
  
   

Předsvatební smlouva o díle 
 
 
Fotograf / Zhotovitel 
 
Petr Mika 
IČO:     05255341 
Email:      kontakt@mikapetr.cz 
Telefon:    +420 608 538 120 
Bankovní spojení:    1025883828/6100 (Equa Bank) 

      
 
Nejsem plátce DPH 
 
 
 

Novomanželé / Objednatel – prosím doplňte údaje 
 

 
Jméno a příjmení nevěsty:  

Email:  

Telefon:  

 
Jméno a příjmení ženicha:  

Email:  

Telefon:  

 
 
Ukázky prací : 
 

 https://www.mikapetr.cz/galerie/svatby/ 
 https://www.instagram.com/petrmikafotograf/ 

 https://www.facebook.com/petrmikafoto/ 

 

Tato verze je platná od 1.11.2020 



  
   

Před svatbou 

1a. Svatbu předchází schůze svatebčanů s fotografem, během které si obě strany dohodnou rozsah 
plánované svatby a harmonogram svatebního dne, včetně všech náležitostí s prací spojených. 
Stejně tak objednatelé fotografa seznámí s místy, kde si přejí být fotografováni a stylem focení, 
který preferují. 

 
Objednatelé obdrží do 1 týdne po schůzi shrnutí a potvrzení harmonogramu svatebního dne, 

včetně předsvatební smlouvy prostřednictvím emailu. V případě souhlasu s podmínkami odesílá 
objednatel emailem podepsanou smlouvu zpět a zároveň zasílá dohodnutou peněžní zálohu na 

účet fotografa. 
 

 

1b. Zhotovitelům náleží zmínit, zda bude na svatbě přítomen kameraman a případné předání 
kontaktu na něj pomůže přípravám na svatební focení. 

 
1c. Fotograf si vyhrazuje právo do 1 týdne po předsvatební schůzi po řádném zvážení odmítnout 

provedení práce. 

 

Změny ve smlouvě 
 

2a. V případě jakýchkoli změn ze strany zadavatelů po podepsání smlouvy a před svatebním dnem, 
týkajících se skutečností domluvených ve smlouvě, je zadavatel povinen fotografa na tyto změny 
upozornit. V takovém případě zhotovitel zašle co nejdříve dodatek ke smlouvě o dílo, který opět 
obě strany dohody podepíší. 
 

2b. Případnou změnu harmonogramu ohlásí objednatelé s dostatečným předstihem. Sjednanou 
délku práce fotografa po podepsání smlouvy není možno zkrátit. Prodloužení délky focení je 
možno předem sjednat dle možností fotografa. V případě dohody o prodloužení časového rámce 
focení odesílá zhotovitel po svatbě, před odevzdáním fotografií, dodatek ke smlouvě s 
upravenou částkou za provedenou práci. 

 
Dohodnutý rozsah práce 

  
3a. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k výkonu práce v rámci celého svatebního dne za 

sjednanou cenu xxxx,-. V ceně je zahrnuto dopravné za předem sjednanou cestu.  
 

3b. V případě, kde to situace vyžaduje, je možné se v průběhu svatby domluvit na prodloužení délky 
focení, na straně fotografa ovšem nevzniká povinnost provést práci mimo předem sjednaný 
časový úsek. 

3c. Focení je sjednáno ke dni konání svatby, tj. x.xx.xxxx 



  
   

 
Zálohová platba, úhrada vykonané práce 

  
4a Pokud si obě strany potvrdí zájem o spolupráci, a objednatelé podepíší smlouvu o díle, dohodnou 

se protistrany na zálohové platbě ve výši xxxx,-. 
 

4b Zálohová faktura bude zaslána v příloze potvrzovacího emailu svatebního harmonogramu.  
 

4c V případě odvolání ze strany objednatelů tato záloha propadá a zaniká pro ně tak nárok na její 
vrácení. 
 

4d Fotograf v žádném případě nepočítá s odvoláním objednávky. Ovšem pokud se tak stane např. ze 
závažných zdravotních důvodů, má objednatel nárok na okamžité vrácení částky. Fotograf 
vynaloží maximální úsilí k dodání náhrady, případně doporučení. 
 

4e Doplacení částky za práci, včetně případných, dodatečně vzniklých doplatků, hradí objednatelé 
po obdržení všech fotografií prostřednictvím online galerie. Forma úhrady je domluvena formou 
převodu na účet, nebo v hotovosti. 
 

4f Po provedené platbě mohou objednatelé své fotografie zveřejňovat dle jejich vůle. Vlastnická 
práva k fotografiím stále náleží zhotoviteli. Ten může fotografie zveřejňovat pouze za souhlasu 
novomanželů (viz. konec smlouvy). 

 

V průběhu svatby 

5a Práce bude provedena dle nejlepšího vědomí a svědomí fotografa. 
 

5b Objednatelé mají právo v průběhu svatebního dne zažádat fotografa kdykoli v průběhu práce o 
zhotovení určitého snímku dle jejich přání. 
 

5c Hosté a účastníci svatby mají právo v průběhu svatebního dne oznámit, pokud si nepřejí být 
zachyceni na fotografiích. Fotografova povinnost je vynaložit plné úsilí k dostání tohoto přání. 
Kvůli obtížné kontrole v průběhu fotografování je však možné, že se i přesto tito lidé na 
fotografiích objeví. V takovém případě fotograf nenese za vzniklou situaci zodpovědnost a 
nevztahuje se na něj povinnost takové fotografie, kde se tyto osoby vyskytují, retušovat. 
 

5d Fotograf má právo kdykoli ukončit svůj výkon práce v případě, kdy je fyzicky napaden, nebo v 
situacích, kdy je mu účastníky odcizena nebo poškozena jeho fotografické techniky. 
 

5e V případech, kdy průběh svatby doprovází laserová světelná technika, má zhotovitel nárok 
přerušit svou práci a operativně se dohodnout na omezení reprodukce tohoto typu světel. Lasery 
zásadně poškozují snímač aparátu. 

   
  



  
   

Zpracování, odevzdání fotografií 
  

6a Do 3 dnů ode dne konání svatby odevzdávám novomanželům do 5ks fotografií pro použití na 
sociální sítě ve webové kvalitě. 

6b Lhůta pro odevzdání všech fotografií v plném rozlišení je 1 měsíc ode dne konání svatby, tj. 
x.xx.xxxx 

6c Odevzdané fotografie jsou opatřeny barevnou úpravou provedenou na kalibrovaném monitoru 
s přesnými barvami. Objednatel počítá s tím, že se interpretace barev na fotografiích může na 
jiných obrazovkách mírně lišit. 

6d Odevzdávám fotografie pouze upravené a ve formátu JPG v barevném prostoru sRGB. Původní 
formát RAW a neupravené fotografie neposkytuji. Na požádání nabízím zaslání fotografií 
v barevném prostoru Adobe RGB vhodnějším pro tisk.  

6e Na požádání nabízím zaslání vybraných neupravených fotografií ve formátu JPEG. 

6f Některé fotografie mohou být odevzdány černobílé nebo s již provedenou retuší. Svatebčané 
mají na požádání nárok na obdržení barevných, nebo původních verzí takových fotografií. 

6g Dílo bude odevzdáno elektronickou formou prostřednictvím online služby. Předáno bude také 
osobně, prostřednictvím flash disku. 

6h Zavazuji se odevzdáním práce v počtu fotografií nejméně 300 ks v rámci dohodnutého časového 
rozmezí práce. 

6i Na fotografa se nevztahuje povinnost provádět hromadné retuše z důvodů nevyhovujících výrazů 
focených osob, které si byly vědomy focení, nebo z důvodů nevhodné instalace dekorací, které 
můžou být dodatečné považovány za rušivé. 

6j Rušivé předměty na pozadí fotografií, které jsou součástí interiéru, nebo vybavení prostoru 
během příprav, nebo průběhu svatby nejsou předmětem reklamace. 

6k Objednatel zná tvorbu fotografa, respektuje jeho osobitý styl a estetický pohled. Nespokojenost 
objednatele týkající se stylu provedení, kompozice fotografií, nebo konečného výběru není 
předmětem reklamace. Odkazy na ukázky prací jsou uvedeny na začátku této smlouvy. 

6l Zadavatelé mají nárok na opětovné zažádání upravených a odevzdaných svatební fotografií po 
dobu 5 let od odevzdání práce, tj. do x.x.xxxx. 
 

6m Na zhotovitele se nevztahuje povinnost odevzdávat zvětšeniny odevzdaných fotografií, pokud tak 
nebylo dohodnuto předem. 

 
6n Odevzdané fotografie v plném kvalitě, lze bez ztráty kvality tisknout do rozměru A2. U fotografií 

pořízených za šera, za horších světelných podmínek, nebo u velmi tmavých scén není možné 
zachování kvality fotografií pro tisk vždy zaručit a je vhodné takové tisknout do menšího 
formátu, případně tisk konzultovat.  



  
   

Souhlas se zveřejněním fotografií 
 

Zveřejnění některých fotografií z vaší svatby mi velmi pomůže v prezentaci své práce. 
Na uveřejnění se vždy domlouvám individuálně. Samozřejmě plně respektuji vaše soukromí a 
můžete se spolehnout, že pořízené fotografie se bez vašeho svolení nikde neobjeví. Prosím 
tedy o zvážení souhlasu ke zveřejnění níže. 
 
 
Objednatelé 
 

  SOUHLASÍ 

  NESOUHLASÍ 

se zveřejněním některých fotografií v rámci doplnění portfolia fotografa. 

 

Tato smlouva nabývá platnost okamžikem obdržení podepsané kopie smlouvy fotografovi. 

Podpis fotografa 

 

 

........................................... 

Podpisy objednatelů  

 

X

Nevěsta

 

X

Ženich

 


