SMLOUVA O POŘÍZENÍ A UŽITÍ FOTOGRAFIÍ / MODEL RELEASE
Fotograf (jako osoba nepodnikající)
Jméno a příjmení

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Město

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodné číslo

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

PSČ

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

PSČ

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Model
Jméno a příjmení

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Město

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodné číslo

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(oba společně dále jen Smluvní strany) uzavírají tuto smlouvu o pořízení
a užití fotografií.
I. Vymezení pojmů
Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že pojmy používané ve Smlouvě,
které nebudou v příslušné části Smlouvy vymezené jinak, budou mít pro
účely Smlouvy následující, dále stanovený význam:
„Fotograf“ je česká fyzická nepodnikající osoba. Zároveň se pod Fotografem rozumí i jakékoli osoby najaté Fotografem za účelem plnění povinností dle této Smlouvy nebo zmocněnci.
„Model“ je česká fyzická nepodnikající osoba.
„Smluvní strany” se ve Smlouvě společně označují Fotograf a Model,
“Smluvní strana“ nebo “Strana“ bude znamenat kteroukoliv z nich.

IV. Vymezení užití fotografie
Způsoby užití snímků, se kterými model souhlasí:
a) k vlastní prezentaci Fotografa v televizi, filmu, periodických a neperiodických publikacích, časopisech, knihách a jiném tisku a v síti Internet;
b) při realizaci uměleckých výstav a prodeji uměleckých děl;
c) ke zpracování nebo zapracování v rámci jiného díla jako jeho součást
nebo základ (např. fotomontáže) a k dalšímu rozmnožování, rozšiřování,
pronájmu, půjčování, vystavování nebo sdělování veřejnosti takto vzniklých děl, za předpokladu, že se tak nebude dít v rozporu s oprávněnými
zájmy Modela;
d) ve všech případech, ve kterých AZ umožňuje volné užití Fotografií nebo
stanoví zákonnou licenci k jejich užití;
e) pro všechny účely, pro které příslušná ustanovení OZ nevyžadují souhlas Modela s použitím Fotografií.

„Smlouva“ znamená tuto smlouvu o pořízení a užití fotografií a všechny
právní dokumenty, které ji doplňují, aktualizují nebo stvrzují.

Místní a časový rozsah užití snímků je neomezený.

„Fotografie“ znamená jakákoliv v době uzavření této Smlouvy existující
či v budoucnu pořízená podobizna, obrazový snímek nebo obrazový
záznam, zobrazující Modela jako celek nebo z části, zhotovený Fotografem
se souhlasem Modela, a to bez ohledu na použitou techniku pořízení.

V. Odměna modelu
Za pořízení fotografií fotografem náleží modelu odměna ve formě alespoň
pěti retušovaných Fotografií v originální velikosti. Model je oprávněn používat tyto Fotografie pro vlastní prezentaci.

„OZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

VI. Autorská práva
Autorem fotografií je fotograf, který je jediným a výlučným vykonavatelem
osobních a majetkových autorských práv k fotografiím podle AZ.

„AZ“ je zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
II. Záměr
Fotograf má záměr pořídit a užívat fotografie, na nichž buď zachytí podobiznu modelu. Model s pořízením i následným užíváním takové fotografie
souhlasí ve smyslu §84 OZ. Účelem této smlouvy je vymezit podmínky,
za nichž bude záměr fotografa naplněn, a za kterých vysloví model svůj
souhlas s užíváním fotografie.
III. Fotografie
Smluvní strany se dohodly na vytvoření následujících snímků*:
a) portrét
b) fashion
c) akt
d) erotic-art
e) bondage, fetish
Fotografie nejsou přílohou této smlouvy.
IV. Předmět smlouvy
Model souhlasí s tím, aby fotograf pořídil fotografie a neomezeně je užil
jakýmkoli způsobem, který neodporuje smluvním ujednáním dle čl. IV této
Smlouvy, zejména pak aby je užil některým ze způsobů uvedených
v §12 AZ. Tento souhlas se vztahuje i na užití opakované.
Model uděluje svolení fotografovi, aby užíval části fotografií, aby tyto fotografie libovolně technicky upravoval (retuše, digitální úpravy, …), a aby je
případně zveřejnil doplněné o libovolný, byť i smyšlený, text, za podmínky,
že fotografie žádným způsobem nepoškodí důstojnost modelu.
Pro případ, že se fotografie, ať už sama o sobě nebo doplněná o text ve
smyslu odd IV, osobně dotýká modelu nebo jeho projevu osobní povahy,
uděluje model fotografovi svolení k pořízení a použití fotografií ve smyslu
§85, §86, §87 OZ, a vzdává se jakéhokoli zákonného nároku, který by mohl
v této souvislosti teoreticky vznášet.
Všechny shora uvedené souhlasy a svolení modelu se neomezeně vztahují i na třetí osoby, na něž budou v budoucnu postoupena užívací a jiná
majetková práva k fotografiím, případně na jejich právní nástupce (včetně
právního nástupce samotného fotografa).
Model nemá právo na jednu kopii každé fotografie pro osobní potřebu.

Zaznamená-li fotograf na fotografiích umělecký výkon modelu, model
mu tímto uděluje oprávnění tento umělecký výkon ve formě fotografie
neomezeně a opakovaně užívat podle § 71 AZ.
VII. Závěrečná ujednání
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu,
přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Věci v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně
platných právních předpisů českého práva.
Smluvní strany ujednávají, že ukáže-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy
být neplatným či nevykonatelným, nedotkne se taková neplatnost či
nevykonatelnost dalších ustanovení této smlouvy, nemají-li vzájemnou
vázanost. Smluvní strany se pak zavazují nahradit takové neplatné či nevykonatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které se svým účelem
nejvíce blíží ustanovení nahrazovanému.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely ze své svobodné a
vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V ............................................. dne .....................................................

Fotograf

*) nehodící se škrtne

Model

