
Ceník 2019 
A. Ceník základních služeb 
A. 1. Svatební balíčky 

Svatba A (Basic) Cena 

Rozsah: 
OBŘAD (max. 3 hodiny) 
obřad, skupinové fotografie, portrétní stylizované fotografie  
 
Dostanete: 
cca 100 upravených fotografií na DVD / USB flash disku 
Webová galerie na 1 rok 

 
 
 

5.000 Kč 

 

Svatba B (Standard) Cena 

Rozsah: 
PŮLDEN (max. 6 hodin) 
obřad, část hostiny, skupinové fotografie, portrétní stylizované fotografie  
 
Dostanete: 
cca 200 upravených fotografií na DVD / USB flash disku 
Webová galerie na dobu neurčitou 

 
 
 

8.500 Kč 

 

Svatba C (Max) Cena 

Rozsah: 
CELÝ DEN (cca 12 hodin) 
obřad, ranní přípravy nevěsty, hostina, skupinové fotografie, portrétní stylizované 
fotografie 
 
Dostanete: 
cca 300 upravených fotografií na DVD / USB flash disku 
100 ks vyvolaných fotografií na papíře ve formátu 10 x 15 cm 
Webová galerie na dobu neurčitou 

 
 
 
 

14.000 Kč 

 

Svatba D (Exclusive) Cena 

Rozsah: 
PŘEDSVATEBNÍ FOTOGRAFIE 
CELÝ DEN 
obřad, ranní přípravy nevěsty, hostina, skupinové fotografie, portrétní stylizované 
fotografie 
 
Dostanete: 
cca 400 upravených fotografií na DVD / USB flash disku 
200 ks vyvolaných fotografií na papíře ve formátu 10 x 15 cm 
Webová galerie na dobu neurčitou 

 
 
 
 
 

16.500 Kč 



Svatba E (Madison) Cena 

Rozsah: 
PŘEDSVATEBNÍ FOTOGRAFIE 
CELÝ DEN 
obřad, ranní přípravy nevěsty, hostina, skupinové fotografie, portrétní stylizované 
fotografie 
 
Dostanete: 
cca 400 upravených fotografií na DVD / USB flash disku 
MADISON album, 50 fotografií ve formátu 25 x 25 cm, papír Kodak Endura Metallic 
10 ks fotografií na papíře formátu 15 x 22 cm 
200 ks vyvolaných fotografií na papíře ve formátu 10 x 15 cm 
Webová galerie na dobu neurčitou 

 
 
 
 
 

25.500 Kč 

 

A. 2. Doplňkové služby 

Předsvatební fotografie Cena 

cca 40 upravených fotografií v digitální formě na CD/DVD 
 
Rozsah: max. 3 hodiny 
série stylizovaných portrétních fotografií ve vybraných exteriérech 

 
 

2.500 Kč 

 

Fotokoutek Cena 

Fotokoutek je realizován formou mobilního ateliéru s profesionálními zábleskovými 

světly a různým foto pozadím. K dispozici jsou různé rekvizity. Toto v poslední době 

populární zpestření svatby vyžaduje prostor minimálně 4 x 3 metry a je nabízeno pouze 

u celodenních balíčků. 

 
 

2.500 Kč 

 

Druhý fotograf na svatbě Cena 

Hodně fotografů fotografuje ve dvojici. Zvláště pokud chcete mít zaznamenány i ranní 

přípravy ženicha, nebo obřad z více uhlů pohledů je dobré mít dva fotografy. 

 
1.000 Kč / hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Ceník vyvolaných fotografií a dalších produktů 
B. 1. Zvětšeniny fotografií 

Formát Cena 
4“ x 6“ (10 x 15 cm)   

1 – 100 ks 8 Kč 
101 ks +  6 Kč 

5“ x 7“ (13 x 18 cm) 16 Kč 
6“ x 9“ (15 x 22 cm) nebo 6“ x 8“ (15 x 20 cm) 30 Kč 
A4 (21 x 30 cm) 60 Kč 

 

B. 2. CeWe fotoknihy 

Formát 26 stran za dalších 8 stran 
   

Malá (13 x 14 cm) 1.300 Kč +100 Kč 

Čtvercová (21 x 21 cm) 1.900 Kč +200 Kč 

Velká (21 x 28 cm) 2.400 Kč +250 Kč 

Velká XL (30 x 30 cm) 2.900 Kč +250 Kč 

Německé CeWe knihy patří dnes k nejoblíbenějším fotoknihám na českém trhu, svou popularitu si získaly i díky 
příznivé cenové dostupnosti. Uvedené ceny zahrnují kompletní grafické zpracování a vztahují se ke knihám 
v nejkvalitnějším provedení (tvrdé desky, tisk na fotografickém papíře).  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 3. Profialba.cz 

Typ / Formát 10 listů za další 1 list 
   

Exclusive (20 x 20 cm) 2.500 Kč +200 Kč 

Acrylic (25 x 25 cm) 3.800 Kč +200 Kč 

Creative (30 x 30 cm) 3.500 Kč +300 Kč 

Firma Profialba.cz nabízí vyšší standard, jejich alba a fotoknihy obsahují papír s gramáží 200 až 1200g/m2. Fotoalba 
jsou vázáná ve velmi kvalitních textilních deskách, nebo v deskách potažených ekokůží. Uvedené ceny platí pro papír 
velvet (s jemným zrnem) a zahrnují kompletní grafické zpracování. V nabídce je i papír s kovovým leskem (+70 Kč/list). 

 



B. 4. Madison album 

Formát 30 stran / fotografií 40 stran / fotografií 
   

Malý čtverec 20 x 20 cm (8“ x 8“) 7.000 Kč 9.000 Kč 

Velký čtverec 25 x 25 cm (10“ x 10“) 9.000 Kč 10.000 Kč 

Madison album je určen pro ty zákazníky, kteří mají rádi klasické fotografie. Obálku alba tvoří tvrdé desky z pravé 
kůže se stříbrným pruhem. V ceně je zahrnuto i vyvolání fotografií na papíře Kodak Endura Metallic v uvedeném počtu 
a formátu vč. jejich instalace. 

 
 
 
 
 

C. Další informace, podmínky 

1. Důležitou součásti dobré spolupráce je osobní schůzka s oběma partnery, kde jsou diskutovány 

všechny věci související se svatební fotografii. Tato konzultace je nezávazná a zdarma. 

2. Ceny jsou smluvní. Jednotlivé svatební balíčky lze upravit, nebo pozměnit, aby více vyhovovaly Vašim 

individuálním potřebám. Výsledná cena je vždy věcí vzájemné dohody. 

3. V případě zájmu je možné objednat druhého fotografa, je možné svatbu nafotografovat na klasický 

film (kinofilm, nebo střední formát). Můžeme zabezpečit i vizážistu, popř. kadeřníka. Všechny tyto 

záležitosti lze prodiskutovat na osobní schůzce. 

4. Pokud se rozhodnete využít našich služeb, nabízíme možnost uzavření smlouvy o dílo, kde je 

specifikován rozsah vzájemných závazků a další detaily. 

5. Při objednání našich služeb (rezervaci termínu) požadujeme zálohu ve výši 30% z celkové částky za 

námi poskytnuté služby. Zbylých 70% je splatných po odevzdání díla. Záloha je nevratná v případě 

zrušení objednávky. 

6. Ceny zahrnují cestovní náklady v okruhu 30 km od Havířova. 

7. Služby poskytujeme na území celé České republiky a v podstatě i mimo ní. Cestovní náklady mimo 

bod 6 jsou specifikovány nad rámec jednotlivých balíčků a závisí na vzdálenosti od Havířova. 

8. Dodávané tiskové produkty (fotografie, jejich zvětšeniny a fotoknihy) jsou barevně vyváženy tak, aby 

co nejvěrněji podaly barvu lidské pleti. Nemůžeme dát 100% garanci toho, že všechny barvy budou 

zobrazeny tak, jak je vidí lidské oko, protože to z technického hlediska není možné. 

9. Všechny ceny jsou uvedeny vč. 21% DPH. 
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