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CENÍK od 2020 ( ceny v KČ )

1) PORTRÉTY, AKTY, MODELBOOKY, TĚHOTENSKÉ 
A RODINNÉ FOCENÍ, ZÁSNUBNÍ FOCENÍ a PÁROVÉ 

  cena
700,- / fotografování
  35,- / ks upravené fotografie 

jaká bude výsledná cena
Fotí se cca 1,5h  ( ideální, dostačující, vyčerpávající :-) ). Delší čas je samozřejmě možný, 
záleží jen na domluvě. Každá další započatá hodina stojí 250,-.
Z tohoto focení vzniká zhruba 50 plnohodnotných, upravených, uměleckých  
fotografií  ( podle druhu a tématu fotografování je jich více nebo méně – focení s dětmi je většinou o 
větším počtu fotek než focení aktů a pokud si přivezete více kombinací oblečení a fotíme na více 
místech, je jich také víc, než když se fotíte pouze v jednom oblečení ). 
Tyto fotky si pak kupujete buď všechny nebo si z nich vyberete pouze ty, které se vám
budou nejvíce líbit.
Výsledná cena = počet kupovaných fotografií + cena za focení

speciální retuše a úpravy
120,-/ks speciálně upravených fotografií, u kterých si vyžádáte pokročilé retuše nebo 
jiné nestandardní úpravy ( mazání tetování, úprava tělesných křivek odlišná od reálu,  
bělení zubů, změna barvy očí, … ). Na tomto požadavku je nutné se domluvit ještě 
před focením!
____________________________________________

k fotografiím a jejich předání a autorským právům
 Fotografie předávám na osobní schůzce, na které se sejdeme 2 – 3 týdny od focení 

( pokud nenastane nepředvídatelná okolnost, která tuto dobu protáhne – technický problém, nemoc nebo
nárazová zakázka, vklíněná do termínů ).

 Na tuto schůzku přicházíte vždy předem informováni o tom, kolik fotek jsem ve 
výsledku upravila a tedy jaká bude maximální čátka, kterou můžete zaplatit.

 Vyhrazuji si právo na první výběr použitelných fotografií, které budou dále upraveny!
 Veškeré fotografie jsou upravené a v rozlišení, které umožňuje jejich vyvolání až do 

zaručené velikosti A2 ( ideálně na plátna ) a více
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 Veškeré fotografie jsou předány na vlastní externí úložiště dat, tedy v nevyvolaném 
stavu, což umožňuje zákazníkovi v klidu si vybrat fotky k vyvolání sám a neutrácet 
tedy zbytečně moc peněz a následně si nechat vyvolat nekonečné množství stejně 
kvalitních fotek, kdykoliv budete chtít a potřebovat. 

 Veškeré vzniklé fotografie archivuji, jako pojistku při ztrátě nebo poškození dat.
 !I poté, co si fotografie ode mě koupíte, zůstávají na základě zákona o autorských 

právech dál mým autorským vlastnictvím. Nesmíte je tedy bez mého svolení prodat 
žádné třetí osobě ani využít ke komerčním účelům.!

 !Vyhrazuji si právo, použít některé vybrané fotografie pro účely svého porfolia, které 
je umístěné na mých webových stránkách. Bez vašeho souhlasu a přímé účasti je však 
nesmím prodat žádné třetí osobě ani využít pro komerční účely.
V případě intimních fotografií a aktů platí, že do portfolia umísťuji pouze fotografie, 
na kterých není poznat vaše identita ( pokud se klient nerozhodne souhlasit s 
neomezeným zveřejněním ). Vždy přísně dodržuji vaše soukromí.!

k fotografování
 U fotografování není přítomná externí vizážistka. Pokud je zájem, fotografické líčení 

dělám sama – je nutné se ale domluvit předem, protože musím počítat s časem navíc.
Základní fotografické líčení: 450,-
Extravagantní fotografické líčení: 850,-
Proměna ( líčení, účes, zapůjčení doplňků a šperků ): 1.500,-

 Během fotografování používám rekvizity dle své volby. Budu moc ráda pokud si 
přinesete vlastní doplňky a rekvizity, které vás charakterizují a pomohou vás doplnit.

 Na focení dětí nezapomeňte přivézt jejich oblíbené hračky a cokoli, co jim pomůže se 
cítit se dobře a nenudit se.

 Přineste si s sebou dostatek oblečení ke kombinování a na převlékání. Je dobře, když 
můžeme na místě vybírat a kombinovat, někdy by vás ani nenapadlo, co může na 
place v nějaké lokalitě vypadat dobře ;-)

 Při focení párů a rodin by měli být všichni sladění nenásilně stylem ( sportovní, 
slavnostní, pohodlný, sexy … ). Ráda využívám naopak i kontrastů ( slavnostní šaty v 
parku, rockový styl v kostele, prádlo v industriální budově, muž v motorkářském + 
partnerka v dlouhých šatech... nebojte se přijít s návrhem, záleží jen na domluvě ;-)

 Lokality na fotografování vybírám sama s výjimkou konkrétního přání zákazníka. 
Vždy domluvíme místo setkání. Pokud se jedná o těžko dohledatelné nebo přístupné 
místo, tak si vás tam z místa setkání dopravím sama a to na své náklady ( náklady na 
dopravu si účtuji pouze v případě, kdy jedu za vámi na vaše přání ).

k aktům a focení v prádle
 Akty a focení v prádle jsou foceny v mých nebo mnou vybraných reálných interiérech 

( nemám ráda sterilní nebo nafingované ateliéry s umělými světly ).
 Pokud tento druh fotek fotíme v exteriéru, pak vybírám pouze klidné lokality bez lidí 

nebo nečekaných překvapení ;-)
 Vždy zaručuji naprostý klid a intimitu. U focení jsem přítomna pouze já a maximálně 

jedna osoba, která pomáhá s rekvizitami nebo úpravou dekorací, případně 
nasvětlováním, ale pouze v případě, že se jedná o náročné focení. Dbám na to, aby tato
osoba byla totožného pohlaví s vámi, jakožto foceným klientem ;-)

 Během focení si pustíme vaši oblíbenou hudbu a vycházíme vždy z vašich přání – 
navrhuji a ukazuji, co by bylo hezké ale nenutím a nelámu ;-)



 U aktů jsou neplacenou samozřejmostí retuše jizev, strií, případných nelichotivých 
záhybů, které vzniknou vinou pózování a cílem je vždy, abyste se sobě líbili. Pokud si 
budete přát nadstandartní retuše, musíme se na nich vždy domluvit před focením ;-)

 Před focením se scházím s klientem na schůzce, kde vysvětlím všechny podrobnosti, 
domluvíme se na představách a prohlédnete si i ukázky mých prací, které nejsou 
veřejně publikovány. Tato schůzka sice nutná není, ale vzhledem k tématu focení je 
pro klienta lepší a uklidní vás ;-)

 Žádný nápad, se kterým přijdete není hloupý nebo směšný – prostě se svěřte a 
vymyslíme, co s tím ;-)

2) SVATBY, RODINNÉ A SLAVNOSTNÍ AKCE

Obřad – cena balíčku  3.500,- 
 Focení zahrnuje zhruba: celý obřad a skupinová fota svatebčanů a novomanželů ( vše 

je o domluvě )
 cca. 80ks

Obřad plus – cena balíčku  6.000,-  
 Focení zahrnuje zhruba: celý obřad, východ z obřadní síně, rozbíjení talíře, skupinová 

fota se svatebčany a samostatné aranžované focení novomanželů, umělecké detaily 
( kytice, prstýnky, nazdobení aut ). ( vše je o domluvě )

 cca. 150ks

Celý svatební den – cena balíčku 12.000,- 
 celý den fotografování ( od - do dle domluvy)
 Focení začíná u nevěsty ( přípravy, strojení, vítání ženicha), celý obřad,východ z 

obřadní síně, rozbíjení talíře, polévka, krájení dortu, skupinová fota svatebčanů a 
samostatné aranžované focení novomanželů, hostina, volná zábava, umělecké detaily  
( prstýnky, střevíčky, kytice, zdobení aut, dortu… ), tanec, ohňostroj... 

 cca. 320Ks a více

Cestovné do 30km od Havlíčkova Brodu je v ceně. 
Nad 30km od Havlíčkova Brodu: 6,-/km

_______________________________

k fotografiím a jejich předání a autorským právům
 Fotografie předávám na osobní schůzce, na které se sejdeme 3 - 4 týdny od focení 

( pokud nenastane nepředvídatelná okolnost, která tuto dobu protáhne – technický problém, nemoc nebo
nárazová zakázka, vklíněná do termínů ).

 Vyhrazuji si právo na první výběr použitelných fotografií, které budou dále upraveny!
 Veškeré fotografie jsou upravené a v rozlišení, které umožňuje jejich vyvolání až do 

zaručené velikosti A2 ( ideálně na plátna )
 Veškeré fotografie jsou předány na vlastní externí úložiště dat, tedy v nevyvolaném 

stavu, což umožňuje zákazníkovi v klidu si vybrat fotky k vyvolání sám a neutrácet 
tedy zbytečně moc peněz a následně si nechat vyvolat nekonečné množství stejně 
kvalitních fotek, kdykoliv budete chtít a potřebovat. 

 Veškeré vzniklé fotografie archivuji, jako pojistku při ztrátě nebo poškození dat.



 !I poté, co si fotografie ode mě koupíte, zůstávají na základě zákona o autorských 
právech dál mým autorským vlastnictvím. Nesmíte je tedy bez mého svolení prodat 
žádné třetí osobě ani využít ke komerčním účelům.!

 !Vyhrazuji si právo, použít některé vybrané fotografie pro účely svého porfolia, které 
je umístěné na mých webových stránkách. Bez vašeho souhlasu a přímé účasti je však 
nesmím prodat žádné třetí osobě ani využít pro komerční účely.!

k fotografování
 Na veškerých detailech k fotografování se domluvíme na osobní schůzce, kde 

probereme celkovou představu o fotkách, místa a lokality jednotlivých focení a další 
nápady a také vaše dotazy.

 Během focení obřadu trvám na tom, že kromě mě a maximálně jednoho člena 
rodiny, nebude fotit nikdo další! Bohužel se poslední dobou začalo stávat, že během 
obřadu, hodně svatebčanů vstalo a začalo pořizovat své fotografie na všelijaké 
minifoťáky, na mobily...a další různá zařízení a tím znemožnili fotit mně. Opravdu 
nevypadá hezky, když na fotkách z obřadu většina rodiny drží mobil nebo stojí a 
natáčí, případně rovnou přijde blíž k oddávajícímu a fotí si podepisování 
novomanželů. Během obřadu není časový a ani jinak vhodný prostor k tomu, abych 
toto řešila a nahlas takového člověka napomínala ;-) Každý si musí uvědomit, že tím 
ničí fotografie, které jste si vy zaplatili a na které se budete po zbytek života dívat, 
proto je dobré na to svatebčany upozornit ;-)
!Do tohoto požadavku se nepočítá profesionální kameraman, se kterým se umíme 
společně sehrát a nepřekážet si, protože svým řemeslům navzájem rozumíme!

3) KOMERČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

PRODUKTOVÉ FOCENÍ  - v mých prostorách – produkty přivážíte sami
    300,- / hod. fotografování

35,- / ks upravené fotografie 

PRODUKTOVÉ FOCENÍ  - podle přání klienta 

    300,- / hod. fotografování
35,- / ks upravené fotografie 

FOCENÍ ARCHITEKTONICKÉ  ( byty, domy, architektura, design )

    350,- / hod. fotografování
35,- / ks upravené fotografie 

do fotografií lze vložit logo vaší firmy a v tom případě platíte 50,-/ks upravené fotografie
Cestovné: 6,-/km

k fotografiím a jejich předání a autorským právům
 Fotografie předávám na osobní schůzce, na které se sejdeme 3 týdny od focení ( pokud 

nenastane nepředvídatelná okolnost, která tuto dobu protáhne – technický problém, nemoc nebo 
nárazová zakázka, vklíněná do termínů ).



 Vyhrazuji si právo na první výběr použitelných fotografií, které budou dále upraveny!
 Veškeré fotografie jsou upravené a v rozlišení, které umožňuje jejich vyvolání až do 

zaručené velikosti A2 ( ideálně na plátna )
 Veškeré fotografie jsou předány na vlastní externí úložiště dat, tedy v nevyvolaném 

stavu, což umožňuje zákazníkovi v klidu si vybrat fotky k vyvolání sám a neutrácet 
tedy zbytečně moc peněz a následně si nechat vyvolat nekonečné množství stejně 
kvalitních fotek, kdykoliv budete chtít a potřebovat. 

 Veškeré vzniklé fotografie archivuji, jako pojistku při ztrátě nebo poškození dat.
 !I poté, co si fotografie ode mě koupíte, zůstávají na základě zákona o autorských 

právech dál mým autorským vlastnictvím. Nesmíte je tedy bez mého svolení prodat 
žádné třetí osobě ani využít ke komerčním účelům.!

 !Vyhrazuji si právo, použít některé vybrané fotografie pro účely svého porfolia, které 
je umístěné na mých webových stránkách. Bez vašeho souhlasu a přímé účasti je však 
nesmím prodat žádné třetí osobě ani využít pro komerční účely.!


