C E N Í K fotografických služeb
____________________________________________________________
Firma: Petr Hejduk

Platnost: od 1. ledna 2016

1.Objednávky:
Pořizování fotografické reportáže z akcí musí být objednáno nejpozději 3 dny před uskutečněním akce,
a to písemnou formou. Písemnou formou se rozumí: dopis, písemná dohoda, e-mail.
Přijetí objednávky je závislé na časových možnostech fotografa.
Objednávku lze uskutečnit i telefonicky, musí být potvrzena písemně nejpozději do 48 hodin od
telefonického objednání.

2. Cena fotoreportáže:
300,- až 1500,- Kč za první 2 hodiny dle náročnosti fotografované akce a dohody s objednatelem. Za
každou další započatou ½ hodinu se účtuje 150,- Kč.
Zrušení fotoreportáže může být provedeno telefonicky, a to nejpozději 24 hodin před akcí, avšak
nutné je písemné potvrzení tohoto zrušení (např. e-mailem).

3. Svatební fotoreportáže
a) Základní fotografování svatby - příjezd svatebčanů, svatební obřad, fotografie ženicha a nevěsty,

skupinové fotografie, odjezd svatebčanů.
cena: 3500,- Kč
b) Rozšířené fotografování svatby - navíc focení na svatební hostině - rozbíjení talíře, přípitky, krájení
dortu atd.
cena: 4500,- Kč
c) Kompletní fotografování svatebního dne - od ranních příprav přes svatební obřad, hostinu až po
případnou party.
cena: 6500,- Kč
Ceny za fotografování svatby obsahují fotografické práce, digitální úpravu fotografií, úpravu vybraných
svatebních fotografií speciálními postupy, nahrání fotografií pořízených během svatby v maximální kvalitě
na DVD médium.
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4. Ceník fotografií:
rozměr fotografie
cena za 1 ks
9x13 cm
18,- Kč
10x15 cm
20,- Kč
13x18 cm
25,- Kč
13x19 cm
25,- Kč
15x21 cm
40,- Kč
15x26 cm
45,- Kč
20x30 cm
90,- Kč
30x40 cm
150,- Kč
30x45 cm
150,- Kč
větší formát
dle dohody
Ceník fotografií je platný i pro skupinové školní fotografie.
5. Fotografie v digitální formě:
CD (DVD) s upravenými fotografiemi v plné kvalitě vč. autorských práv + 200 Kč za vypálení CD(DVD):
počet snímků
1 - 10 ks
11 - 15 ks
16 - 20 ks
21 - 50 ks
51 - 100 ks
101 - 150 ks
151 a více

cena/1 ks
50,- Kč
40,- Kč
35,- Kč
30,- Kč
25,- Kč
20,- Kč
10,- Kč

6. Fotopráce
Jedná se o službu, spojenou s úpravami snímků PC v legálním fotografickém softwaru, kam patří zejména
programy Adobe Photoshop, ACDSee a Zoner Photo Studio.
1 hodina práce = 300,- Kč
Práce se zpravidla počítá podle náročnosti tak, že za každých započatých 15 minut práce se účtuje 75,Kč. V ojedinělých, a to zejména v pracných případech lze použít sazbu za každých započatých 5 minut.

7. Skenování:
Skenování předloh je prováděno na vysoce kvalitním plochém skeneru zn. Canon, a to bez úprav, nebo
s úpravami podle hodinové sazby.
rozměr předlohy
cena skenu bez úpravy
do 10x15 cm
39,- Kč
do 13x18 cm
49,- Kč
do 15x21 cm
69,- Kč
do 21x29,7 cm (A4)
95,- Kč

uložení snímku na CD
30,- Kč
30,- Kč
30,- Kč
30,- Kč

Na žádost objednavatele je možné provést úpravy a retuš se sazbou 300,- Kč/1 hodinu. Za každou
1/4 hodinu úprav a retuše se pak účtuje 75,- Kč.
V případě skenování dvou a více předloh se uložení digitálních souborů na CD/DVD účtuje jen jedenkrát.
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Příklad pro stanovení ceny skenování předlohy a zhotovení fotografie:
a) skenování předlohy rozměru 13x18 cm
49,- Kč
b) úprava a retuš skenu 15 minut
75,- Kč
c) zhotovení fotografie 13x18 cm
25,- Kč
Celkem za skenování, úpravu a zhotovení fotografie 13x18 cm
149,- Kč
Uložení digitálního souboru (digitální negativ) pro pozdější použití
30,- Kč
Platba dohodnutých služeb se provádí dle dohody mezi dodavatelem a zákazníkem.
Cílem je kvalita prováděných služeb a spokojenost zákazníka.

V Plzni dne 1. 1. 2016

Petr Hejduk

