
Otakar Petříček

Fotografické služby

IČ: 75368927

Položka MJ
Cena MJ 

(Kč)
Počet Celkem Kč

1. Cestovné v rámci Brna (paušál). -       50,00 Kč 1                  50,00 Kč 

2. Cestovné mimo Brno (os. automobil). km          7,00 Kč                        -   Kč 
3. Fotografování v exteriéru s využitím denního světla, případně externího 

blesku (každá půlhodina). hod.     250,00 Kč                        -   Kč 
4. Fotografování v interiéru zákazníka s využitím zábleskových světel 

fotografa (každá započatá hodina). hod.     500,00 Kč                        -   Kč 
5. Fotografování zábleskovými světly v ateliéru první dvě hodiny 

(minimum). 2 hod.     600,00 Kč                        -   Kč 
6. Fotografování zábleskovými světly v ateliéru (třetí a každá další započatá 

hodina). hod.     300,00 Kč                        -   Kč 

7. Pokročilé úpravy fotografií dle výběru fotografa  (zpracování digitálního 

negativu RAW, úprava vyvážení bílé barvy, srovnání horizontu, ořez, 

úprava tonální křivky,  retuš, případné tónování, zmenšení, doostření). 

Uložení do formátu *.jpg ve velikosti pro tisk do velikosti A4 a ve velikosti 

pro prohlížení na PC nebo publikování na webu. ks       50,00 Kč                        -   Kč 

8. Pokročilé úpravy dalších fotografií dle výběru zákazníka  (zpracování 

digitálního negativu RAW, srovnání horizontu, úprava vyvážení bílé barvy, 

ořez, úprava tonální křivky, retuš, případné tónování, zmenšení, 

doostření). Uložení do formátu *.jpg ve velikosti pro tisk do velikosti A4 a 

ve velikosti pro prohlížení na PC nebo publikování na webu. ks       75,00 Kč                        -   Kč 

9. Základní úpravy fotografií, uložení do formátu *.jpg v rozměru pro 

prohlížení na PC a publikování na webu (automatické úpravy, ořez, 

zmenšení, doostření). ks          5,00 Kč                        -   Kč 

10. Zhotovení fotografií:   - rozměr 10x15cm ks          7,50 Kč                        -   Kč 

- rozměr 13 x18cm ks       15,00 Kč                        -   Kč 

- rozměr 15 x21cm ks       25,00 Kč                        -   Kč 

- rozměr 18 x25cm ks       49,00 Kč                        -   Kč 

- rozměr 21 x30cm ks       70,00 Kč                        -   Kč 

11. Zaslání fotografií elektronickou cestou. zdarma              -   Kč                        -   Kč 

12. DVD + vypálení, potisk. Osobní převzetí v Brně. ks       35,00 Kč                        -   Kč 
13. Poštovné (doporučená zásilka)+ balné. ks       60,00 Kč                        -   Kč 

CELKEM            50,00 Kč 

14. Sleva za poskytnutí autorských práv k nekomerčnímu užití  fotografií 

fotografem (počítaná z ceny úprav fotografií). Všechny fotografie mohou 

být opatřeny copyrightem fotografa.    (Čti poznámku 14!) % 50 0

CELKEM PO SLEVĚ 50,00 Kč           

Poznámky k jednotlivým položkám:

14. Na slevu není nárok, udělení slevy záleží na rozhodnutí fotografa.

9. Zbývající použitelné fotografie z celého fotografování. Zákazník si může stanovit maximální počet. Ostatní a 

nepoužitelné fotografie budou fotografem trvale smazány. Neupravené fotografie neposkytuji.

10. Fotografie jsou zhotoveny na lesklý nebo matný fotografický papír profesionálním fotolabem

11. www.uschovna.cz apod.

13. Pro případ zaslání zhotovených fotografií a/nebo DVD doporučeně na adresu zákazníka.

Ceník fotografování (platnost od 1. 9. 2014)

1. Použitá doprava: osobní automobil, MHD.

2. Trasa Brno-Řečkovice - místo fotografování a zpět, km dle Google maps nejrychlejší trasou.

7. Minimum je 5 fotografií z hodinového fotografování. Fotografie vybere fotograf bez konzultace se zákazníkem. 

Fotografie budou dodány v nejvyšší možné kvalitě pro tisk do velikosti A4 a současně v optimalizované kvalitě pro 

publikování na webu.

8. Úpravy dalších fotografií, vybraných zákazníkem z náhledů zaslaných elektronicky fotografem zákazníkovi.


