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CENÍK 

Snímky jsou určeny pro soukromé potřeby objednatele 

a nesmí jím být dále komerčně využity. 

 

Děti, miminka.  

sada 1  cena: 1.800,- Kč 

3 ks profesionálně upravených a vytištěných fotografií + CD v plné kvalitě 

tisk 2x A5 + 1x A4 

sada 2  cena: 2.900,- Kč 

5 ks profesionálně upravených a vytištěných fotografií + CD v plné kvalitě 

tisk 4x A5 + 1x A4 

 

Partnerské a rodinné foto.  

sada 1  cena: 1.900,- Kč 

3 ks profesionálně upravených a vytištěných fotografií + CD v plné kvalitě 

tisk 2x A5 + 1x A4 

sada 2  cena: 2.900,- Kč 

5 ks profesionálně upravených a vytištěných fotografií + CD v plné kvalitě 

tisk 4x A5 + 1x A4 

sada 3  cena: 4.500,- Kč 

8 ks profesionálně upravených a vytištěných fotografií + CD v plné kvalitě 

tisk 5x A5 + 3x A4 

 

Těhotenské fotografie.  

sada 1  cena: 1.900,- Kč 

3 ks profesionálně upravených a vytištěných fotografií + CD v plné kvalitě 

tisk 2x A5 + 1x A4  

sada 2  cena: 3.400,- Kč 

5 ks profesionálně upravených a vytištěných fotografií + CD v plné kvalitě 

tisk 4x A5 + 1x A4 
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Akty.  

sada 1  cena: 1.900,- Kč 

  3 ks profesionálně upravených a vytištěných fotografií + CD v plné kvalitě 

tisk 2x A5 + 1x A4  

sada 2  cena: 3.400,- Kč 

5 ks profesionálně upravených a vytištěných fotografií + CD v plné kvalitě 

                tisk 4x A5 + 1x A4 

sada 3  cena: 4.500,- Kč 

  8 ks profesionálně upravených a vytištěných fotografií + CD v plné kvalitě,  

  tisk 5x A5 + 3x A4 

 

Svatby.  

 Individual rozsah dle přání klienta, cena dle domluvy 

 Malý  cena: 4.500,- Kč  

fotografování 1,5 hod, 100 záběrů, CD v tiskové kvalitě, tisk 20 ks  

vel. 13x19, úpravy 

 Základ  cena: 8.000,- Kč 

fotografování 3 hod, 200 - 300 záběrů, DVD v tiskové kvalitě, 

   tisk 40 ks vel. 13x19, úpravy 

 Velký  cena: 11.000,- Kč 

fotografování 5 hod, 400 - 500 záběrů, DVD v tiskové kvalitě, 

   tisk 50 ks vel. 13x19, úpravy 

 Největší cena: 16.500,- Kč 

fotografování bez omezení času, DVD v tiskové kvalitě,  

tisk 60 ks vel. 13x19, úpravy 

 

Ostatní fotopráce.  Smluvní ceny dohodou. 

Dopravné: 10,- Kč/km (výjezd mimo Prahu) 

Nejsem plátce DPH. 


