
TATO SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINE ART NEBO FANTASY 
FOTOGRAFOVÁNÍ (DÁLE JEN “SMLOUVA”) BYLA UZAVŘENA MEZI TĚMITO 

SMLUVNÍMI STRANAMI: 

(dále jako “Fotograf”)

(dále jako “Model”)

(Fotograf a Model dále též společně jako “Smluvní strany” a každý jednotlivě jako “Smluvní strana”)
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S M L O U VA  O  Z P R O S TŘE D KOV Á N Í   

F I N E  A RT  F O T O G R A F OV Á N Í

Jméno a příjmení: Martyna Nysk

Trvalý pobyt: Fryčajova 52/74

IČO: 5418461

Telefonní kontakt: + 420 739701212

E-mail: nysk.martyna@gmail.com

Jméno a příjmení:

Trvalý pobyt:

Telefonní kontakt:

E-mail:

Datum uskutečnění:

Místo uskutečnění:

Typ focení:

http://nysk.martynagmail.com


ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Modelem podle této smlouvy může být pouze člověk. 

2.  V této Smlouvě termín „Fotografie“ znamená jakoukoli podobiznu, obrazový snímek, obrazový 
záznam, který zobrazuje Modela nebo jeho část, kterou zachytí „Fotograf“. To platí bez ohledu na 
formu uložení nebo použitou techniku zachycení, včetně reprodukce takových záznamů. Součástí 
Fotografie mohou být dále věci vlastněné Modelem či s ním všeobecně spojované. Fotografie 
může být dále upravena, retušována, doplněna o textové části či jinak upravena. O konečné úpravě 
fotografií rozhoduje Fotograf. 

3.  Pro účely této smlouvy se za „Fotografa“ považuje také jakákoli další osoba najatá Fotografem za 
účelem splnění povinností podle této Smlouvy. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s 
pořízením a následným užíváním fotografií. 

2. Fotograf zajistí možnost fine art nebo fantasy fotografování pro klienta dle lokality, nabídky foto 
balíčků a poskytne veškeré informace vč. kompletní ceny, možnosti fotografování se zvířetem či 
bez zvířete. 

3. Zprostředkováním fotografování se rozumí tyto služby:  

3.1. Zajištění místa a dne pro fotografování 

3.2. Zajištění zvířete pokud je součástí fotografování 

3.3. Zajištění kostýmů či šatů z naši nabídky pokud je o ně požádáno 

3.4. Zajištění služeb vizážistky pokud je součástí foto balíčku nebo je o ně požádáno 

4. Model výslovně prohlašuje, že s pořízením Fotografií a následným užíváním Fotografií 
Fotografem za podmínek této Smlouvy souhlasí. 

5. Pouze s výhradou omezení použití uvedených v odstavci 6 této Smlouvy poskytuje Model 
Fotografovi povolení k pořízení a užití Fotografií, které je: 

5.1. Rozsahem časově neomezené 

5.2. Obsahově neomezené 

6. Povolení k pořízení a užití fotografií je uděleno k následujícím účelům:  

6.1. K vlastní prezentaci Fotografa v síti Internet, v audiovizuálních dílech, ve filmu, v televizi, v 
časopisech, knihách a dalším tisku; 

6.2. Komerčním/reklamním/obchodním účelům; 

6.3. Publikačním/ilustračním účelům; 
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6.4. Uměleckým/výstavním účelům (např. prodej uměleckých děl, realizace výstav); 

6.5. K použití v audiovizuálním médiu (např. v televizi, ve filmu, na internetu); 

7. Fotograf je oprávněn Fotografie zpracovávat a provádět jejich úpravy (např. retuše, ořezy, změny 
barevnosti) nebo Fotografie zapracovat do jiného díla (např. fotomontáže). 

8. Fotograf je oprávněn Fotografie užít ve formě elektronické i na médiích papírových či jiných i v 
současné době neznámých. 

9. Model má právo užít Fotografie pro osobní potřebu. 

10. Model má právo užít Fotografie k vlastní prezentaci. Model ale není oprávněn převést právo užít 
Fotografie na třetí osobu bez písemného souhlasu Fotografa. 

11. Fotograf poskytne Modelovi Fotografie elektronicky. Fotograf je oprávněn označit Fotografie 
vodoznakem, na kterém bude označení Fotografa. V případě žádosti o předání fotografií v 
tištěné formě má Fotograf právo žádat složení zálohy na úhradu předpokládaných nákladů na 
tisk Fotografií včetně souvisejících prací. 

12. Model se trvale a v plném rozsahu zříká nároků na další plnění z případného užití Fotografií. 

13. Toto právo a povinnost vyplývá ze zákona.  (Švestka, Jiří a kol.: Občanský zákoník I, II, 2. vydání, 
komentář, C. H. Beck 2009, § 12 odst. 1…) 

14. Model bere na vědomí, že může souhlas s užitím Fotografií později odvolat. V takovém případě, 
ale bere Model rovněž na vědomí, že není vyloučena jeho odpovědnost za vznik povinnosti k 
náhradě způsobené škody, kterou způsobí porušením své smluvní povinnosti. 

PRÁVA A POVINNOSTI FOTOGRAFA 

1. Fotograf má povinnost v případě přesunutí termínu z důvodů uvedených v bodě 5, nabídnout 
náhradní termín focení v dané lokalitě z předem stanovených termínů - není-li dohodnuto s 
modelem jinak. 

2. Fotograf má povinnost s modelem projednat celkovou cenu foto balíčku, který si model 
objednal - ceny jsou pevně stanovené. 

3. Fotograf má právo na každý domluvený termín vybírat rezervační poplatek, který je sdělen 
předem, doložen zaslanou fakturou s platebními údaji a datem splatnosti na e-mail nebo na 
Facebook profil Modela. 

4. Pokud rezervační poplatek není uhrazen do 5 dnů od zaslání faktury, má fotograf právo na zrušit 
termín rezervace modela. 

5. Fotograf má právo datum předem dojednaného focení přesunout z těchto důvodů: 

5.1. Onemocnění fotografa 

5.2. Onemocnění domluveného zvířete, se kterým má fotografování probíhat 

5.3. Nepříznivé počasí (déšť, silný vítr apod.) 
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5.4. Nedostatečný počet uchazečů na daný termín 

5.5. Technicka závada na vozidle aj. 

6. Fotograf má právo v případě že zvíře nespolupracuje, nebo je vidina nebezpečí pro modela, 
zrušit focení a okamžitě nabídne modelovi náhradní termín focení - bez možnosti vrácení výdajů 
za dopravu či služeb vizážistky. 

7. Fotograf se tímto vzdává veškeré zodpovědnosti za provedení nekvalitní služby zejména: 

7.1. Služby vizážistické (make-up, účes) 

7.2. Špatně zvoleného kostýmu samotným modelem 

8. Fotograf se vzdává veškeré zodpovědnosti při vzniku úrazu fotografování se zvířaty pokud 
zvířata nejsou jeho vlastní. 

 PRÁVA A POVINNOSTI MODELA 

1. Model má povinnost uhradit předem domluvený rezervační poplatek na bankovní účet do 5 
dnů od obdržení faktury za zprostředkování fotografování. 

2. Model má povinnost předem stanovit o jaký foto balíček či projekt má zájem, popřípadě zvíře. 

3. Model má povinnost dostavit se včas na zahájení fotografování, popř. K vizážistce, pokud je 
předem rezervovaná. 

4. Model má povinnost se předem seznámit s touto smlouvou, přečíst podmínky fotografování a 
rezervace focení a smlouvu podepsat, pokud souhlasí. 

5. Model má povinnost uhradit zbývající sjednanou částku fotografovi - na bankovní účet nebo v 
hotovosti. 

6. Model má povinnost uhradit sjednanou finanční částku v případě využití služeb vizážistky - v 
hotovosti nebo na bankovní účet po provedení služby. 

7. Model má povinnost oznámit, zda-li je on nebo děti, které zastupuje, schopný 
spolupracovat při daném fotografování nebo vybraným zvířetem. 

8. Model má povinnost v případě nespolupracování jeho nebo nezletilých osob, které zastupuje, 
uhradit po fotografování zbytek sjednané finanční částky bez možnosti finanční či jiné 
kompenzace. 

9. Model má povinnost telefonického kontaktu v případě zpoždění a dostavení se na stanovené 
místo fotografování se zpožděním. 

10. Model má právo v případě nespokojenosti vyjádřit svůj názor ihned před začátkem 
fotografování, aby se zajistila náprava v rámci možnosti - na pozdější reklamace nebude brán 
zřetel (nevhodný výběr oblečení, tématu, nespokojenosti s vizáží apod.) a není nárok na vrácení 
zaplacené finanční částky za zprostředkování služby - zajištění fotografování. 
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11. Model má právo zrušit termín fotografování z vážných důvodu nejméně 3 dny před datem 
uskutečnění fotografování. 

12. Model má právo v případě zrušení daného termínu z vážných důvodů na náhradní termín z 
aktuální nabídky fotografa. 

13. V případě že Model zruší vybraný termín 2 dny před uskutečněním focení, nemá právo na 
vrácení rezervačního poplatku ani na náhradní termín - má právo na rezervaci jiného termínu, ale 
opět zaplatí celý rezervační poplatek. 

14. Model má povinnost dbát při fotografování na bezpečnost svou, svého okolí a 
bezpečnost zvířat dle pokynů majitele. Každé ze zvířat, které nabízíme je předem 
prověřené, zda-li je vhodné na focení. Berte prosím na vědomí, že se pracuje se živým 
tvorem, který je sice ochočen a cvičen, ale je to pořád zvíře. 

15. Model nemá právo kdekoliv veřejně publikovat neupravené fotografie zaslané fotografem k 
výběru. 

16. Model má právo na obdržení pouze upravených fotografií. 

17. Model nemá právo po uskutečnění fotografování odstoupit od smlouvy a vyžadovat zaplacení 
finanční částky. 

FINANČNÍ NÁROKY 

1. Model má povinnost uhradit Fotografovi finanční částku za provedení práce v den fotografování 
- v hotovosti nebo poté po domluvě na bankovní účet. 

2. Pokud Model požaduje vyšší počet upravených fotografií, než-li je uvedeno v nabízeném 
balíčků, uhradí model fotografovi náklady na úpravu fotografií dle aktuálního ceníku fotografa. 

OMEZENÍ POUŽ ITÍ  

1. Fotografie mohou být Fotografem nebo třetí osobou upraveny a užity jen za předpokladu, že 
nepoškodí důstojnost a dobré občanské či profesní jméno Modela. 

2. Model je oprávněn užít Fotografie jen s plným označením jména Fotografa a to po závěrečných 
úpravách provedených Fotografem. 

AUTORSKÁ PRÁVA 

1. Autorem Fotografií je Fotograf. Ten je také jediným a výlučným vykonavatelem osobních a 
majetkových práv k fotografiím dle autorského zákona a dle občanského zákoníku. 
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2. Zaznamenal-li nebo zaznamená-li Fotograf na Fotografii jakýkoliv umělecký výkon Modela, který 
je chráněn ustanoveními autorského zákona, Model mu tímto uděluje oprávnění tento umělecký 
výkon zaznamenaný ve formě podle této Smlouvy neomezeně a opakovaně užívat ve smyslu § 
71 autorského zákona. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném 
čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý 
rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na 
výklad této Smlouvy. 

3. Nevymahatelnost či neplatnost, kteréhokoli 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. 

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

5. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.  

6. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této 
Smlouvy. 

7. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy. 

8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami. 

9. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána 
svobodně. 

10. NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY 

V ……………………….………. V ……………………….……….

Dne ……………………………. Dne …………………………….

………………………………….. …………………………………..

Podpis Fotografa Podpis Modela
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