
 

Dodatečné podmínky Služeb Adobe Stock 

Poslední aktualizace: 15. října 2016. Kompletně nahrazují verzi z 16. června 2016.  

Využívání Služeb Adobe Stock a Díla (jak je definováno níže) podléhá těmto dodatečným podmínkám, které 
doplňují Podmínky užívání stránek Adobe.com, jež jsou k dispozici na adrese www.adobe.com/go/terms_cz, a 
stávají se jejich součástí (Podmínky užívání včetně těchto dodatečných podmínek dále jen jako „Podmínky“). 
Pojmy začínající verzálkou (velkým písmenem), které nejsou vymezeny v těchto Dodatečných podmínkách, mají 
stejný význam jako v Podmínkách užívání stránek Adobe.com. 

1. Definice. 

1.1 „Webovými stránkami“ se rozumí webové stránky Adobe Stock nebo jiné webové stránky Adobe. 

1.2 „Dílem“ nebo „Díly“ se rozumí fotografie, ilustrace, obrázky, videa, 3D materiál, šablony (včetně jakýchkoli 
materiálů chráněných autorským právem, které jsou součástí šablony nebo jsou spolu se šablonou odeslány), 
případně jiné obrazové či grafické dílo, které zakoupíte nebo stáhnete prostřednictvím jakýchkoli Webových 
stránek. 

2. Vlastnictví. 

S výjimkou případů, kdy Podmínky výslovně uvádějí jinak, si my a naši poskytovatelé licencí ponecháváme 
všechna práva, tituly a nároky vztahující se k Dílu. Žádný vlastnický titul ani nárok vztahující se k Dílu nepřechází 
těmito Podmínkami na vás. 

3. Licence k Dílu. 

3.1 Standardní licence. S výhradou vašeho dodržování Podmínek vám udělujeme nevýhradní, časově 
neomezenou, celosvětovou licenci, k níž nelze poskytovat podlicence a již nelze převést na jinou osobu, 
k užívání, reprodukování, úpravám či zobrazování Díla pro účely marketingu, propagace, interních prezentací 
nebo dekorace, digitálních produkcí, jako je například mobilní reklama, mobilních aplikací, elektronických karet, 
elektronických publikací (e-knih, e-časopisů, blogů apod.) a pro účely osobního a nekomerčního užívání, 
s výhradou dalších omezení uvedených v článku 4 (Omezení) („Standardní licence“). Vyšší licence (jak je 
definována níže) ani Rozšířená licence (jak je definována níže) vám nenáleží, pokud jste k příslušnému Dílu 
nezakoupili Vyšší licenci nebo Rozšířenou licenci. 

3.2 Vyšší licence. S výhradou vašeho dodržování Podmínek platí, že pokud jste si zakoupili vyšší licenci, náleží 
vám stejná práva, jaká jsou udělena v rámci Standardní licence, ale nepodléháte ustanovením článku 
4.2(A) („Vyšší licence“). Rozšířená licence vám nenáleží, pokud jste k příslušnému Dílu nezakoupili Rozšířenou 
licenci. 

3.3 Rozšířená licence. S výhradou vašeho dodržování Podmínek platí, že pokud jste zakoupili Rozšířenou licenci, 
máte stejná práva, jaká jsou vám udělena v rámci Vyšší licence, a můžete distribuovat Dílo začleněné do 
jakéhokoli předmětu, který je zbožím, nebo do jiného autorského díla („Rozšířená licence“). V zájmu vyjasnění 
uvádíme: Můžete užívat, reprodukovat, distribuovat či zobrazovat Dílo ve spojitosti s: 

(A) elektronickými šablonami a aplikacemi využívajícími šablony pro návrhy, jež jsou určeny k dalšímu prodeji; 

(B) jakýmkoli zbožím či jakýmikoli službami určenými k dalšímu prodeji či distribuci, včetně mj. hrnečků, triček, 
plakátů, blahopřání, plakátů či jiného zboží, a jakýmikoli službami typu „tisk na vyžádání“; 
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(C) PR kampaní k propagaci zboží či služeb prostřednictvím médií. Pokud začleníte Dílo do propagační tiskové 
zprávy, která bude uvolněna pro média, můžete médiím distribuovat samostatný grafický soubor za podmínky, 
že média budou smět publikovat Dílo pouze ve spojitosti s předmětnou tiskovou zprávou a že média nebudou 
Dílo žádným jiným způsobem užívat ani šířit. 

3.4 Redakční díla. Můžete užívat, reprodukovat a zobrazovat Dílo s označením „Pouze k redakčnímu použití“ na 
webových stránkách („Redakční díla“) pouze pro nekomerční účely a redakčním způsobem, s výhradou dalších 
omezení uvedených v článku 4.3 (Omezení užívání pro redakční účely) a jakýchkoli dalších omezení v 
Dokumentaci, jež souvisí s Redakčním dílem (některá Redakční díla se například smějí užívat pouze v určitých 
oblastech). Redakční dílo můžete používat pro komerční účely, pokud si nezbytná povolení a schválení potřebná 
pro dané použití zajistíte samostatně. Redakčním způsobem se rozumí, že smíte používat Redakční díla ve 
spojitosti s událostmi, o kterých je záhodno informovat ve zpravodajství nebo které jsou zajímavé z kulturního 
hlediska, obvykle v novinových nebo časopiseckých článcích, v příspěvcích blogů nebo v podobných médiích. 
Redakčním způsobem můžete používat i jiná Díla (která nejsou označena jako „Pouze k redakčnímu použití“). 
U všech Děl použitých redakčním způsobem musíte u Díla uvést oznámení o autorských právech, a to v tomto 
formátu: © Jméno autora – stock.adobe.com. 

3.5 Užívání ze strany zaměstnanců a subdodavatelů. Neupravené Dílo nesmíte přenášet. Můžete však přenášet 
soubory obsahující Dílo nebo povolená odvozená díla zaměstnancům nebo subdodavatelům, za podmínky, že 
se takoví zaměstnanci a subdodavatelé zavážou k dodržování omezení daných těmito Podmínkami a že budou 
Dílo používat pouze vaším jménem. Zaměstnancům ani subdodavatelům nenáleží žádná další práva k užívání 
Díla. 

3.6 Užívání ze strany klienta. Licenci udělenou v těchto Podmínkách smíte využívat ve prospěch jednoho ze 
svých klientů, za podmínky, že převedete svou licenci na klienta a že klient bude dodržovat tyto Podmínky a 
omezení. Za užívání Díla klientem nesete odpovědnost a ručíte výhradně vy. Pokud máte v úmyslu užívat totéž 
Dílo ve prospěch dalších klientů, musíte zakoupit další licence. 

3.7 Digitální knihovna. Můžete vytvořit digitální knihovnu, síťovou konfiguraci nebo podobné uspořádání, jež by 
umožňovalo prohlížení Díla zaměstnanci a klienty vaší firmy. 

3.8 Výhrada. Pokud Dílo porušuje tyto podmínky, můžeme vydat pokyn k ukončení užívání, distribuce a držení 
takového Díla a vy musíte takovému pokynu bezodkladně vyhovět. Vyhrazujeme si veškerá práva, která nejsou 
těmito Podmínkami výslovně udělena. 

4. Omezení. 

4.1. Všeobecná omezení. Dílo nesmíte zneužít. S výjimkou případů, kdy je to podle článku 3 (Licence k Dílům) 
výslovně povoleno, nesmíte: 

(A) prodávat, poskytovat na základě licence či distribuovat Dílo ani žádné upravené Dílo, samostatně ani jako 
součást on-line databáze nebo jakékoli jiné databáze, jakož i odvozený produkt obsahující Dílo takovým 
způsobem, který by třetí osobě umožňoval užití, stažení, extrahování Díla nebo přístup k Dílu jako k 
samostatnému souboru nebo elektronické šabloně; 

(B) sdílet Dílo s jakoukoli osobou či s jakýmkoli subjektem ani publikovat Dílo on-line ve formátu, který lze 
stáhnout, ani v elektronickém konferenčním systému; 

(C) užívat, reprodukovat, distribuovat, provádět, modifikovat ani zobrazovat Dílo (samo o sobě nebo v 
kombinaci s jakýmkoli jiným autorským dílem) způsobem, který je urážlivý, pomlouvačný nebo jinak hanlivý, 
obscénní či neslušný; 

(D) odstraňovat jakákoli oznámení o autorských právech nebo vlastnictví či jiné informace, které mohou být 
zobrazeny na Díle, vloženy v Díle nebo uvedeny ve spojitosti s Dílem v jeho původní stažené podobě nebo v 
jakékoli přípustné záložní kopii; 

(E) začleňovat Dílo do ochranné známky nebo značky služby; 



(F) podnikat jakékoli kroky ve spojitosti s Dílem, které by mohly přiměřeně implikovat, že tvůrce Díla či 
(případné) osoby nebo věci na Díle zobrazené schvalují jakákoli politická, ekonomická či jiná hnutí nebo strany 
na názorovém základě; 

(G) užívat Dílo způsobem, který vrhá na osobu na fotografii špatné světlo způsobem, který je pomlouvačný, 
nezákonný, nemorální nebo urážlivý, včetně mj. užívání Díla v pornografii, reklamách na tabákové výrobky, 
reklamách na zábavní kluby pouze pro dospělé či podobná zařízení (například eskortní služby), případně pro 
politická doporučení, nebo který implikuje mentální nebo fyzické onemocnění nebo postižení; nebo 

(H) užívat Dílo (nebo Redakční dílo) redakčním způsobem bez připojení doprovodného oznámení o autorských 
právech. 

4.2 Další omezení. 

(A) Pokud nemáte Vyšší licenci nebo Rozšířenou licenci k Dílu, nesmíte způsobit ani připustit, aby bylo Dílo 
reprodukováno celkem více než 500 000krát. Dílo se například nesmí objevit ve více než 500 000 tištěných 
materiálech (letáky, reklamy, obálky, balíčky apod.). Podobně nesmí být Dílo začleněno do televizního 
programu, videa nebo jiné digitální produkce, pokud se očekává, že celkový počet diváků bude vyšší než 
500 000. Toto omezení neplatí pro (1) Díla, která se zobrazují pouze na webových stránkách, Stránkách 
sociálních médií nebo v mobilních aplikacích; ani (2) pro Díla ve formě videí. Tento článek 4.2(A) neplatí pro 
členy, kteří poskytují Díla na základě licence prostřednictvím nabídky v rámci služby Adobe Stock Enterprise 
(„Členové využívající službu Enterprise Stock“).  

(B) Pokud nemáte Rozšířenou licenci k Dílu, smíte distribuovat Dílo ve formě začleněné do zboží, pouze když 
(1) bylo Dílo upraveno do takové míry, že jeho úprava není v zásadě podobná původnímu Dílu a může být 
považováno za původní autorské dílo, nebo (2) když primární hodnota zboží nespočívá v samotném Díle. 
V zájmu vyjasnění uvádíme: Na základě Standardní licence nebo Vyšší licence není přípustné vytvořit reprodukci 
neupraveného Díla v podobě plakátu určeného k dalšímu prodeji, protože primární hodnota takového produktu 
by spočívala v Díle.  

(C) Pokud nemáte Rozšířenou licenci k Dílu, nesmíte užívat, zahrnovat ani začleňovat Dílo do žádné elektronické 
šablony, šablony návrhu nebo aplikace (např. do šablony pro tvorbu webu nebo prezentace, případně šablon 
pro elektronická blahopřání či vizitky). 

4.3 Omezení užívání pro redakční účely. Pokud jde o Redakční díla, nesmíte:  

(A) užívat Redakční díla pro komerční účely, například pro reklamu, propagaci, reklamu typu „advertorial“ 
(reklama například v časopise, která je prezentována ve stylu redakčního článku); 

(B) upravovat Redakční díla, s výjimkou menších úprav technického charakteru (např. tónu nebo jasu), případně 
mírného ořezu či změny rozměru, a to pouze za podmínky, že zůstane zachován redakční kontext a smysl 
Redakčního díla. 

4.4 Užití na webových stránkách. Bez ohledu na cokoli protichůdného, co tyto Podmínky obsahují, pokud jde 
o užívání a zobrazování Díla na webových stránkách, musíte učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, abyste 
zabránili návštěvníkům webových stránek Dílo stahovat či znovu užívat. 

4.5 Použití v Sociálních médiích. Na Stránkách sociálních médií smíte publikovat nebo nahrát neupravenou 
verzi Díla, pokud (A) zahrnete oznámení o autorských právech k vlastnímu Dílu (© Jméno autora – 
stock.adobe.com) a (B) podmínky užívání týkající se předmětných Stránek sociálních médií nezahrnují 
ustanovení, která by k takovému Dílu či upravenému Dílu komukoli udělovala jakákoli výhradní práva. 
„Stránkami sociálních médií“ se rozumí webové stránky nebo aplikace primárně zaměřené na umožnění 
vzájemné interakce mezi uživateli, které uživatelům umožňují sdílet obsah, jenž s takovou vzájemnou interakcí 
souvisí. 



4.6 Sdílení v rámci služby Creative Cloud Team. Členové Týmu užívající Dílo poskytované na licenci 
prostřednictvím služby Creative Cloud Team musí všichni patřit k témuž právnímu subjektu. Týmový plán může 
využívat maximálně 10 členů týmu. Pokud je třeba, aby mělo přístup ke službě více než 10 členů, nebo pokud 
potřebujete licence pokrývající i jiné právní subjekty, musíte mít Podnikový plán. 

4.7 Sdílení v rámci služby Creative Cloud Enterprise. Členové využívající službu Enterprise Stock, kteří užívají 
Dílo na základě licence Creative Cloud Enterprise nebo nabídky Adobe Enterprise, mohou být z různých právních 
subjektů v rámci podniku. Jakoukoli takovou licenci k Dílu může využívat kterýkoli člen podniku.  

5. Platba a předplatné. 

5.1 Platba. Pokud zakoupíte předplatné, zmocňujete nás k tomu, abychom z vašeho účtu strhli částku 
předplatného uvedenou v době nákupu. Pokud předplatné neukončíte před jeho prodloužením, automaticky 
vaše předplatné prodloužíme. Vaše předplatné můžeme pozastavit nebo ukončit, pokud se nám nepodaří 
strhnout platbu příslušných poplatků z vašeho účtu. Při prodlužování předplatného může dojít ke změně výše 
předplatného. Jste povinni zaplatit všechny poplatky až do doby deaktivace či ukončení vašeho účtu. Veškeré 
poplatky jsou nevratné, a to i v případě, že je předplatné ukončeno před datem exspirace. 

5.2 Nesmíte převést předplatné ani umožnit nikomu jinému vaše předplatné využívat, a to ani tehdy, když jde 
o vaše přidružené subjekty, kolegy, subdodavatele či zaměstnance. Předplatné smějí využívat pouze oprávnění 
uživatelé. Smíte však prostřednictvím předplatného zakoupit doplňkové licence, které umožní, aby Dílo užívalo 
více uživatelů. Na žádost musíte předložit seznam oprávněných uživatelů. Všechna Díla stažená oprávněnými 
uživateli smějí být užita výhradně vaším jménem. Vy i každý oprávněný uživatel nesete ve vztahu k nám 
společnou a nerozdílnou odpovědnost za dodržování těchto Podmínek. 

5.3 Nevyužitá stažení. Můžeme dovolit přenos nevyužitých stažení do dalších období, až do určitého 
maximálního množství, pokud dojde k prodloužení předplatného, aniž by zaniklo nebo bylo nahrazeno 
předplatným nižší hodnoty.  

5.4 Překročení počtu stažení. Pokud překročíte počet stažení přidělených v plánu předplatného, můžeme za 
další stažení strhávat částky podle platného ceníku, a to s využitím platebních údajů, které jste nám poskytli 
v době nákupu plánu předplatného. Cena za tato doplňková stažení může být jiná než cena stažení v rámci 
množství přiděleného v plánu předplatného. 

5.5 Uložené platební údaje. Můžeme požadovat uložení vašich platebních údajů, a to výhradně pro účely 
nákupu dalších Děl či Služeb. Pokud učiníte takové doplňkové nákupy, zmocňujete nás k tomu, abychom 
příslušné poplatky inkasovali s využitím vašich platebních údajů. Své platební údaje můžete kdykoli aktualizovat 
na stránce svého účtu. 

6. Vaše povinnosti odškodnění. 

Jste povinni odškodnit nás i naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti, představitele, zástupce, 
zaměstnance, partnery či poskytovatele licencí ve vztahu k jakémukoli nároku, požadavku, ztrátě či škodám, 
včetně přiměřených poplatků na právní ochranu, vyplývajícím z vašeho užití Díla nebo s ním souvisejícím 
(s výjimkou případů odškodňovaných podle článku 7. Naše povinnosti odškodnění) nebo z porušení těchto 
Podmínek, včetně užití Redakčního díla pro komerční účely bez získání nezbytných souhlasů či povolení. 

Máme právo řídit obhajobu jakéhokoli nároku, žaloby či věci, která podléhá vašemu odškodnění, s využitím 
právního zástupce podle našeho výběru. Jste povinni s námi při obhajobě jakéhokoli takového nároku, žaloby či 
věci plně spolupracovat. 



7. Naše povinnosti odškodnění. 

7.1 Naše povinnost poskytnout odškodnění. Za podmínky, že Díla jsou užita v souladu s Podmínkami, 
povedeme obhajobu proti jakýmkoli nárokům, žalobám či právním řízením třetích osob, případně proti právním 
řízením vedeným proti osobě či subjektu (souhrnně „Nárok“) během doby platnosti Podmínek, pokud podle 
takového Nároku vaše užití Odškodňovaného díla podle těchto Podmínek údajně přímo poškozuje autorská 
práva, práva k ochranné známce, práva na publicitu či práva na ochranu soukromí třetí osoby („Nárok 
vyplývající z porušení práv“). „Odškodňovaným dílem“ se rozumí jakékoli Dílo, které jste zakoupili a stáhli z 
Webových stránek a které nebylo upraveno, s výjimkou Díla, jež (A) je součástí naší kolekce Děl poskytovaných 
zdarma; (B) může být jinak staženo bez platby či peněžní úhrady; nebo (C) jakýchkoli Redakčních děl. Zaplatíme 
vám škodu, ztrátu, náklady, výdaje či ručení (souhrnně „Ztráty“), jež lze přímo přisoudit Nároku vyplývajícímu 
z porušení práv a jejichž zaplacení musíte provést na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo jejichž 
zaplacení je sjednáno v písemné dohodě o vyrovnání, kterou podepíšeme. 

7.2 Podmínky odškodnění. Společnost Adobe nenese odpovědnost za Nároky vyplývající z porušení práv: 

(A) které vyplynou z (1) jakékoli úpravy Odškodňovaného díla; (2) jakékoli kombinace Odškodňovaného díla 
s jinými díly; (3) jakéhokoli užití Odškodňovaného díla, poté co jsme Odškodňované dílo odstranili z našich 
Služeb nebo jsme vám vydali pokyn k ukončení užívání Odškodňovaného díla; nebo (4) kontextu, v němž bylo 
Odškodňovaného dílo vámi užito; nebo 

(B) pokud (1) nám písemně neoznámíte Nárok vyplývající z porušení práv bezodkladně poté, co se o něm 
dozvíte, případně o něm obdržíte oznámení, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve, za podmínky, 
že na nás toto neoznámení nebude mít dopad; (2) nám neposkytnete přiměřenou pomoc, kterou budeme 
vyžadovat pro účely obhajoby či vyrovnání Nároku vyplývajícího z porušení práv; (3) nám neposkytnete 
výhradní právo řídit Nárok vyplývající z porušení práv a zmocnění k provedení jeho vyrovnání; nebo (4) se 
nezdržíte ústupků ohledně Nároku vyplývajícího z porušení práv bez našeho předchozího písemného souhlasu.  

7.3 Omezení odpovědnosti. Bez ohledu na cokoli protichůdného, co obsahují tyto Podmínky nebo co 
obsahuje jakákoli jiná dohoda, kterou jsme spolu uzavřeli, a bez ohledu na to, kolikrát bylo Odškodňované 
dílo staženo nebo poskytnuto na licenci, naše celkové maximální souhrnné ručení ve vztahu k jakémukoli 
Odškodňovanému dílu nemůže v žádném případě překročit částku 10 000 $ za Odškodňované dílo, kromě 
případů, kdy je Odškodňované dílo poskytováno na základě licence členům služby Enterprise Stock 
využívajícím nabídku Adobe Stock Enterprise, kdy naše celkové maximální souhrnné ručení ve vztahu 
k jakémukoli Odškodňovanému dílu nemůže v žádném případě překročit částku 25 000 $ za Odškodňované 
dílo. 

7.4 Jediná a výhradní náprava. Výše uvedená ustanovení vyjadřují veškerou naši odpovědnost a náš závazek 
a jedinou a výhradní nápravu pro vás, pokud jde o jakékoli Odškodňované dílo nebo Nárok vyplývající z 
porušení práv. 

8. Vyloučení záruk. 

Neneseme odpovědnost za přesnost Díla, včetně souvisejících popisů či klíčových slov k Dílu přiřazených, jež 
poskytují naši přispěvatelé. 

9. Ukončení. 

Pokud se dopustíte porušení těchto Podmínek, můžeme tyto podmínky či vaše práva ve vztahu k jakémukoli 
Dílu vypovědět. Můžeme vám odmítnout stažení jakéhokoli Díla z Webových stránek. 



10. Účinky ukončení. 

Při ukončení Podmínek můžete pokračovat v užívání Díla, které jste stáhli a zaplatili, s výhradou vašeho 
dodržování Podmínek. Pokud předplatné skončí, případně při ukončení Podmínek, pozbýváte veškerých práv, 
titulů a nároků vztahujících se k jakýmkoli nevyužitým stažením.  
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