
Všeobecné obchodní podmínky 
 

Objednání fotografických služeb 
Objednat se lze e-mailem info@photogm.cz nebo telefonicky na tel.č.723229056. Objednáním 
fotografických služeb klient automaticky souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínky. 

Platba 
Cena za poskytnuté služby je splatná v den fotografování. Pokud si vyberete fotografie nad rámec 

základního balíčku, doplatek se zasílá převodem na bankovní účet. 

Ateliér 
V ateliéru je zakázáno kouřit, fotografovat vlastním zařízením, poškozovat rekvizity. Do ateliéru je 

zákaz vstupu se zvířaty. 

Výběr fotografií 
Do 14ti dnů obdržíte od fotografa email s přístupovými hesly do Vaší fotogalerie, kde budou nahrány 
neretušované náhledy z focení, ze kterých si budete moct vybrat fotografie k finální úpravě. Náhledy, 

které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně 
fotograf.Vybrané fotografie k úpravě  odešle klient  zpět  do 2. týdnů od jejich obdržení. Po dokončení 

zakázky dochází k smazání vytvořené galerii s náhledy. 

Dodací lhůta 
Doba dodání finálních  fotografií je 4-6 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od 
data focení. Finálně editované fotografie obdržíte emailem , jako odkaz na galerii, kde si fotografie 

můžete stáhnout a uložit na bezpečné místo. 

Zpracování fotografií 
Hotové fotografie obdržíte ve formatu jpg v plné velikosti. Neupravené fotografie neposkytuji. 

Úprava fotografií 
U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, 

odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance. U novorozenců se navíc 
retušuje novorozenecká vyrážka. U maminek se retušují kruhy pod očima a vrásky. Speciální 

požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, 
zeštíhlení postavy, čouhajících ramínek či faldíků atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za 

příplatek 100,- za fotografii. Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií. 

Archivace fotografií 
Fotografie zaslané jako finální fotografie archivuji  maximálně 4měsíce od jejich  dokončení. 

Autorská práva 
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro 

jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované 
osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. 

Objednáním na fotografování automaticky potvrzujete souhlas  s všeobecnými obchodními podmínky. 
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