
PODMÍNKY SPOLUPRÁCE 

1.  Rodič a model souhlasí se zařazením svých fotografií (obrazových snímků) do nabídkové 

databáze na webových stránkách Agentury s tím, že s tímto užitím Modelových obrazových 

snímků nejsou spojeny žádné honorářové nároky vůči Agentuře.* 

2. Rodič a Model souhlasí s uvedením křestního jména a prvního písmene či počáteční slabiky 

příjmení Modelu v nabídkové databázi Agentury. 

3.  Rodič a model souhlasí, že přijaté fotografie již nemohou být měněny a nahrazovány až do 

konce šestiměsíčního období. 

4.  Finální výběr ze zaslaných fotografií, případně jejich tvar (výřez), náleží Agentuře. 

5.  Prezentace fotografií je určena zejména pro castingové agentury a klienty, kteří obsazují 

dětské role pro reklamu, módu a film. 

6.  Rodič a Model souhlasí s tím, že Agentura je oprávněna disponovat osobními údaji Modela i 

Rodiče (jméno, datum narození, adresa a telefonní a emailový kontakt) pro interní účely a 

účely řádného uzavírání smluvních vztahů s třetími osobami. 

7.  Cena prezentace pro jedno dítě je 720 Kč vč. DPH za 6 měsíců od zveřejnění. Za dvojčata se 

platí pouze 1 x 720 Kč. 

8. Rodič a Model souhlasí se šířením vlastních obrazových snímků pro účely prezentace Modelu a  

zároveň odpovídá za to, že veškeré autorskoprávní nároky třetích osob s nimi spojené jsou 

řádně vypořádány. 

9.  V případě, že bude Model předvybrán na nějaký casting nebo zakázku, ozve se Rodiči 

Agentura. 

10.  Rodič a Model jsou srozuměni s tím, že nejsou oprávněni šířit informace o castinzích, 

zakázkách a klientech zajištěných Agenturou a přivádět na castingy třetí osoby s výjimkou 

doprovodu dalšího zákonného zástupce event. jiného rodinného příslušníka. 

11.  Agentura je oprávněna na základě budoucích konkrétních plných mocí uzavírat smluvní 

vztahy s třetími osobami. Kde může sjednávat nad rámec honorářových nároků agenturní 

přirážku, jakožto svůj příjem odlišný od odměny ve smyslu bodu 12. 

12.  Za činnost Agentuře náleží odměna ve výši 25 % z finančního plnění od třetích osob, tj. 

honorářových nároků inkasovaných Agenturou ve prospěch Modela od třetích osob. 

13.  Agentura vyplatí Modelu honorář spolu s písemným vyúčtováním v pravidelných výplatních 

termínech Agentury poté, co obdrží platbu od klienta. 

  

 

*Agenturou se rozumí Bandit Models s.r.o.  

 
Bandit models s.r.o. | Rašínovo nábřeží 26, 128 00, Praha 2, DIČ: CZ26746417,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91137, 
bankovní spojení: 255934120/0300 u ČSOB 

http://www.bandit.cz,baby@bandit.cz 


