Všeobecné obchodní podmínky

I.
OBJEDNÁNÍ TERMÍNU
• Objednat, rezervovat termín focení můžete pomocí e-mailu, nebo kontaktního formuláře.
• Objednáním služeb je stvrzeno přijetí obchodních podmínek a srozumění s nimi.
• Objednáním služeb se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa a je s ním
srozuměn.
II. FINANCE a PLATBA
• Na focení je splatný rezervační poplatek, jenž bude uhrazen převodem na účet.
• Rezervační poplatek je splatný v den rezervace termínu, bez tohoto rezervačního
poplatku nebude rezervace potvrzena.
• Připsání platby na účet a závaznou rezervaci Vám vždy potvrdím.
• Výše rezervačního poplatku závisí na druhu focení a výsledné ceně za focení či jiné
služby.
• Výše rezervačního poplatku vám bude upřesněna při kalkulaci ceny za focení.
• Zůstatek ceny za focení je splatný po focení a to bezhotovostním převodem na účet.
• Pro stálé klienty možnost platby na fakturu.
• Hotovostní platby nejsou akceptovány. Veškeré platby probíhají bezhotovostně.
• Nedojde-li k zaplacení ceny za poskytnuté služby, případně za produkty (tisk), vyhrazuje si
fotograf právo zakázku, produkty nepředat do doby, než je vše uhrazeno v plné výši.
• Upravené fotografie je možno předat na USB, či přes službu MyAirBridge.com,
Wetransfer.com či jiné.
• Cena každé další fotografie nad rámec dohodnutého focení je stanovena v balíčku, nebo po
předchozí domluvě.
• Veškeré ceny uvedené jsou v Kč včetně DPH.
• Vstupy do objektů a památek, či míst kde je hrazeno vstupné, nebo poplatek za focení
kde bude probíhat případné focení, se hradí zvlášť a jdou vždy na vrub klienta.
• Do doby celkového uhrazení faktury jsou veškerá licenční práva v majetku autora –
fotografa a kupující nemá práva s těmito fotografiemi či audio vizuálními záznamy jakkoliv
nakládat.
• Cena a rozsah dalších produktů, které nejsou uvedeny v ceníku se řídí individuální
dohodou.

III. VÝBĚR FOTOGRAFIÍ
• Po focení Vám jsou na e-mail zaslány náhledy, nebo Vám je zaslán odkaz na fotky
v náhledové kvalitě.
• Náhledy jsou určeny jen pro Vás a pro výběr fotografií k následné úpravě a je zakázáno je
sdílet, či zveřejňovat.
• Tyto náhledové fotografie nejsou upraveny (výsledná fotografie se bude od náhledu lišit
retuší, barevně či ořezem).
• Na základě těchto náhledů si vybíráte fotografie pro následnou úpravu (vždy mi zasílejte
čísla těchto fotografií).
• Fotografie s náhledy mažu ihned po předání hotové zakázky.

IV.
ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ
• Upravenou fotografií se rozumí fotografie se základní úpravou (ořez, korekce
expozice, jasu, kontrastu a stínů,...) dle stylu fotografa.
• Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem (fotografem) a nikoli zákazníkem.
• U svatebního focení jsou retuše pleti pouze u romantického (portrétního)
focení novomanželů (nikoli na skupinových či reportážních fotografií z celého
dne).
• Pokud si přejete náročnější retuš, či si ji fotografie vyžaduje, budu Vás o této skutečnosti
předem informovat.
• Rozsáhlé retuše jsou účtovány zvlášť a zákazník o ceně bude předem informován.
• Finální, předané verze fotografie není možno zákazníkem či kýmkoliv jiným jakkoli
upravovat a měnit bez mého předchozího písemného souhlasu.

V.
ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ
• Originální soubory RAW zálohuji max. 1 měsíc od fotografování, poté jsou smazány.
• Výsledné fotografie v JPG zálohuji max. 1 měsíc, poté jsou smazány.
• V případě, že fotografie (soubory RAW) chcete zálohovat, kontaktujte mne.
• Služba zálohování fotografií je zpoplatněna.

VI.
PŘEDÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OSTATNÍ
• Není-li stanoveno jinak, fotografie předávám v elektronické podobě ve formátu JPG a
minimálním rozlišení 3000 px delší strana a 250DPI, pokud není domluveno jinak.
• Doba dodání hotových fotografií je cca 4 týdny (v případě mé dovolené, nemoci,
nebo podobných okolností či při zásahu vyšší moci se doba prodlužuje).
• Dodací doba svatebních fotografií je od 2 do 10 týdnů dle sezóny (v případě mé
dovolené, nemoci, nebo podobných okolností či při zásahu vyšší moci se doba
prodlužuje).
• Neupravené fotografie a RAW (NEF) soubory neposkytuji.

VII.
AUTORSKÉ PRÁVO
• Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) je autor (fotograf) držitelem autorských
práv. Objednáním a zaplacením mých služeb nabýváte vlastnická práva k hotovým
fotografiím (tedy licenci k jejich použití).
• Autorská práva jako taková patří pouze autorovi a jsou dle právního řádu České republiky
nepřevoditelná na jinou osobu (§ 26, odstavec 1 zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský
zákon)).
• Pokud není výslovně ujednáno jinak, není možné fotografie dále předprodávat (např.
fotobanky), používat pro výdělečné účely třetích stran (např. svatební salóny, propagace
výrobků) nebo jakkoliv upravovat.

VIII.
DÁRKOVÉ POUKAZY
• Dárkové poukazy jsou vystavovány na základě objednání klientem.
• Cena poukazu záleží na objednané službě.
• Platnost poukazu je uvedena na poukazu a služba musí být vyčerpána do tohoto data.
• V případě, že není dárkový poukaz do doby platnosti uplatněn, jeho hodnota propadá.
• Služba uvedená na dárkovém poukazu musí být vyčerpána během jednoho focení,
nelze ji dělit na více částí ani na více focení.
• Dárkový poukaz je přenosný.
• Dárkové poukazy lze zaslat jak elektronické podobě, tak i vytištěné a to Českou poštou.
• Pokud není uvedeno jinak, v „ceně“ dárkového poukazu nejsou cestovní náklady, či jiné
vícenáklady.

IX.
REKLAMACE
• Reklamace foto make-upu od naší vizážistky je možná pouze před začátkem focení
nebo v jeho průběhu. Po skončení fotografování již nikoliv.
• Vlastní vzhled a jeho nespokojenost s ním není v žádném případě důvodem k
reklamaci fotografií, zakázky.
• Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa
není důvodem k reklamaci fotografií, zakázky.
• Reklamace na focení jsou přijímány pouze po dobu kdy jsou zálohovány
originální fotografie.

X.
TISK FOTOGRAFIÍ
• Výrobu „Gata“ desek, tisk fotografií si můžete objednat emailem jako závaznou
objednávku.
• Tisk je možný i z Vašich dat. Data musí být v plné kvalitě a minimálně 300 DPI.
• V případě, že dodáte data v nižší tiskové kvalitě, než je 300 DPI, neručíme za kvalitu tisku.
• Za tiskovou kvalitu fotografií a „Gata“ desek z vašich fotografií zhotovitel neručí.
• Běžná doba tisku fotografií a výroba „Gata“ desek je 7 dní. Pokud to volná kapacita
dovolí, je možný tisk do 72h.
• Za expresní tisk či výrobu „Gata“ desek je účtován poplatek 50% ceny produktu.
• Cena tisku fotografií je uvedena v ceníku.
• Platba za fotografie je možno provést bezhotovostně a to převodem na účet.
• Hotové fotografie lze předat osobně, nebo zaslat poštou či kurýrem.
• Poštovné je počítáno dle rozměru a váhy balíku. O této ceně bude zákazník vždy
předem informován.
• Balík lze pojistit pro případ poškození během přepravy.
• Pro stálé zákazníky nabízím partnerské slevy a možnost platby na fakturu.

XI.
JINÁ UJEDNÁNÍ
• V průběhu focení je bez mého souhlasu zakázáno pořizovat fotografické či
audiovizuální záznamy.
• V případě svatebního focení, nebo focení maturitních či jiných akcí se čas začíná počítat
od příjezdu fotografa na místo focení.
• Cena za dopravu je 7Kč/km (ze sídla firmy).
• U větších zakázek, nebo pro stálé klienty je možná sleva na dopravu.
• Objednáním automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumění s nimi.
• Expresní dodání zakázky do 24h od focení + 75% ceny zakázky.

Petr Šedivý
nám. Hrdinů 10
Moravany u Holic
53372
IČO: 72780355
Neplátce DPH, zapsán v živnostenském rejstříku
Živnostenský úřad – Magistrát města Pardubic 1.2.2016, sp. značka ŽÚ/17/8833/Kus
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa dle
autorského zákona 121/2000 Sb.
Nesmí být klientem použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně
bez písemného souhlasu autora.
Fotografované osoby mohou používat fotografie pouze pro svou nekomerční osobní
prezentaci, není-li uvedeno jinak.
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