
MODEL RELEASE – NEZLETILÝ 

V souladu s dobrým a pečlivým zvážením, jehož přijetí a dostatečnost tímto potvrzuji, já, osoba vydávající 
souhlas identifikovaná v dále uvedené části podpisu (dále jen „osoba vydávající souhlas“, „já“, „můj“ nebo 
„mne“), podepsaná jménem dále uvedeného modelu, souhlasím ve vztahu ke společnosti Corel 
Corporation a jejím funkcionářům, ředitelům, právním zástupcům, přidruženým společnostem, 
nástupcům a nabyvatelům včetně těch, kteří jednají na základě jejich svolení nebo na základě jejich 
pověření, včetně jejích zaměstnanců, klientů, držitelů licence, dodavatelů, subdodavatelů, kupujících a 
agentur (společně „Corel“) souhlasím s následujícími ustanoveními: 

a. Jménem modelu tímto poskytuji společnosti Corel zdarma nevýhradní právo a výslovný souhlas 
se zpřístupněním, kopírováním, používáním, opětovným použitím, úpravami, reprodukcí, 
zveřejněním, distribuováním, propagací, udělováním licencí, prodejem, pronájmem, převodem, 
veřejným zobrazením, veřejným předváděním, převodem a/nebo jiným způsobem přenosu 
jakékoli reprodukce fotografie (fotografií), videa (videí) nebo uměleckého vykreslení pořízených 
se mnou, jak je stanoveno v příloze A tohoto dokumentu, a jakéhokoli snímku, vypodobnění, 
obrázku, reprezentace, negativu, diapozitivu, výtisku, digitální informace nebo indicie, zcela nebo 
zčásti z nich odvozené (společně „zpodobnění“, která je začleněna do přílohy A), se jménem 
modelu nebo bez něj, ke všem účelům, zejména včetně reklamy, obchodu, zobrazování, vystavení 
a redakčního použití ve všech územích, trvale, všemi způsoby a v jakémkoli médiu, včetně 
elektronicky generovaných obrázků. 

b. Jménem modelu uděluji tímto společnosti Corel neodvolatelně právo provádět změny a/nebo 
doplňky ke zpodobnění, ať už pravdivé nebo smyšlené; 

c. Jménem modelu tímto souhlasím s tím, že se model vzdává a uvolňuje jakákoli práva na kontrolu 
a schválení hotového produktu nebo kopie, které mohou být použity v souvislosti se zpodobněním 
a/nebo použitím, na které se mohou vztahovat; 

d. Jménem modelu tímto zprošťuji a zbavuji společnost Corel jakékoli odpovědnosti z důvodu 
zkreslení, zastření, změny, optické iluze, použití ve složené formě a/nebo jiného použití 
zpodobnění, ať už úmyslného nebo jiného, ke kterému může dojít nebo které může vzniknout 
převzetím fotografie nebo jakýmkoli jejím dalším zpracováním, jakož i z důvodu jakékoli jejího 
zveřejnění; 

e. Jménem modelu tímto neodvolatelně zprošťuji a zbavuji společnost Corel veškerých nároků na 
kompenzaci spojených s jakoukoli formou škody, ať již předpokládanou nebo nepředvídanou, 
spojenou s řádným obchodním nebo uměleckým využitím zpodobnění; 

f. Jménem modelu uznávám, že společnost Corel může postoupit svá práva podle tohoto 
dokumentu model release jakékoli třetí straně; 

g. Platí za dohodnuté a tímto jménem modelu výslovně souhlasím s tím, že osobní údaje modelu a 
moje mohou být použity nebo sděleny kterékoli třetí straně pouze v souvislosti a za účelem 
(přímého nebo nepřímého) udělení licence k předmětnému zpodobnění, ochrany práv nebo 
obhajoby nároků a mohou být uchovávány po dobu nezbytnou ke splnění tohoto účelu a že 
v rámci toho mohou být také převedeny do zemí s odlišnými zákony na ochranu osobních údajů a 
soukromí, kde mohou být uloženy, zpřístupněny a použity. 

h. Tento model release se řídí zákony provincie Ontario v Kanadě. Pokud jsem občanem kterékoli 
země Evropské unie nebo Švýcarska, Norska nebo Islandu, rozhodným právem a soudem jsou 
zákony a soudy mého obvyklého pobytu. Bude-li v kterékoli jurisdikci shledáno, že některé 



ustanovení tohoto dokumentu model release je neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak se 
(i) toto ustanovení vykládá tak, že se pro účely této jurisdikce nepoužije; (ii) tento model release 
se vykládá tak, aby umožňoval co nejširší možné udělení práva, aniž by došlo k porušení právního 
řádu dané jurisdikce; a (iii) takové ustanovení se vztahuje na všechny ostatní příslušné jurisdikce. 

i. Prohlašuji a zaručuji, že jsem plnoletý/plnoletá nebo jsem plnoletý/plnoletá v jurisdikci mého 
bydliště (podle toho, který věk je vyšší), a mám pravomoc podepsat tento souhlas a mám plné 
zákonné právo a oprávnění uzavřít tuto dohodu, udělit práva, zřeknout se práv a uzavřít dohody 
obsažené v tomto dokumentu mým jménem a jménem modelu, pro kterého jsem zákonným 
rodičem nebo jiným zákonným zástupcem.  Přečetl(a) jsem výše uvedené oprávnění, souhlas a 
dohodu a jsem plně obeznámen(a) s jejich obsahem.  Tento souhlas a práva zde udělená a zřeknutí 
se práv obsažená v tomto dokumentu jsou závazné pro model, pro mě a pro naše dědice, zákonné 
zástupce a nabyvatele práv. 
 

Podepsáno dne _________________ ____________________________________, 20_________ 

 

Model (tiskacími písmeny):  
 _________________________________________________________ 

 

Podpis osoby vydávající souhlas:   
 _________________________________________________________ 

Osoba vydávající souhlas (tiskacími písmeny):   
 _________________________________________________________ 

Vztah osoby vydávající souhlas k modelu: 
 _________________________________________________________ 

Telefonní číslo domů:   _________________________________________________________ 

Adresa:    _________________________________________________________ 

 

Podpis svědka:  ______________________________________________ 

Jméno svědka (tiskacím písmem): ______________________________________________ 

 

 

 

 


