
SMLOUVA O VYTVOŘENÍ SVATEBNÍCH FOTOGRAFIÍ 
uzavřena mezi: 

 
 
 
Fotograf: 
 
Elena Šenková 
Nová Dědina, 42, Uničov, 78391 
E-mail: elenagor@seznam.cz 
Tel.: 777 505 533 
IČ: 07221801 
 
 
Objednatel: 
 
Jméno a příjmení: _____________________________________________________________ 
 
Adresa trvalého bydliště: ________________________________________________________ 
 
Korespondenční adresa (v případě odlišné)__________________________________________ 
 
Mobilní telefon _______________________________________________________________ 
 
E-mail ______________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Část I. 

PODROBNOSTI OHLEDNĚ PRŮBĚHU SVATEBNÍHO OBŘADU: 
 
 
Celé jméno nevěsty: __________________________________________________________ 
 
Celé jméno ženicha: ___________________________________________________________ 
 
Datum a čas obřadu: __________________________________________________________ 
 
Plánovaný příjezd fotografa:  ___________________________________________________ 
 
Plánovaný odjezd fotografa:  ___________________________________________________ 
 
Počet zúčastněných lidí na obřadu – přibližně: ______________________________________ 
 
Adresa a místo obřadu: ________________________________________________________ 
 
Adresa a čas kam se má Fotograf před obřadem dostavit (kde budou probíhat přípravy strojení 
nevěsty a také ženicha): 
___________________________________________________________________________ 
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Adresa, místo, kde bude svatební hostina, pokud se jí Fotograf má zúčastnit: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Kontaktní telefon a osoba, která je nejvíce kompetentní k organizaci celé akce: 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

Část II. 
ROZSAH A CENA FOTOGRAFOVÁNÍ: 

 
 
� BASIC 

• 4-5 hodin focení 
• 130 finálně upravených foto 
• celková částka 16 300 Kč (včetně slevy 35% spjaté se souhlasem o použití 

pořízených fotografií pro účely vlastní propagace Fotografa) 
• Odevzdání hotových foto 1 měsíc ode dne pořízení fotofrafií 

 
 
� CLASSIC    

• 6-8 hodin focení 
• 200 finálně upravených foto 
• celková částka 21 600 Kč (včetně slevy 35% spjaté se souhlasem o použití 

pořízených fotografií pro účely vlastní propagace Fotografa) 
• Odevzdání hotových foto 1,5 měsíce ode dne pořízení fotofrafií 

 
 

� PLATINUM 
• 8-14 hodin focení (celý den) 
• 330 finálně upravených foto 
• celková částka 28 400 Kč (včetně slevy 35% spjaté se souhlasem o použití 

pořízených fotografií pro účely vlastní propagace Fotografa) 
• Odevzdání hotových foto 2 měsíce ode dne pořízení fotofrafií 

 
 
� JINÉ 

• _______________________________________________________ 
• _______________________________________________________ 
• ________________________________(včetně slevy 35% spjaté se souhlasem o 

použití pořízených fotografií pro účely vlastní propagace Fotografa) 
• Odevzdání hotových foto ____ měsíc(e) ode dne pořízení fotofrafií 
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Fotografování portrétů: 
� před obřadem  
� po obřadě  
� po obědě 
� není třeba, focení jenom formou reportáže 
 
 

Další poznámka: 
________________________________________________________________________________ 

 
 

ZÁLOHA 
 

______ % ceny vybrané varianty dohodnuté v Části II této smlouvy 
Termin složení zálohy: ______________________________________ 
 

• Záloha bude odečtena z celkové částky za fotografické služby. 
 
 

Část III. 
ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 

 
• Fotograf přijede ve výše uvedený datum a čas na dohodnuté místo a fotografuje v rozsahu 

domluveném v této smlouvě.  
 

• Ze svatby odjíždí dle plánovaného odjezdu nebo po vzájemné domluvě s klientem.  
 

• Čas začátku výkonu fotografa je počítán od doby příjezdu na místo uvedené ve smlouvě. Fotograf 
neručí za zpoždění zaviněné Objednatelem.   

• Fotograf poskytne Objednateli výsledky Fotografických služeb (digitální fotografie v rozlišení 
nejméně 1440px x 958px) zasláním na e-mailovou adresu Objednatele nebo nahráním (tzv. 
uploadem) na datové úložiště nebo do online galarie a to vždy nejpozději do 2 měsiců od okamžiku 
ukončení svatby, z níž byly výsledky Fotografických služeb pořízeny. V případě prodlení získavá 
Objednatel nárok na slevu 20 % z ceny dohodnuté v Části II této smlouvy.  
 
 

Část IV. 
FOTOGRAFIE:  	

 
• Fotografie jsou dodány v souladu s nabídkou fotografa.   

 
• Minimální počet fotografií se odvíjí od varianty dohodnuté v Části II této smlouvy a může být 

ovlivněn počasím, množstvím svatebních hostů, a jejich ochotou se fotografovat.   
 

• Všechny vybrané fotografie projdou úpravou barevnosti, jasu, kontrastu, doostřením, tónováním a 
případně ořezem.   
 

• Některé fotografie mohou být černobílé. Pokud má klient zájem i o barevnou verzi, fotograf mu ji 
na požádání zdarma poskytne. To platí i obráceně (barevná fotografie do černobílé).  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• V ceně jsou zahrnuty  drobné retuše pleti (akné, jizvy, kruhy pod očima atd..) dle uvážení Fotografa. 

 
• Všechny fotografie z varianty dohodnuté v Části II této smlouvy mohou být na požádání klienta 

dodány  zdarma v plném rozlišení vhodném i pro velké tisky.   
 

• Fotograf neposkytuje Objednateli fotografie, které neprošly výběrem Fotografa. Při výběru 
svatebních fotografií Fotograf si vyhrazuje právo provést výběr fotografií sam podle svého nejlepšího 
odborného uvážení; výběr fotografií je projevem autorského fotografického přístupu a stylu 
Fotografa. Na uvážení Fotografa je i celkový počet vybraných fotografií, nikdy jich však není méně 
než je stanoveno v ceníku konkretní nabídky. 
 

• Objednatel bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a 
estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s 
ním není důvodem pro reklamaci.   
 
 

Část V. 
PRÁVA K FOTOGRAFIÍM:  	

 
• Každé Fotografem zhotovené fotografické dílo je předmětem jeho autorského práva dle autorského 

zákona; Fotograf je výhradním autorem díla a tedy i držitelem autorských práv k dílu.  
 

• Objednatel může fotografie využívat pro vlastní potřebu dle libosti s výjimkou jejich dodatečných 
grafických úprav bez písemného souhlasu fotografa. 
 

•  Objednatel může s hotovými fotografiemi nakládat, jak uváží za vhodné pro své soukromé účely, 
nesmí fotografie prodávat, či posílat do soutěží. 
 

• Při užití fotografií Objednatelem v médiích si vyhrazuje Fotograf právo na uvedení svého jména.  
 

• Objednatel bere na vědomí, že nemá nárok na poskytnutí Fotografem neupravených 
(neretušovaných) fotografií anebo souborů v RAW formátu. 
 

• Uvedené ceny v Části II této smlouvy zahrnují 35% slevu, poskytnutou za povolení Fotografovi 
Objednatelem použít fotografie, které jsou předmětem této smlouvy pro jeho prezentaci (web, 
Facebook, Google, Youtube a popř. pro jiné propagační materiály), jako ukázku své práce a pro 
účely propagace svých služeb, a to bez dalšího svolení Objednatele. Pro vyloučení pochybností se 
uvádí, že svolení k takovému použití fotografií Objednatel dává svým podpisem této smlouvy (dále 
jen Souhlas). 
 

• V případě fotografování, kdy dochází k fotografování nejen Objednatele, ale také jiných osob, 
účastníků akce, na které budou pořízené předmětné fotografie , je povinností Objednatele tyto 
osoby informovat o tom, že předmětné fotografie mohou být zveřejněny na webových nebo 
facebookových stránkách Fotografa, nebo použité v jiných propagačních materiálech Fotografa, 
přičemž tyto jiné osoby tím, že využijí možnosti nechat se vyfotografovat (nebo fotografovat své 
děti) nebo nevyjádří nesouhlas Fotografovi, souhlasí s rozšiřováním jejich podoby ve smyslu 
ustanovení § 85 občanského zákoníku. 
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• V případě nesouhlasu účastníků svatby s pořízeným jejich fotografického záznamu, má Objednatel 
povinnost včas informovat Fotografa o počtu osob, které nechtějí být vyfoceni nebo nesouhlasí s 
rozšiřováním jejich podoby výše uvedeným způsobem. Dále má Objednatel povinnost v den konání 
svatby, před začátkem focení seznámit Fotografa s těmito osobami, nebo zajistit, aby jiná 
kompetentní osoba toto seznámení Fotografovi zprostředkovala. Fotograf se v tom případě 
zavazuje nefotit tyto osoby jako hlavní objekt focení, ale pokud se na některých z pořízených 
snímků tato osoba i přesto objeví, nenese za to Fotograf žádnou odpovědnost. V případě, že počet 
osob, které vyjádří nesouhlas na jedné akci (během jednoho dne) překročí 5 (pět), Objednatel 
nemá nárok na poskytnutí 35% slevy a hradí částku za focení v plné vyšší bez uplatnění slevy za 
Souhlas. 
 

• Fotograf doporučuje Objednateli přidat na pozvánky nebo poslat každému účastníkovi svatby e-
mailem nebo v tištěné podobě tuto textaci: 
 
“Milí hosté, tímto bychom Vás rádi upozornili, že se v průběhu naší svatby bude pořizovat 
profesionální fotografický záznam. Kdybyste s pořizováním takového záznamu nesouhlasili, v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů prosím vyberte jednu z níže uvedených variant a 
pošlete ji na e-mail (zde uvést aktuální e-mail fotografa) nebo doručte v tištěné podobě před dnem 
konání svatby: 
1. Já (Jméno, Přímení), pozvaný na svatbu (datum svatby) nesouhlasím s pořizováním 
fotografickým záznamů mé podoby (nebo mých dětí) jako hlavního objektu focení, přesto rozumím 
a souhlasím s tím, že při pořízení reportážních fotografií mohu být vyobrazen na některých 
fotografiích. Ale v tom případě nepovoluji Fotografovi zveřejnění těchto snímků a jejich použití pro 
jeho propagaci. 
2. Já (Jméno, Přímení), pozvaný na svatbu (datum svatby) souhlasím s fotografickým pořizováním 
záznamů mé podoby (nebo mých dětí) jako hlavního objektu focení, rozumím a souhlasím se tím, 
že při pořízení fotografií mohu být vyobrazen na výsledných fotografiích. Ale nepovoluji 
Fotografovi zveřejnění těchto snímků a jejich použití pro jeho propagaci. 
Pokud neobdržíme do dne konání svatby Váš nesouhlas a během svatebního dne využijete možnosti 
nechat se vyfotografovat (nebo fotografovat Vaše děti) nebo nevyjádříte nesouhlas fotografovi, 
považujeme to za Váš souhlas s pořizováním Vaší podoby a následnou možností zveřejnění 
pořízených fotografií a použití těchto fotografií fotografem pro jeho propagační účely (web, 
Facebook, Google, Youtube a popř. pro jiné propagační materiály).” 
 

• V případě, že Objednatel písemně neinformuje účastníky svatby o možnostech vyjádření 
nesouhlasu, Fotograf nenese žádnou odpovědnost a umožňuje se mu fotit všechny účastníky 
svatby, včetně jejich dětí, přítomných na svatbě, následně používat pořízené fotografie pro vlastní 
propagační účely (web, Facebook, Google, Youtube a popř. pro jiné propagační materiály), jako 
kdyby měl Souhlas od každého účastníka svatby. 
 

• Pokud se Objednateli fotografie, které si Fotograf vybral pro svoji prezentaci nelíbí, napíše 
Fotografovi na výše uvedený e-mail a ten je povinen co nejrychleji prezentaci těchto fotografií 
odstranit, však v tomto případě Objednatel je povinen povolit Fotografovi použit jinou forografii 
jako náhradu místo zakázané, jinak Objednatel nemá nárok na poskytnutí 35% slevy a hradí částku 
za focení v plné vyšší bez uplatnění slevy za Souhlas. 
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Část VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI FOTOGRAFA A OBJEDNATELE: 
 

• Snoubenci, pro které byla služba objednána, jsou povinni v rámci objednané služby s fotografem 
plně spolupracovat. V případě porušení, neručí fotograf za kvalitu obsahu a počet výsledných 
fotografií.  
 

• Mají-li snoubenci mimořádný požadavek na druh fotografování nebo jeho obsahu, jsou povinni o 
tom fotografa včas informovat.  
 

• V případě domluvené délky focení víc než 4 hodiny je Objednatel povinen zajistit přítomnému 
Fotografovi, nebo Fotografům po celý den vhodné občerstvení (nápoje, jídlo). Pokud Objednatel 
toto nezajistí, má Fotograf nárok na 1 hodinu volna v době, kterou si sám určí. Tato doba bude 
využita k potřebnému občerstvení a započítává se do celkového času objednané služby.  
 

• Fotograf má právo sám rozhodnout o volbě postupu při výkonu, a to i v případě, že se Objednateli 
jeho postup nezdá, nebo s ním nesouhlasí. Fotograf má potom povinnost jeho námitky zvážit a na 
základě vlastního zvážení postup změnit.  
 

• Fotograf neručí za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými 
podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků.  
 

• Fotograf neručí za nedokonalé výsledky obsahu fotografií, pokud mu ze strany hostů budou 
kladeny překážky.  
 

• Fotograf si vyhrazuje právo individuálně nefotografovat lidi, kteří mu předem sdělí, že si nepřejí 
být fotografováni. Pokud se na některých z pořízených snímků tato osoba i přesto zobrazí, nenese 
za to žádnou zodpovědnost.  
 

• Objednatel je povinen zajistit Fotografovi při svatební hostině nebo oslavách samostatné místo, 
odkud bude mít o dění mezi svatebními hosty dostatečný přehled.  
 

• Objednatel má právo požádat kdykoli Fotografa o zhotovení určitého snímku a to i například 
portrétu hostů, dětí a čehokoliv, co uzná za vhodné.  
 

• Fotograf má právo ihned ukončit svůj výkon, pokud by byl fyzicky napaden, bylo mu něco zcizeno 
nebo byl slovně urážen. V takovém případě zpracuje a dodá Fotograf Objednateli pouze již 
zhotovené snímky, ale služba bude účtována dle smlouvy v plné ceně.  
 

• Fotograf má právo ukončit okamžitě svůj výkon v případě, že chováním nebo jednání kteréhokoli 
účastníka získá obavy, že bude poškozena nebo zcizena jeho technika.  
 

• Objednatel má právo zrušit zakázku sjednanou touto smlouvou nejpozději 1 měsíc před svatbou, 
v tomto případě uhrazená částka (záloha)  _____________ bude Objednateli vrácena. Při zrušení 
fotografování svatby ze strany Objednatele, méně než 1 měsíc před svatbou, uhrazená částka 
(záloha)  _____________ se Objednateli nevrací. Toto neplatí v případě, že se obě smluvní strany 
dohodnou písemně jinak.  
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• Fotograf má právo zrušit zakázku sjednanou touto smlouvou nejpozději 2 měsíce před svatbou, 
v tomto případě uhrazená částka bude Objednateli vrácena. Při zrušení fotografování svatby ze 
strany Fotografa, méně než 2 měsíce před svatbou, je povinen Fotograf zajistit náhradního 
fotografa. Toto neplatí v případě, že se obě smluvní strany dohodnou písemně jinak.  
 

• Fotograf se zavazuje po podepsaní této smlouvy rezervovat dohodnutý termín. 
 

• Objednatel má povinnost  provést celkovou platbu tak, aby byla k dispozici Fotografovi nepozději 
jeden tyden po předání výsledků Fotografických služeb Fotografem. 
 
 

Část VII. 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
• Ochrana osobních údajů Objednatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů.  
 

• Podepisováním tyto smlouvy Objednatel se souhlasí zpracováním těchto svých osobních údajů: 
jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje uvedené 
při objednávce (dále jen jako „osobní údaje“).  
 

• Souhlasem s těmito obchodními podmínkami Objednatel dává Fotografovi souhlas s tím, aby 
Fotograf zpracovával osobní údaje Objednatele, a to pro účely realizace práv a povinností ze smluv 
mezi Fotografem a Objednatelem uzavřených. Nesdělí-li Objednatel Fotografovi výslovně jinak, 
souhlasí také se zpracováním jeho osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která 
by sama o sobě znemožňovala uzavření jakékoli smlouvy mezi Fotografem a Objednatelem.  
 

• Zpracováním osobních údajů Objednatele Fotograf může pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. 
Kromě osob dopravujících dárkový poukaz nebo výsledné fotografické dílo k Objednateli nebudou 
osobní údaje bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.  
 

• Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v 
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným 
způsobem pro potřeby komunikace mezi Fotografem a Objednatelem přes webové formuláře,  on-
line fakturace a uzavírání smluv o poskytování služeb. 

 
• Objetnatel má právo souhlas	 se	 zpracováním	 osobních	 údajů	 podle	 předchozích	
odstavců		 kdykoliv	 odvolat	zasláním	 požadavku	 na	 e-mailovou	 adresu	 Fotografa,	 uvedenou	
výše.	 
 
 
 

Datum: _____________________ 
 
Podpis Fotografa:  
 
____________________________ 

Datum: _____________________ 
 
Podpis Objednatele:  
 
____________________________

 


