SMLOUVA O SVATEBNÍ FOTOGRAFII
uzavřena mezi

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….
dále jen “Klient”
a
PAVEL DUFEK,
Chmelická 613, Praha 9 | www.paveldufek.cz, www.paveldufek.com,
pavel@paveldufek.com, 00420778080318, IČ 49361538
dále jen “Fotograf”
DATUM SVATBY JMÉNO NEVĚSTY A KONTAKT JMÉNO ŽENICHA A KONTAKT ČAS ZAČÁTKU A KONCE FOTOGRAFOVÁNÍ MÍSTO A ČAS OBŘADU MÍSTO OSLAVY Tato smlouva zahrnuje služby fotografa na výše uvedené svatbě v délce xy hodin.
Zároveň zahrnuje/nezahrnuje zásnubní fotografování.
Klient obdrží minimálně xy retušovaných digi fotografií na USB Flash/Cloud ve velkém rozlišení.
xy ks tištěných fotograifí ve velikosti 15x21 cm.
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HONORÁŘ
Služby dle této smlouvy

0 CZK

Rezervační poplatek ve výši 30%

0 CZK

Rezervační poplatek je splatný při podpisu této dohody.
Doplatek dohodnuté částky převodem na účet nebo v hotovosti nejpozději v den svatby.
POTVRZENÍ
Podepsaná "Smlouva o svatební fotografii" a zaplacení rezervačního poplatku jsou nezbytné k
potvrzení shora uvedených služeb svatebního fotografa.
Klienti se dohodli, že poskytnout jídlo pro fotografa/y v případě, že délka spolupráce překročí pět
hodin. (Fotografovi to poskytne maximální možnost zachycení všech důležitých momentů. Zároveň
jistotu pro vás, že nikdo nebude fotit v době, kdy všichni jí. Je to ohleduplné pro obě strany).
EXKLUZIVITA A PRAVOMOC
Pavel Dufek bude jediným profesionálním fotografem, který bude pracovat ve svatební den a bude
mít přednost před jakýmkoli jiným fotografem nebo kameramanem v souvislosti se svatbou a
umístěním kamer a vybavení. Fotograf nemůže nést odpovědnost za chybějící svatební fotografie,
pokud hosté užívající své vlastní fotoaparáty brání a neustále přerušují práci fotografa.
ZRUŠENÍ SMLOUVY
Pokud Klient zruší dohodnutou smlouvu a Fotografovi se podaří zajistit jiného klienta v alespoň
stejné hodnotě, Fotograf Klientovi vrátí již uhrazený poplatek v plné výši. Bude-li hodnota nové
rezervace nižší, Fotograf Klientovi vrátí rozdíl částky.
SPOLUPRÁCE
Klienti i Fotograf souhlasí se spoluprací a komunikací mezi sebou tak, aby bylo dosaženo co
nejlepšího výsledku v rámci této smlouvy. Doporučujeme, aby Fotograf měl pomocníka, který
upozorňujní na klíčové osoby, které mají být fotografovány. Fotograf může také potřebovat pomoc
svědka nebo další osoby v pořádání rodinných skupin. Klienti se rovněž dohodli, že dají Fotografovi
dostatečné informace předem ohledně klíčových událostí na svatbě. Dají Fotografovi čas se připravit
např. na házení kytice, krájení dortu, projevy rodičů a svědků, apod. Upozorňujeme, že ne všichni
hosté na svatbách se rádi nechají vyfotit. V takových případech Fotograf využije svého uvážení, ale
nemůže být zodpovědný za nedostatek fotografií těchto lidí.
HODINY, SAZBY A PŘESČASY
Fotograf i Klient se dohodli na výše uvedeném rozsahu služeb. Po překročení této doby náleží
Fotografovi odměna ve výši 2000 CZK hodinové sazby. Tato sazba začíná běžet po 15 minutách
každé započaté hodiny.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
V nepravděpodobném případě osobního onemocnění nebo jiných okolností mimo kontrolu Fotografa
může být nahrazen jiným, vysoce kvalitním fotografem. Podmínkou náhrady je souhlasu Klienta před
událostí. V takovém případě, pokud klient odmítne náhradního fotografa, může klient místo toho
vypovědět tuto smlouvu a obdrží úplnou náhradu poplatku za rezervaci. Fotograf používá pracovní
metody k zabránění škod na pořízených fotografiích nebo jejich ztrátě. Vždy však existuje možnost,
že může dojít ke ztrátě, odcizení nebo zničení v produktech/paměťových kartách nebo způsobem
mimo kontrolu fotografa. Za těchto okolností je odpovědnost omezena na vrácení zaplacených
poplatků za služby nebo jejich část podle procenta dodaných fotografií.
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PRAVIDLA MÍSTA KONÁNÍ
Fotografové jsou někdy omezeni pravidly uloženými matrikáři, knězi a manažery v místě konání, co
může a nemůže být provedeno. Například někteří kněží trvají na tom, že není povolen žádný blesk, a
jiní budou trvat na tom, že fotografové budou fotografovat jen z určitého místa. Za takových okolností
Klienti souhlasí s technickým omezení, která mohou způsobit použité zařízení. Doporučujeme
klientům, aby byli obeznámeni s pravidly místa konání a v případě potřeby jednali s pověřenými
pracovníky.
PLNĚNÍ SMLOUVY
Retušované digitální fotografie budou dodány do 30 dnů od termínu svatby.Tištěné fotografie budou
dodány do 15 dnů od výběru Klientem. Termín dodání fotoknih je od 14 do 60 dnů.
Fotograf vlastní a zachovává původní snímky vyfocené v souvislosti s touto dohodou. Nicméně,
vzhledem k omezené kapacitě kontrolovaných skladovacích zařízení a důvodu odpovědnosti, nebudou
zachovány déle než 12 měsíců po svatbě.
AUTORSKE PRÁVO
Autorské právo zůstává fotografovi. Fotograf uděluje Klientům oprávnění k provádění kopiií snímků
za následujících podmínek:
Snímky pořízené fotografem pro osobní spotřebu klientů a jejich přátele a příbuzné. Prodej,
publikování nebo jakékoliv komerční použití fotografií není povoleno bez předchozího písemného
souhlasu fotografa.
ÚPLNOST SMLOUVY
Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními Klientem a Fotografem a podpisy vyjadřují
svůj svobodný souhlas.

V ………. dne ……….

……………………………………
[KLIENT]

……………………………………
[KLIENT]

………………………………………………………………………………………….……….
Pavel Dufek Fotograf
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