
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

SÍDLO FIRMY: Sídliště Míru 302, 382 26 Horní Planá
IČ: 741 01 234 - FOTOGRAFICKÉ PRÁCE 

Poskytované služby 

Svatební, portrétní a rodinná fotografie v ateliéru, exteriéru a interiéru.

Lokace fotografování 

Fotografování probíhá v ateliéru, exteriéru, nebo v jakémkoli jiném prostředí, na kterém se 
fotograf  a  klient  dohodl.  Vstupy  do  objektů  a  památek,  kde  probíhá  fotografování,  jsou 
hrazeny zvlášť a platí je vždy klient.

Výběr fotografií 

Fotografie z ateliéru a exteriéru jsou na vyžádání zasílány prostřednictvím internetové galerie, 
jestliže není domluveno jinak, vybírá fotografie fotograf. Počet fotografií, které jsou zaslány k 
výběru, je zcela v kompetenci fotografa a není nijak konkrétně určen. Vždy však zaručuje 
možnost dostatečného a kvalitního výběru v rámci objednaného balíčku. Fotograf však neručí 
za spolupráci všech členů rodiny, a pokud se nepodaří v rámci časové dotace nafotit dostatek 
kvalitních fotografií, nemá za výběr odpovědnost. Větší počet fotografií zasílaných k výběru 
nelze žádným způsobem vymáhat ani odvozovat od délky či náročnosti focení.

Základní cena uvedená v ceníku se vždy vztahuje k základnímu počtu fotografií. Cena dalších 
fotografií nad uvedený rámec je vždy uvedena v ceníku u jednotlivých typů fotografování. 

U svatebních fotografií je výběr fotografií k finálním úpravám a také výběr fotografií k tisku 
prováděn  fotografem.  Vždy  je  zaručen  a  dodržen  garantovaný  počet  fotografií,  do  jejich 
výběru  však  klient  nezasahuje.  Výběr  fotografií  je  projevem  autorského  přístupu  a 
fotografického stylu fotografa.

Neupravené  fotografie  určené  k  výběru  z  ateliérových,  interiérových  a  exteriérových 
fotografování  (raw formát)  jsou  uchovávány  po  dobu  tří  měsíců.  Po  uplynutí  této  lhůty, 
během  které  fotograf  neobdrží  pokyny  k  výběru  fotografií,  je  zakázka  považována  za 
nerealizovanou a fotografie smazány z disku i z galerie.

Retuše 

Všechny odevzdávané fotografie jsou retušované. 

U rodinných fotografií je upravován ořez, kontrast, jas a barevné ladění. Odstraňují se drobné 
kosmetické vady. 



Portréty,  těhotenské  fotografie  a  svatební  portréty  jsou  upravovány  hloubkově.  Retuš  je 
detailnější. 

Případná lehká úprava postavy je prováděna jen na výslovné přání klienta. 

Reportážní fotografie a skupinové svatební fotografie detailně retušovány nejsou. 

V případě nadstandardních zásahů je klientovi účtováno 100 Kč navíc za každou fotografii. 
Toto je vždy se zákazníkem konzultováno, aby bylo zřejmé, zda jde o nadstandardní retuš či 
nikoli. 

Formát fotografií 

Fotografie jsou odevzdávány ve formátu JPEG v plném rozlišení.

Autorská práva 

Náhledy  fotografií  z  galerie  není  dovoleno  kdekoli  zveřejňovat  a  ani  je  dále  upravovat. 
Všechny  fotografie  jsou  předmětem  autorského  práva  a  majetkem  fotografa  a  nesmí  být 
použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu 
autora. 

Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. 

Fotograf  není  oprávněn  zveřejňovat  ani  jinak  užívat  fotografie  bez  předchozího  souhlasu 
klienta. 

Termín dodání zakázky 

Ateliérové a exteriérové zakázky jsou předávány nejpozději do 1 měsíce od výběru fotografií 
(ne ode dne focení). 

Svatební fotografie jsou předávány nejpozději do 1,5 měsíce od svatby. 


