
   SMLOUVA O POŘÍZENÍ A UŽITÍ FOTOGRAFIÍ („TFP“)  

 
 

 

Model / modelka:  

Jméno a příjmení: ……………………………  

Datum narození:  ……………………………  

Bydliště:   ……………………………………………………………………………………  

Telefon:   ……………………………  

E-mail:    ……………………………  

a  

Fotograf:  

Jméno a příjmení: Martin Kryštof  

IČ:   02650631 

Místo podnikání   Prostřední 389, Černá Hora  

Telefon:   +420 608 553 900  

E-mail:    foto@martin-krystof.cz 

 

uzavírají tuto smlouvu o pořízení a užití fotografií:  

 

1. Fotograf  

1.1. Fotograf má právo užít a publikovat všechny pořízené fotografie modela / modelky a části těchto fotografií:  

a) Na médiích papírových, filmových, elektronických i jiných.  

b) Ve formě původní, retušované nebo jinak upravené.  

c) Pro účely:  1. umělecké  

2. reklamní 

3. prezentační 

4. ilustrační i jiné  

bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení, osobně nebo prostřednictvím třetí strany, 

která jedná s jeho souhlasem.  

1.2. Fotograf smí dále graficky pracovat s fotografiemi, nesmí však bez souhlasu modela / modelky měnit jejich 

obsah.  

1.3. Fotograf smí prodat fotografie i práva k jejich užívání.  

 

2. Model / modelka  

2.1. Model / modelka má právo užít fotografem vybrané, graficky upravené fotografie s copyrightem fotografa:  

a) Na médiích papírových, filmových, elektronických i jiných.  

b) Pro účely umělecké a pro účely vlastní prezentace bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení, 

osobně nebo prostřednictvím třetí strany, která jedná s jeho / jejím souhlasem.  

2.2. Neupravené fotografie nejsou opatřené copyrightem fotografa, jsou určeny výhradně pro soukromý archiv 

modela / modelky a nesmí být publikovány.  

2.3. Grafické zpracování neupravených fotografií jinou osobou je možné pouze s písemným svolením fotografa, 

který je výhradním vlastníkem autorského práva k těmto fotografiím.  

 



3. Finanční a jiné nároky  

1. Nároky modela / modelky jsou uspokojeny zasláním vybraných fotografií v elektronické podobě. Počet, 

konečný výběr a úprava fotografií závisí na rozhodnutí fotografa, není-li dohodnuto jinak (viz bod č.5).  

2. Fotograf nemá nárok na finanční ani jiná plnění za pořízení fotografií a jejich užití modelem / modelkou.  

3. Model / modelka nemá nárok na finanční ani jiná plnění za výkon modelu / modelky a za užití fotografií 

fotografem.  

4. Fotografie  

a) Datum vzniku: ……………………………  

b) Místo vzniku:   ……………………………  

c) Stručný popis obsahu fotografií: ..……………….……………………………………………………………… 

d) Předání fotografií:  

1) Fotograf zašle fotografie v elektronické podobě, odkazem na své uložiště, na e-mailovou adresu 

modela / modelky do 30 dnů po fotografování.  

2) 

……………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………...… 

 

5. Doplňující a upřesňující ustanovení  

Zde se uvedou další smluvené podmínky, např. zda je model / modelka povinen u fotografií uvádět jméno 

autora, fotograf jméno modela / modelky apod.  

- Model / modelka obdrží: ………. upravených fotografií s retuší a copyrightem fotografa, ve formátu *.jpg, v 

rozlišení pro tisk do velikosti A4 a v rozlišení pro publikování na internetu a další vybrané fotografie v 

základních úpravách bez retuše (ořez, úprava expozice).  

- Fotografie, opatřené copyrightem fotografa, smí model / modelka použít pouze v originální podobě bez 

jakýchkoli grafických úprav včetně ořezu.  

- Fotografie, neopatřené copyrightem fotografa, nesmí model / modelka použít jinak než v soukromém, 

neveřejném archivu. 

- Fotograf  může / musí / nesmí*  uvádět jméno fotografované osoby.  

-………………………………………………………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Závěrečná ustanovení  

1. Tato smlouva je uzavřena jako nevratná a neomezená, změny nebo doplňky této smlouvy mohou být 

provedeny pouze písemným dodatkem na základě dohody obou stran. Ústní doplňky smlouvy neexistují.  

2. Obě strany svými podpisy stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s ní 

a prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli ze své svobodné vůle. 

 

 

V _________________ dne: ________________  

 

 

 

_________________________     _________________________  

                  fotograf       model / modelka 

 

* Nehodící škrtněte 


