodnom prevzatom formáte alebo v akejkoľvek 
povolenej záložnej kópii; 

(E) začleniť Dielo do ochrannej značky alebo servisnej značky; 



(F) prijímať akékoľvek opatrenia spojené s Dielom, ktoré by logicky naznačovali, že tvorca Diela alebo osoby 
alebo majetok nachádzajúci sa v Diele (ak takéto existuje), sa hlásia k akýmkoľvek politickým, ekonomickým 
alebo iným stanoviskám alebo stranám; 

(G) používať Dielo spôsobom, ktoré uvádza akúkoľvek osobu na fotografii v zlom svetle alebo spôsobom, ktorý 
je hanlivý, protiprávny, nemorálny alebo urážlivý, vrátane, ale nie obmedzene, použitia Diela v pornografii, 
reklame na tabakové produkty, reklame na zábavné kluby pre dospelých alebo podobné miesta (napr. eskortné 
služby), alebo politické stanoviská, alebo naznačujúce mentálne alebo fyzické ochorenia alebo poruchy; alebo 

(H) používať Dielo (alebo Vydavateľské dielo) vydavateľským spôsobom bez uverejnenia sprievodného 
oznámenia o autorských právach. 

4.2 Ďalšie obmedzenia. 

(A) Ak máte Rozšírenú licenciu alebo Predĺženú licenciu na Dielo, nesmiete spôsobiť alebo povoliť, aby sa 
akékoľvek Dielo reprodukovalo viac ako 500 000-krát súhrnne. Napríklad Dielo sa nesmie objaviť na viac ako 
500 000 tlačených materiáloch (letáky, inzeráty, kryty, balíky atď.). Podobne, Dielo sa nesmie začleniť do 
televízneho programu, videa alebo inej digitálnej produkcie, ak sa očakáva, že publikum bude mať viac ako 
500 000 divákov súhrnne. Toto obmedzenie neplatí (1) o Dielach, ktoré sa zobrazujú iba na webovej stránke, 
sociálnych sieťach alebo v mobilných aplikáciách; alebo (2) na Diela, ktoré sú videami. Táto Časť 4.2(A) sa 
nevzťahuje na členov, ktorí licencujú Diela prostredníctvom ich ponuky Adobe Stock Enterprise („Členovia 
Enterprise Stock“).  

(B) Ak nemáte Predĺženú licenciu na Dielo, môžete Dielo distribuovať iba ako začlenené do obchodnej položky, 
ak (1) Dielo bolo upravené do tej miery, že úprava nie je podstatne podobná pôvodnému Dielu a môže sa 
kvalifikovať ako pôvodné autorské dielo, alebo (2) primárna hodnota obchodnej položky nie je v samotnom 
Diele. Pre upresnenie, podľa Štandardnej licencie a Rozšírenej licencie nie je vytvorenie neupraveného Diela na 
plagáte určenom na opätovný predaj povolené, pretože by primárna hodnota bola v samotnom Diele.  

(C) Ak nemáte Predĺženú licenciu na Dielo, nemôžete používať, zahrnúť ani začleniť Dielo do žiadnej 
elektronickej šablóny ani návrhu šablóny alebo do aplikácie (napr. web dizajn alebo prezentačná šablóna, alebo 
šablóny pre elektronické pohľadnice alebo vizitky). 

4.3 Obmedzenia vydavateľského použitia. Čo sa týka Vydavateľských diel, nesmiete nasledovné: 

(A) používať Vydavateľské diela na komerčné účely, vrátane reklamy, propagácie, „skrytej reklamy“ (napr. 
reklama v časopise, ktorá je prezentovaná v štýle redakčného článku); alebo 

(B) upravovať Vydavateľské diela, s výnimkou menších úprav v technickej kvalite (napr. odtiene a jas) alebo 
mierneho orezania alebo zmeny veľkosti, a len vtedy, ak budete zachovávať vydavateľský kontext a význam 
Vydavateľského diela. 

4.4 Používanie na webovej stránke. Bez ohľadu na čokoľvek iné, ako je uvedené v Zmluvných podmienkach, 
pokiaľ ide o používanie a zobrazovanie Diela na webových stránkach, musíte prijať všetky primerané opatrenia 
na zabránenie toho, aby návštevníci webovej stránky preberali alebo znovu používali dané Dielo. 

4.5 Používanie sociálnych sietí. Môžete posielať alebo načítavať neupravenú verziu Diela na sociálne siete, ak 
(A) začleníte do samotného Diela oznámenie o ochrane autorských práv (© Meno Autora – stock.adobe.com) 
a ak (B) podmienky používania upravujúce stránky sociálnych sietí neobsahujú žiadne ustanovenie, ktoré 
potvrdzovalo udelenie výhradných práv alebo vlastníctva vo vzťahu k takémuto Dielu alebo upravenému Dielu 
komukoľvek. „Stránky sociálnych sietí“ označujú webové stránky alebo aplikácie, ktoré sa primárne 
zameriavajú na uľahčenie sociálnej interakcie medzi ich používateľmi a ktoré umožňujú používateľom zdieľať 
obsah v súvislosti s takouto sociálnou interakciou. 

4.6 Zdieľanie s vaším Creative Cloud Team. Členovia tímu používajúci Dielo licencované prostredníctvom 
vášho Creative Cloud Team musia byť všetci z jedného právneho subjektu. Váš tímový plán môže používať až 
10 členov tímu. Podnikový plán sa vyžaduje, ak viac ako 10 členov potrebuje prístup k službe, alebo ak 
potrebujete licencie, ktoré zahŕňajú iné právne subjekty. 



4.7 Zdieľanie s vaším Creative Cloud Enterprise. Členovia Enterprise Stock používajúci Dielo licencované 
prostredníctvom vášho Creative Cloud Enterprise alebo ponuky Adobe Enterprise môžu byť z rôznych právnych 
subjektov v rámci podniku. Každú takúto licenciu pre Dielo môže používať ktorýkoľvek člen podniku.  

5. Platba a predplatenie. 

5.1 Platba. Ak si zakúpite plán predplatného, potom nás oprávňujete účtovať vám poplatky za predplatné 
uvedené v čase nákupu. Ak nezrušíte predplatné pred jeho obnovením, automaticky ho obnovíme. Môžeme 
pozastaviť alebo ukončiť vaše predplatné, ak sa nám nepodarí účtovať poplatky z vášho účtu. Poplatok za 
predplatné sa môže zmeniť pri obnove vášho predplatného. Ste zodpovedný za všetky poplatky až do času, kým 
váš účet nie je deaktivovaný alebo ukončený. Všetky poplatky sú nenávratné, aj v prípade, že vaše predplatné sa 
ukončí pred dňom ukončenia platnosti. 

5.2 Nesmiete prenášať vaše predplatné alebo povoliť iným používať vaše predplatné, aj keď ide o vaše pobočky, 
kolegov, dodávateľov alebo zamestnancov. Iba oprávnení používatelia môžu používať predplatné. Avšak môžete 
zakúpiť dodatočné licencie pre viac používateľov na používanie Diela prostredníctvom predplatného. 
Na požiadanie musíte poskytnúť zoznam oprávnených používateľov. Všetky Diela, ktoré prevzali autorizovaní 
používatelia, sa môžu používať výhradne vo vašom mene. Vy a každý autorizovaný používateľ ste spoločne a 
nerozdielne zaviazaní voči nám, čo sa týka dodržiavania týchto Zmluvných podmienok. 

5.3 Nepoužité prevzatia. Môžeme povoliť, aby sa nepoužité prevzatia preniesli do obnovených predplatených 
plánov do limitovaného objemu, ak ste obnovili predplatné bez toho, aby prepadlo a bez toho, aby bolo 
pridelené predplatné nižšej hodnoty.  

5.4 Prekročenie limitu. Ak prekročíte počet prevziatí pridelených k vášmu plánu predplatného, môžeme účtovať 
za akékoľvek dodatočné prevzatia aktuálne platnú sadzbu za takéto prevzatia s použitím platobných údajov, 
ktoré ste nám poskytli v čase, keď ste zakúpili váš plán predplatného. Cena za tieto dodatočné prevzatia môže 
byť iná ako cena za prevzatia v rámci objemu vo vašom pláne predplatného. 

5.5 Uložené informácie o platbe. Môžeme od vás vyžadovať uloženie informácií o platbách pre nás výlučne na 
účely nákupu dodatočných Diel alebo Služieb. Ak uskutočníte takéto dodatočné nákupy, potom nás oprávňujete 
účtovať príslušné poplatky s použitím vašich informácií o platbách. Môžete kedykoľvek aktualizovať vaše 
informácie o platbách prostredníctvom stránky s vaším účtom. 

6. Vaša povinnosť pri náhrade škôd. 

Ste povinný nahradiť škodu nám a našim dcérskym spoločnostiam, sesterským spoločnostiam, úradníkom, 
zástupcom, zamestnancom, partnerom alebo osobám udeľujúcim licencie za akýkoľvek nárok, dopyt, stratu 
alebo škodu, vrátane primeraných advokátskych poplatkov, vyplývajúcich z alebo súvisiacich s používaním Diela 
(s výnimkou uvedenou v Časti 7 (Naša povinnosť odškodňovať), alebo z vášho porušenia týchto Zmluvných 
podmienok, vrátane použitia Vydavateľských diel na komerčné účely bez získania všetkých potrebných súhlasov 
alebo povolení. 

Máme právo kontrolovať obhajobu akéhokoľvek nároku, úkonu alebo záležitosti, pri ktorej máte poskytnúť 
náhradu škody, a to s právnym poradcom podľa vášho vlastného výberu. Budete plne spolupracovať s nami pri 
obhajobe akéhokoľvek takéhoto nároku, úkonu alebo záležitosti. 

7. Naša povinnosť odškodňovať. 

7.1 Náš záväzok odškodňovať. Za predpokladu, že Diela používate v súlade so Zmluvnými podmienkami, 
budeme obhajovať akýkoľvek nárok, úkon alebo právne konanie tretej strany, vedené proti osobe alebo 
organizácii (súhrnne „Nárok“) počas platnosti Zmluvných podmienok v takom rozsahu, v ktorom sa Nárok 
uplatňuje, že vaše používanie Zabezpečeného diela podľa týchto Zmluvných podmienok priamo porušuje 
autorské práva tretej strany, jej obchodnú značku, propagačné práva alebo práva na ochranu súkromia („Nárok 
na odškodnenie“). „Zabezpečené dielo“ znamená akékoľvek Dielo, ktoré ste zakúpili a prevzali z Webovej 



stránky, ktoré nebolo upravené, okrem Diela, (A) ktoré je súčasťou zbierky bezplatných Diel; (B) ktoré sa môže 
inak prevziať bez platby splatných záväzkov alebo peňažnej kompenzácie; alebo (C) ktoré je akýmkoľvek 
Vydavateľským dielom. Zaplatíme vám škody, straty, náklady, výdavky alebo záväzky (súhrnne „Straty“) priamo 
zodpovedajúce Nároku na odškodnenie a ktoré sú nakoniec vydané súdom kompetentnej jurisdikcie proti vám 
alebo ktoré sú odsúhlasené v písomnej dohode o vyrovnaní podpísanej nami. 

7.2 Podmienky odškodňovania. Spoločnosť Adobe nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek Nárok na 
odškodnenie: 

(A) ktorý vyplýva z (1) akejkoľvek úpravy Zabezpečeného diela; (2) z akejkoľvek kombinácie Zabezpečeného 
diela s inými dielami; (3) z akékoľvek používania Zabezpečeného diela potom, ako sme odstránili Zabezpečené 
dielo z našich Služieb alebo ak sme vám dali pokyn, aby ste prestali používať Zabezpečené dielo; alebo (4) z 
kontextu, v ktorom ste použili Zabezpečené dielo; alebo 

(B) ak sa vám nepodarí (1) nás písomne informovať o Nároku na odškodnenie ihneď po zistení alebo prijatí 
oznámenia o ňom, v rozsahu, v ktorom sme sú dotknutí týmto zlyhaním; (2) poskytnúť nám primeranú pomoc, 
ktorú žiadame pri obhajobe alebo riešení Nároku na odškodnenie; (3) poskytnúť nám výhradné právo na 
kontrolu a právomoc na riešenie Nároku na odškodenie; alebo (4) zdržať sa priznania Nároku na odškodnenie 
bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.  

7.3 Obmedzenie zodpovednosti. Bez ohľadu na čokoľvek v opačnom zmysle obsiahnuté v Zmluvných 
podmienkach alebo v inej dohode medzi vami a nami, bez ohľadu na počet prevzatí alebo licencovaní 
Zabezpečeného diela, naša maximálna celková zodpovednosť s ohľadom na akékoľvek Zabezpečené dielo v 
žiadnom prípade neprekročí hodnotu 10 000 USD za jedno Zabezpečené dielo, pokiaľ Zabezpečené dielo nie 
je licencované účastníkmi služby Enterprise Stock s použitím ponuky Adobe Stock Enterprise, pričom v 
tomto prípade naša maximálna celková zodpovednosť s ohľadom na akékoľvek Zabezpečené dielo v 
žiadnom prípade neprekročí hodnotu 25 000 USD za jedno Zabezpečené dielo. 

7.4 Jediná a výlučná náprava. Vyššie uvedené uvádza našu celkovú zodpovednosť a povinnosť a vašu výhradnú 
a výlučná nápravu s ohľadom na akékoľvek Zabezpečené dielo alebo Nárok na odškodné. 

8. Vylúčenie zodpovednosti. 

Nie sme zodpovední za presnosť Diela, vrátane akýchkoľvek súvisiacich opisov alebo kľúčových slov uvedených 
v Diele, ktoré poskytli naši prispievatelia. 

9. Ukončenie. 

V prípade, že porušíte Zmluvné podmienky máme právo na základe oznámenie ukončiť platnosť Zmluvných 
podmienok alebo vašich práv na niektoré z Diel. Môžeme odmietnuť prevzatie akéhokoľvek Diela z Webovej 
stránky. 

10. Účinok ukončenia. 

Po ukončení Zmluvných podmienok môžete naďalej používať Dielo, ktoré ste prevzali alebo za ktoré ste zaplatili 
za podmienky, že budete dodržiavať Zmluvné podmienky. Ak vaše predplatné skončí alebo po ukončení 
Zmluvných podmienok, strácate všetky práva, tituly a oprávnenia vzťahujúce sa na akékoľvek a všetky nepoužité 
prevzatia.  
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