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TRVALÁ SMLOUVA O POŘÍZENÍ A UŽITÍ FOTOGRAFIÍ (MODEL RELEASE)  
 
 
Jméno, příjmení:  ______________________________ Telefon: __________________________ 
 
  
Adresa:   ______________________________ E-mail:  __________________________  
 
 
 
Předmětem této smlouvy je trvalé právo k neomezenému publikování fotografií nebo díla, vzniklého z fotografií 
modelu, uvedeného v záhlaví této smlouvy, pro účely jejich dalšího užití.  
Souhlasím s užitím pořízených fotografií jejich autorem nebo libovolnou třetí stranou, za těchto podmínek:  
 

A. Veškerá práva na využití a zveřejnění autorského obrazového díla (fotografií výše uvedeného modelu) 
jsou převedena na fotografa uvedeného v záhlaví této smlouvy. Fotografie mohou být upraveny 
libovolným způsobem pouze a výhradně jen autorem fotografie a publikovány libovolnou formou za 
předpokladu, že nepoškodí důstojnost a dobré profesní nebo občanské jméno modelu. Fotografie mohou 
být využity jako ilustrace, editoriály, pro účely reklamy, propagace a výstavnictví nebo jiným vhodným 
způsobem.  

 
B. Souhlasím s jakýmkoliv užitím výše uvedených fotografií v tisku. 

 
C. Fotograf smí pořízené dílo publicisticky použít k ilustračním, prezentačním, komerčním a reklamním 

účelům bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení v nezměněné i jakkoliv upravené 
podobě (retuše, ořezy, změny barevnosti snímků) za předpokladu, že bude dodrženo ustanovení bodu  
A) této smlouvy, ve smyslu nepoškození dobrého jména modelu.  
Model se zároveň trvale a v plném rozsahu zříká nároků na další plnění z případného užití fotografií.  
 

D. Model obdržel sjednané plnění ve formě služeb fotografa, protislužby fotografa či třetí strany nebo 
stanovené finanční plnění a souhlasí s touto formou plnění za užití díla vzniklého na základě této smlouvy. 
Model nemá nárok na vlastní komerční nebo jakýmkoliv způsobem honorované užití díla nebo jeho 
postoupení třetí straně pro tyto účely.  
 

E. Udání jména modelu v souvislosti s publikováním díla závisí na rozhodnutí fotografa (vyžaduje-li to 
například smlouva o užití díla třetí stranou). Ústní doplňky smlouvy neexistují. Veškeré změny smlouvy 
musí být provedeny písemně. Model prohlašuje, že je oprávněný a právně způsobilý jednat svým jménem.  

 
 
 
Fotografie byly pořízeny dne: ____________________________  
 
 
 
  Martin Lukač 
Fotograf:  ____________________                             Model/ka:  ____________________ 
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