
Ceník ateliérového fotografování

DĚTSKÁ, RODINNÁ A PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE 
1 snímek   á 500,- Kč    
2–4 snímky   á 250,- Kč
5–19 snímků   á 190,- Kč
20 a víc snímků   á 150,- Kč 

• upravené a vyretušované fotografie v barevném provedení 
dle vašeho výběru v digitální podobě na CD
• tisk fotografií ve formátu 13x18 cm

TĚHOTENSKÁ FOTOGRAFIE | 2 000,- Kč | 10 snímků
(např. vy, s partnerem, se starším dítětem, společné foto)
ateliérové i exteriérové fotografování
  
Každý další snímek nad rámec zaplaceného balíčku (včetně 
tisku) 190,- Kč

• 10 ks upravených snímků v barevném provedení 
dle vašeho výběru v digitální podobě na CD
• tisk 10 ks fotografií ve formátu 13x18 cm 
(barevnost dle výběru: barevné, černobílé, sépie)

NEWBORN (NOVOROZENECKÁ) FOTOGRAFIE
2 700 Kč | 10 snímků
částka je splatná ihned po focení 

Každý další snímek nad rámec zaplaceného balíčku (včetně 
tisku) 250,- Kč

• 2–3  hodiny focení
• aranžované snímky miminka, snímky rodičů s miminkem či i 
snímky se starším sourozencem
• upravené a retušované snímky dle zvoleného balíčku v barev-
ném provedení dle vašeho výběru v digitální podobě na CD
• tisk 10 ks  fotografií ve formátu 13x18 cm dle zvoleného ba-
líčku (barevnost dle výběru: barevné, černobílé, sépie)
Ideální období na pořízení takových snímků je mezi 5–14  dny 
věku miminka. Kolem věku 3. týdnů je již práce s dětma složi-
tější a nemusíme dosáhnout  optimálních výsledků.   
Miminka se fotí hlavně ve spánku, mezitím samozřejmě pro-
bíhá i kojení, přebalování a pak hlavně uspávání, na které je 
třeba klid a pohoda. 

GLAMOUR FOTOGRAFIE | 3 900,- Kč | 10 snímků 

Každý další snímek nad rámec zaplaceného balíčku (včetně 
tisku) 300,- Kč

• 1,5 - 2 hodiny focení
• vizážistka - fotomake-up, vlasový styling 
• 10 ks upravených snímnků v barevném provedení dle vašeho 
výběru v digitální podobě na CD
• tisk 10 ks fotografií ve formátu 13x18 cm (barevnost dle výbě-
ru: barevné, černobílé, sépie)

PŘIOBJEDNÁVKY FOTOGRAFIÍ
10 x 15 cm  15,-   Kč
13 x 18 cm  25,-   Kč
15 x 21 cm  40,-   Kč
21 x 30 cm  90,-   Kč
30 x 40 cm  180,- Kč
30 x 45 cm  180,- Kč

  Renata Mládenková
PROFESIONÁLNÍ FOTOSTUDIO

Zlínská 370, 763 12 Vizovice
tel.: 604 240 506
w w w. fo to m l a d e n ko va .c z

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI, PROTO JE PO MĚ PROSÍM NEŽÁDEJTE.



OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Obchodní podmínky platné od 1.1.2016 

  

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB 

Objednání focení 

• objednat lze emailem, zprávou přes FB nebo telefonicky 
• objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem 
• v okamžiku objednání služeb klient přijímá obchodní podmínky, je s nimi srozuměn a 

nemá proti nim žádné výhrady 
• zároveň se má za to, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa 

Objednací lhůta 

• objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa,  
• novorozenecké focení doporučuji zarezervovat ještě v těhotenství před samotným 

porodem… 

Zrušení rezervace 

• pokud se na domluvené focení nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit a budete 
požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je povinností klienta mi toto oznámit na e-
mail případně telefonicky, ideálně s dostatečným časovým předstihem 

Náhradní termín 

• berte prosím na vědomí, že pokud budete žádat o náhradní termín, z mé strany Vám bude 
nabídnut až další nejbližší dostupný/volný termín s ohledem na aktuální obsazenost 
termínů  

  

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB 

Cena služeb 

• cena fotografických služeb se řídí aktuálně platným Ceníkem ke dni Vaší objednávky 
(viz. sekce Ceník). 

Splatnost cen 

• před fotografováním se skládá záloha 1.000,- Kč, která se odečte z konečné ceny. 

konečná cena za fotografické služby po započtení zaplacené zálohy je splatná při předání 
hotového díla.  



  FOTOGRAFOVÁNÍ – REALIZACE 

Realizace focení 

• focení probíhá v pracovních dnech na základě předem domluveného a potvrzeného 
termínu klientem (v domluvený den a čas) a to buď v prostorech fotoateliéru  nebo 
v exteriéru 

• focení o víkendech a státních svátcích je možné pouze výjimečně po domluvě a dle mé 
dostupnosti za příplatek 

Foto balíčky 

• foto balíčky se odvíjejí dle aktuálně nabízeného portfolia služeb. 
• podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků naleznete přehledně 

v sekci Ceník 

Doba focení 

• doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku 
• pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení! 

  

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ 

Výběr fotografií 

• do 5-ti pracovních dní po uskutečněném focení zasílám neretušované náhledy z focení, ze 
kterých si budete vybírat fotky dle zvoleného balíčku 

• náhledy, které Vám budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich 
výběr provádím výhradně já, jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje 
dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku. 

• dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla 
dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví 
fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši) 

• zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a 
slouží pouze pro Vaši osobní potřebu a  k následnému výběru fotografií, které budete 
požadovat upravit (náhledy fotografií jsou číselně označeny a po Vašem výběru mi 
odešlete zpět pouze čísla zvolených fotografií) 

• vybrané fotografie (čísla zvolených fotografií) k úpravě  by měly být z Vaší strany 
zaslány zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 30-ti dnů od jejich 
obdržení 

• pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě vyhrazuji si prodloužit dobu 
dodání fotografií !!! (viz. Dodací lhůta fotografií) 

• objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných 
fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku) 

  



DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ 

Dodací lhůta fotografií 

• doba dodání fotografií je 4 – 8 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli 
od data focení!!! 

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech: 

• při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec Vámi zvoleného balíčku 

• pokud od Vás obdržím výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 30-ti dnů od zaslání náhledů, 
automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 10 týdnů od doručení vybraných náhledů 
k úpravě. 

Expresní vyhotovení fotografií 

• je třeba mne informovat již při objednání / rezervaci termínu 

Předání fotografií 

• fotografie je možné si vyzvednout osobně na prodejně: Masarykovo nám. 144, Vizovice 
• na přání mohu zaslat vyhotovené fotografie doporučenou poštou za poplatek 50,-Kč, v 

případě rozměrnějších zásilek bude účtováno poštovné podle ceníku České pošty. 

  

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ 

Formát fotografií 

• zpracované fotografie budou dodány ve formátu .JPG a v poměru stran 2:3 v plném 
rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a ve zmenšené verzi 

• NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI !!! 

Retuše 

• u rodinných fotografií, fotografií dětí provádím základní úpravy jako ořez, kontrast, jas, 
kolorování u exteriérových fotografií, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, 
modřiny, škrábance. Všechny fotografie budou dodány i v černobílém provedení. 

• u těhotenských fotografií provádím hlubší retuš pleti 
• častým problémem jsou tetovačky na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. 

Pokud je na fotkách mít nechcete, odstraňte je prosím dětem před focením 
• speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, bělení zubů, zeštíhlení 

postavy, odstranění tetovaček u dětí, atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za 
příplatek 100,- za fotografii 

• nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií 

Archivace fotografií 

• všechny fotografie archivuji po dobu 12 měsíců od focení 

  



SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ 

Vyhrazuji si právo ke zveřejnění fotografií pro účely prezentace své práce a do mého portfolia na 
sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Pokud si nepřejete, aby vaše fotografie byly 
uveřejněny, je nutné mne o vašem rozhodnutí předem informovat (nejpozději během focení). 
Pokud tak neučiníte, beru to jako váš souhlas. 

  

AUTORSKÁ PRÁVA 

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. 
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