
Zmluva o fotografovaní formou TFP a následnom použití fotografií

1. Zmluvné strany
1.1. Fotograf: Meno a priezvisko: Peter Suchý 
 Trvalým bydliskom:Matice Slovenskej 4760/1 ; 08001 Prešov
 Tel. číslo: +421 910 906 775
 E-mail: peter@fotografsuchy.sk  www: https://www.fotografsuchy.sk
http://https://www.facebook.com/peter.suchy.photography 
 1.2. Model/ka:
 Meno a priezvisko: ................................................................................................... 
 Trvalým bydliskom: ...................................................................................................
 Tel. číslo: ................................................................................................... 
E-mail: ...................................................................................................
 1.3. Zákonný zástupca/rodič modela/ky: (Vyplní sa iba ak je model/ka neplnoletý/á alebo 
inak nespôsobilý/á k právnym úkonom) Meno a 
priezvisko: ...................................................................................................
Trvalým bydliskom: ................................................................................................... 
Tel. číslo: ................................................................................................... 
E-mail: ...................................................................................................

2.  Predmet zmluvy 
2.1. Fotograf a model/ka (resp. zákonný zástupca/rodič) sa vzájomne dohodli na 
fotografovaní formou TFP („Time For Prints“), pričom ani jednej zo zainteresovaných strán 
nenáleží žiadny finančný honorár. 
2.2. Dohodnutý termín a čas fotografovania TFP je pre obe strany záväzný. Ak príde k 
akejkoľvek nepredvídanej zmene u jednej zo zúčastnených strán, daná strana je povinná 
informovať o týchto skutočnostiach druhú stranu minimálne 24 hodín pred samotným 
fotografovaním.
2.3. Fotografovanie prebieha v Prešove alebo blízkom okolí. Ak od klienta vyvstane 
požiadavka fotografovať TFP mimo Prešova, tak je na samotnom klientovi preplatiť vopred 
dopravné náklady fotografa, vzniknuté jeho premiestnením na dohodnuté miesto 
fotografovania. 
2.4. Pri požiadavke klienta fotografovať TFP v ateliéri alebo inom zaujímavom prenajatom 
interiéri, hradí poplatky súvisiace s prenájmom tohto priestoru klient. Pokiaľ sa dohodneme 
na fotografovaní TFP u neho/nej doma alebo si klient vie zabezpečiť bezplatný prenájom 
vybratého zariadenia sám/sama, fotografovanie bude bez poplatku za prenájom. 
2.5. Na fotografovaní TFP býva prítomná len fotograf a model/ka (+ zákonný 
zástupca/rodič). Ďalšie osoby len po vzájomnej dohode.
2.6. Množstvo výsledných fotografií závisí od dĺžky fotenia, ich minimálny počet je však  
5ks. a maximálny 10ks.

3. Práva a povinnosti fotografa
 3.1. Fotograf po ukončení fotenia a následnom spracovaní ním vybraných záberov (môže 
trvať aj 7 a viac dní, vzhľadom na jej časové vyťaženie) zašle výsledné fotografie vo 
formáte JPEG a rozlíšení 2048px dlhšia strana modelovi/ke (resp. zákonnému 
zástupcovi/rodičovi) elektronickou formou (e-mailom/cez cloudovú službu). 
3.2. Fotografie signuje podľa vlastného uváženia vodotlačou  
3.3. Fotograf nie je povinný vydať dáta vo väčšom rozlíšení, ako je uvedené v bode 3.1., z 
dôvodu ochrany vlastných technológií spracovania a postupov. 
3.4. Fotograf je, ako autor diela, jediným vlastníkom autorských práv. Fotografie môže 
voľne použiť pre svoju vlastnú prezentáciu na internete (webová stránka, soc. siete apod.), 
na výstavách fotografií, vo fotografických súťažiach, vrátane vytlačenia fotografií vo 

mailto:peter@fotografsuchy.sk
http://https://www.facebook.com/peter.suchy.photography
https://www.fotografsuchy.sk/


fotografických alebo iných časopisoch a použiť fotografie k propagácii fotografických alebo
iných súťaží ich organizátormi.

4. Práva a povinnosti modela/ky (resp. zákonného zástupcu/rodiča) 
4.1. Model/ka môže výsledné fotografie voľne použiť výlučne pre vlastné (privátne) účely, 
ako je osobná prezentácia na verejnosti, internete (webová stránka, soc. siete apod.), v 
booku, v ponukách pre modelingové agentúry, vo fotografických súťažiach atď.. Tieto 
fotografie, však nie je možné použiť pre komerčné účely. 
4.2. Model/ka ani žiadna tretia strana, ktorej budú fotografie poskytnuté, nesmie akokoľvek 
fotografie upravovať, retušovať, orezávať či inak graficky meniť a následne prezentovať. 
Taktiež musí na fotografiách ostať zachovaná vodotlač fotografa
4.3. Model/ka (resp. zákonný zástupca/rodič) nesmie a nemá právo predať autorské práva ku
ktorejkoľvek z nafotených fotografií. Jediným vlastníkom týchto práv je fotograf. 

5. Záverečné ustanovenia 
5.1. Pokiaľ v deň podpisu tejto zmluvy model/ka nedosiahol/la vek 18 rokov, zmluvu 
podpisuje jeho/jej zákonný zástupca/rodič. 
5.2. Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom jej podpísania a je uzavretá na dobu neurčitú. 
5.3. Obe zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. ,

6.  Dodatok
6.1. Osobné údaje nebudú postupované žiadnym tretím stranám a slúžia iba na zmluvné 
účely. 
6.2. Dohodnuté miesto a štýl fotografovania 
TFP: ...........................................................................................................................................
6.3. Dohodnutý dátum a čas konania fotografovania 
TFP: ...........................................................................................................................................
................. 


