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SMLOUVA O POŘÍZENÍ A UŽITÍ FOTOGRAFIÍ 
(MODEL RELEASE) 

 
Tato smlouva o pořízení a užití fotografií (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena podle zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 
 
Jméno a příjmení:  Petr Žák 
Trvalý pobyt:   Příčná II. 888, 252 42 Jesenice 
Datum narození:   14. 3. 1979 
Telefonní kontakt:  +420 604 889 143 
E-mailový kontakt:  petr.zak@bestdecision.cz | www.zak.photo 
(dále jen „Fotograf“) 
 
a 
 

Jméno a příjmení:  

Trvalý pobyt:  

Datum narození:  

Telefonní kontakt:  

E-mailový kontakt:  

(dále jen „Fotografovaný“) 
 
(dále také společně „Smluvní strany“ nebo kterákoli z nich „Smluvní strana“), 
 
Smluvní strany ujednávají následující: 
 

I. Předmět Smlouvy 
 

1. Fotograf zaznamená umělecký výkon Fotografovaného prostřednictvím digitální zrcadlovky a poskytne 
Fotografovanému upravené fotografie pro prezentaci Fotografovaného. Fotografovaný poskytne Fotografovi 
souhlas se zveřejněním fotografií zachycující Fotografovaného pro osobní prezentaci Fotografa. 

 
II. Práva a povinnosti Fotografa 

 
1. Fotograf má právo užít a publikovat všechny pořízené fotografie fotografovaného a části těchto fotografií:  

• na médiích papírových, filmových, elektronických i jiných a na internetu, 
• ve formě původní, retušované nebo jinak upravené, 
• spojené s jinými snímky, díly, textem nebo zařazené do souborného díla, 
• pro účely umělecké, prezentační, ilustrační, soutěžní, a to bez jakéhokoli časového, místního a 

obsahového omezení, osobně nebo prostřednictvím třetí strany, která jedná s jeho souhlasem. 
2. Fotograf smí poskytnout výsledné fotografie pro účely vlastní prezentace vizážistce, stylistce, módní 

návrhářce, kadeřnici, pronajímateli prostor, ve kterém se uskutečnilo fotografování a poskytovateli používané 
techniky nebo rekvizit. 

3. Fotograf rozhoduje o konečné úpravě fotografií. 
4. Fotograf nezveřejní žádným způsobem fotografie, které by jakkoliv poškozovaly Fotografovaného a jeho 

dobré jméno. 
 

III. Práva a povinnosti Fotografovaného 
 

1. Fotografovaný má právo užít Fotografem vybrané a graficky upravené fotografie s copyrightem fotografa:  
• na médiích papírových, filmových, elektronických i jiných a na internetu, 
• pro účely umělecké a pro účely vlastní prezentace bez jakéhokoli časového, místního a obsahového 

omezení. 
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2. Neupravené fotografie nejsou opatřené copyrightem fotografa a jsou určeny výhradně pro výběr finálních 
fotografií a nesmí být publikovány. 

3. Grafické úpravy fotografií Fotografovaným nebo jinou osobou je možné provádět pouze s písemným 
souhlasem fotografa, který je výhradním vlastníkem autorského práva k těmto fotografiím. 

 
IV. Finanční nároky 

 
1. Fotograf nemá nárok na finanční ani jiná plnění za pořízení fotografií a jejich užití Fotografovaným. 
2. Fotografovaný nemá nárok na finanční ani jiná plnění za užití Fotografií fotografem. 
3. Za doplňkové služby nad rámec pořízení fotografií (pronájem prostor, oblečení nebo doplňků, služby 

vizážistky, stylistky, kadeřnice) má Fotograf právo vyžadovat uhrazení nákladů na tyto služby. 
4. Fotografovaný uhradí Fotografovi v den fotografování náklady na doplňkové služby v celkové výši 

_______________ Kč. 
5. Pokud Fotografovaný požaduje vyšší počet upravených fotografií, než je uvedeno v článku VI. v bodě 1), 

uhradí Fotografovaný Fotografovi náklady na úpravu fotografií ve výši 150 Kč za každou předanou fotografii. 
6. Fotograf se zavazuje, že další účastníci fotografování nevznesou na Fotografovaného finanční nároky za 

poskytnuté služby. 
 

V. Autorská práva 
 

1. Autorem fotografií je Fotograf, který je jediným a výlučným vykonavatelem osobnostních a majetkových 
autorských práv k fotografiím podle Autorského zákona. 

2. Zaznamená-li Fotograf na fotografiích umělecký výkon Fotografovaného, Fotografovaný mu tímto uděluje 
oprávnění tento umělecký výkon ve formě fotografie neomezeně a opakovaně užívat podle § 71 Autorského 
zákona. 

 
VI. Fotografie 

 
1. Finální upravené fotografie v počtu __________ ks budou zaslány v elektronické podobě prostřednictvím 

elektronické pošty na e-mail Fotografovaného do 21 dnů od jejich pořízení. 
2. Finální fotografie budou označeny copyrightem Fotografa a budou mít tyto parametry: minimální rozlišení 

3600 x 2400 px, 300 DPI, formát JPG s minimální kompresí nebo formát TIFF. 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Fotografovaný souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a zařazením poskytnutých osobních údajů včetně fotografií do databáze společnosti 
Best Decision s.r.o. za účelem podání nabídky na fotografování nebo jeho zprostředkování. 

2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost 
zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že 
nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy. 

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a 
nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy. 

4. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami. 
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy. 
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku podpisu všemi Smluvními stranami. 
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání, podle jejich pravé, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy osoby oprávněné za smluvní strany 
této smlouvy jednat. 

 
V …………………………… Dne…………..……...  V …………………………… Dne……..…………...                                        

 

…………………………………………………….....  ……………………………………………………..... 
Popis Fotografa      Podpis Fotografovaného (odpovědného zástupce) 
 


