
Zmluva o vyhotovení a u ití fotografie.ž
Model Release

1. Model Meno: ....................................................
Rodné číslo: ............................................
Adresa: ..................................................
Telefón: ..................................................
E-mail: ...................................................
Číslo účtu: ..............................................
zastúpený právnym zástupcom:
(Vyplní sa iba v prípade, e model je neplnoletý, alebo inak nespôsobilý k právnym úkonom)ž
Meno:.......................................................
Rodné íslo:č ...............................................
Adresa:....................................................
Telefón:....................................................
E-mail:.....................................................

2.Fotograf PMpromo, s.r.o.,
           Zastúpený: .................................................

IČO: 45935661, DIČ: 2023145795, IČDPH: SK 2023145795
Adresa: Pionierska 423, 018 41, Dubnica nad Váhom
E-mail: pmpromo@pmpromo.sk
Telefón:.................................................
Číslo účtu: 2838546559/0200

uzavreli dnešného dňa túto zmluvu:
lánok I.Č

Úvodné ustanovenia.
1. Zámerom fotografa je vyhotoviť a užívať alebo ponúknuť tretím osobám k odkúpeniu či len k ďalšiemu použitiu fotografie, na 
ktorých zachytí podobizeň modela alebo vec modelom vlastnenú či vytvorenú alebo vec s modelom všeobecne spojovanú. Model s 
vyhotovením i následným používaním takejto fotografie súhlasí.
2. Účelom tejto zmluvy je vymedziť podmienky, za ktorých bude zámer fotografa naplnený a za ktorých vysloví model svoj súhlas s 
užívaním fotografie.

lánok II.Č
Fotografie.

1. Dátum vzniku:...............................................
2. Miesto vzniku:...............................................
3. Stručný popis obsahu fotografie (alebo ich počet):...............................................

lánok III.Č
Predmet zmluvy.

1. Model súhlasí s tým, aby fotograf zhotovil fotografie a neobmedzene ich užil akýmkoľvek spôsobom a hlavne aby ich užil 
niektorým zo spôsobov uvedených v Autorskom zákone v platnom znení. Tento súhlas sa vzťahuje aj na užitie opakované.
2. Model týmto vyslovuje súhlas fotografovi, aby užíval časti fotografií, aby tieto časti ľubovoľne technicky upravoval a aby ich 
prípadne zverejnil doplnené o ľubovoľný text.
3. Všetky hore uvedené súhlasy a povolenia modela sa neobmedzene vzťahujú aj na tretie osoby, na ktoré budú v budúcnosti 
postúpené užívacie a iné majetkové práva k fotografiám.
4. Fotograf je povinný uhradiť modelu riadne a načas odmenu za vyhotovenie fotografií a poskytnutie hore uvedených práv podľa 
článku IV.

lánok IV.Č
Odmena pre model.

1. Za vyhotovenie fotografií fotografom prináleží pre modela odmena vo výške ..................... €.
2. Ak fotograf poskytne fotografiu k užitiu tretej osobe, je povinný zaplatiť modelovi odmenu vo výške ........% z odmeny,ktorú v 
budúcnosti obdrží od tretej osoby.
3. Odmena podľa odseku 1 je splatná do .......... dní od podpisu tejto zmluvy a odmena podľa odseku 2 je splatná jednorázovo vždy 
do .......... dní odo dňa, kedy bude fotografovi vyplatená odmena treťou osobou. Odmena bude modelovi vyplatená na jeho účet 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

lánok V.Č
Autorské práva.

1. Autorom fotografií je fotograf, ktorý je jediným a výlučným vykonávateľom osobných a majetkových autorských práv k 
fotografiám podľa Autorského zákona.

lánok VI.Č
Závere né ustanovenia.č

1. Túto zmluvu možno meniť len písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou podrobne zoznámili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V ....................................................., dňa …..................................... 

...........................................             ..............................................
     model       fotograf

mailto:pmpromo@pmpromo.sk

