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Fotografování se profesionálně věnuji již řadu let a za tu dobu jsem došla 
k závěru, že pokud má mít fotka pro zákazníka nějaký smysl, nesmí se uspěchat. 
Potřebuji Vás nejdříve poznat, abych věděla, koho budu fotit a co vlastně od 
focení očekáváte. Potřebuji se na focení připravit, improvizace je krásná věc a 
na místě často vznikají ty nejlepší fotografie právě neplánovaně, ale přesto je 
základem předem domluvit, co budete mít na sobě, kde budeme fotit, jakou 
atmosféru by fotky měly mít a i to, jestli na nich chcete být opravdu sami za 
sebe a nebo se raději chce nastylizovat do nějaké role a zkusit si na chvíli být 
někým úplně jiným, kým jste třeba vždycky chtěli být. K tomu slouží právě 
osobní schůzka ještě před focením a moodboard, který pro Vás připravím.



Počítejte s tím, že na focení si budete muset udělat čas.  Na domluveném místě na Vás budu čekat já společně s vizážistkou, která se Vám bude 
přibližně hodinu a půl věnovat, nalíčí Vás, učeše a společně vybereme i outfit na focení. Možné je pozvat i profesionální stylistku, která Vám outfity 
předem vybere a vypůjčí z obchodů. Během líčení a česání bude dost času na to si popovídat, dát si kafe nebo skleničku vína a prostě se příjemně 

naladit. Na každé focení také připravím playlist s hudbou, kterou máte ráda, protože dobrá nálada je prostě základ.
Samotné focení pak trvá většinou hodinu až dvě. 



Pózování se vůbec nemusíte bát. Počítáme s tím, že na 
focení nepřijde profesionální modelka a tak Vám budu 
radit jak já, tak i vizážistka zůstane s námi po celou 
dobu focení a může Vám s pózováním pomoci. Zároveň 
ohlídá, aby byl make-up pořád dokonalý a vlasy 
nepadaly, kam nemají. Stylistka pro změnu dohlédne na 
to, aby oblečení a doplňky vypadly skvěle. 



Po focení Vám připravím výběr fotek a pošlu náhledové snímky (upravené, zatím bez detailních retuší) a Vy si sama vyberete, které fotografie mám 
upravit a nechat vyvolat. Máte také možnost nechat výběr zcela na mně a vidět až hotové upravené fotky. Další variantou je vybrat fotky společně, což 

můžeme udělat někde u kávy a nebo on-line. Každému vyhovuje jiný způsob a tak je jen na Vás, čemu dáte přednost.

Při editaci fotografií nepoužívám žádné hromadné filtry ani presety. Každá fotka je retušovaná ručně a detailně. Přesto se ale snažím neměnit 
realitu a jsem zastáncem toho, že pokud jsou někde nějaké vrásky, jsou důsledkem Vašeho smíchu nebo pláče. Prostě jsou Vaší součástí, 

vypovídají něco o Vašem životě a tak by měly zůstat, kde jsou.



Fotografie předávám nejen digitálně, ale také vyvolané ve formátu 15x23 cm, každá umístěná v pevné paspartě, uložené v luxusním folioboxu

www.kvalitnifotky.cz



Cena 10.000,- Kč zahrnuje:

- osobní schůzku nebo online konzultaci před focením
- Přípravu konceptu a moodboardu, výběr lokace
- Možnost zapůjčení oblečení a doplňků
- 1 - 2 hodiny fotografování
- Přípravu náhledové galerie nebo výběr fotografií, možnost schůzky a společného výběru 

z předem upravených (neretušovaných) fotek - osobně nebo přes Zoom
- 8 ks fotografií - úprava, retuše a tisk (formát 15x23 cm)
- Foliobox s paspartami

Služby vizážistky od 1.900,- Kč.

- fotomake-up, úprava vlasů a asistence během celého focení

Vizážistku při focení využívám vždy a samozřejmostí je moje přítomnost během celých příprav.

Cena nezahrnuje:

Služby profesionální stylistky včetně konzultace a zapůjčení oblečení (5-6 outfitů) + 3.500,- Kč.

Případné půjčovné nebo pronájem placené lokace. 

Cestovné mimo okres Plzeň – město. 

Úprava fotografií nad rámec balíčku 800,- Kč/ks. 



Budu se na Vás moc těšit a ještě si, prosím, přečtěte obchodní podmínky:



Termín focení můžete poptat telefonicky nebo e-mailem (případně prostřednictvím zprávy na sociálních sítích). Po odsouhlasení nabídnutého termínu se tento stává závazným a vy platíte 
zálohu 2000,- Kč. V případě nemoci máte nárok na náhradní termín. Doba čekání se může lišit v závislosti na sezóně a mé vytíženosti a například pro těhotenské fotografování nemusí být v 

mých možnostech náhradní termín poskytnout. Platby za focení přijímám pouze na účet oproti vystavené faktuře. 

Objednáním termínu bezvýhradně přistupujete na tyto obchodní podmínky a zároveň souhlasíte s mým se stylem fotografování a úprav.  

Doba focení je standardně 1 – 2 hodiny. Při překročení této doby účtuji 500,- Kč za každou další započatou hodinu. Pokud požadujete delší čas, informujte mě o tom hned při objednávání 
termínu. V případě, že se v den focení opozdíte, doba fotografování se neprodlužuje. Pokud se opozdíte o více než 20 minut, není mojí povinností na Vás v ateliéru nebo na vybraném místě 

čekat. 

Originály ve formátu RAW a neupravené snímky neposkytuji!!! 

Fotografie k úpravě vybírám sama. V případě, že po dohodě zašlu náhledy fotek pro výběr zákazníkem, je zakázáno tyto neupravené snímky kdekoli zveřejňovat (dle autorského zákona 
121/2000 sb.). Slouží pouze pro výběr fotografií k úpravě. Tyto by měl zákazník vybrat v co možná nejkratší době. Pokud výběr provede déle než během 1 týdne od zaslání náhledů, může to 

výrazně prodloužit dobu dodání hotových fotografií. Pokud zákazník neprovede výběr po dobu 3 měsíců od zaslání náhledů, snímky budou smazány a platba za fotografování se nevrací.

Objednání fotografií je závazné. Všechny úpravy a retuše provádím podle vlastního uvážení. 

Po předání zakázky uchovávám z kapacitních důvodů formát RAW jeden měsíc a následně mažu. Pokud chce zákazník fotografie reklamovat, musí tak učinit během této doby. 
Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci. Stejně tak nespokojenost s mým stylem fotografování či úpravou fotografie, která je v souladu s tím, co jste do té doby 

mohli vidět na mém webu, Facebooku či Instagramu. Vyvolané fotografie lze reklamovat nejdéle do týdne od předání a za důvod k reklamaci se nepovažuje světlost, tmavost či barevnost 
výtisku, ale pouze skutečné vady fotografie vzniklé při jejím vyvolání (škrábance, šmouhy apod.). 

Fotografie v digitální podobě dostanete ve formátu JPG v barevné variantě v nejlepším možném rozlišení. Černobílou variantu fotografie dodávám automaticky u snímků, u kterých s tím 
počítám již při focení, případně mají zajímavou světelnou atmosféru a převod do čb zde má smysl. Tyto snímky obdržíte zdarma. Pokud si černobílou variantu vyžádáte, jsem oprávněna 

účtovat další příplatek. Předané fotografie archivuji po dobu jednoho roku. 

Termín dodání je do 5 týdnů od fotografování (případně zaslání Vašeho výběru). V případě většího vytížení (např. během svatební sezóny) se tato doba může prodloužit. Ceník je platný od 
1. 9. 2022 a je nedílnou součástí obchodních podmínek. 

Vyhrazuji si právo použít některé z fotografií pro svoji prezentaci na sociálních sítích a webových stránkách. Zákazník má právo s tímto nesouhlasit. Pokud však svůj nesouhlas neprojeví 
nejdéle do skončení focení, považuji použití fotografií za odsouhlasené. 

Zákazník nabývá k fotografiím vlastnická práva pro soukromé a nekomerční využití. Všechny fotografie jsou ale předmětem autorského práva. Oprávnění pro komerční využití může zákazník 
nabýt pouze výslovným písemným souhlasem autora. Jakékoli komerční použití fotografií bez mého souhlasu zakládá nárok na smluvní pokutu v maximální výši 250.000,- Kč. Komerční 

zakázky kalkuluji individuálně


