
 z 1 6

Smlouva o dílo 

Uzavřená podle § 2596 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  mezi stranami: 

Renata Wasserbauer, bytem: Chaloupky 797, Strážnice 696 62, ČR, 
dále jen zhotovitelem 
 
a  
 
_____________________________, bytem: __________________________________________ 
 

_________________ narozen(a) dne: ______________, telefon: ________________________ 

dále jen objednatelem 

Obě strany se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o dílo a jejím podpisem 
projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se 
řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. 

1. Předmět: předmětem této smlouvy je zhotovení a následná předtisková příprava a 
zajištění tisku reportážních a portrétních fotografií ze svatebního dne objednatele,  
 
 
konaného v(e) __________________________________ dne _______________________. 

2. Rozsah prací: Objednatelem byl vybrán ”PRÉMIOVÝ” balíček  (pro rok 2023 - var. 
1R), zahrnující fotografické práce dvou fotografů po dobu až 13 hodin a později i 
dodání 350 a více kusů (max. 450 kusů v ceně balíčku) upravených fotografií v 
elektronické formě na USB Flash disku a v online galerii, 100 ks vytištěných 
fotografií formátu 13x19cm a grafický návrh a výrobu luxusní fotoknihy formátu 
30x30cm v hodnotě 2500Kč.  
 
Počet vytištěných fotografií je možno po domluvě se zhotovitelem za předem 
smluvenou cenu navýšit na libovolný počet, popř. je možné objednat i jiné formáty. 
  
Fotografie v elektronické formě budou objednateli dodány pouze upravené, a to v 
maximální možné kvalitě ve formátu JPG. Neupravené fotografie ve zdrojovém 
formátu RAW nejsou součástí této smlouvy a jejich výlučným vlastníkem je 
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zhotovitel. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl s tímto faktem 
předem obeznámen a nebude RAW soubory po zpracovateli vyžadovat.  
 
Součástí balíčku je také SVATEBNÍ FOTOKOUTEK vč. neomezeného tisku 
fotografií formátu 10x15cm po celou dobu jeho 8 hodin provozu. 
Veškeré fotografie, jsou i po předání majetkem fotografa. Objednavatel, který se 
převzetím stává vlastníkem fotografií, je smí používat pouze a výhradně pro osobní 
účely. Fotografie bez souhlasu autora nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, 
propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované 
osoby mohou fotografie používat pro osobní nekomerční prezentaci (viz. Autorský 
zákon - č. 121/2000 Sb.  
Úpravy fotografií, jako jsou např. zeštíhlení, rovnání nosu, odstranění kruhů pod 
očima, tetování, opálená ramínka plavek, rozteklý make-up, rozcuchaný či jinak 
zničený účes a jiné “zákroky" se nepovažují za běžnou retuš a nejsou součástí úprav 
fotografií v rámci ceny fotografování dle této smlouvy. Tyto úpravy se považují za 
nadstandardní, lze je provést na přání klientů a jsou účtovány dle náročnosti. Cena 
provedení požadovaných úprav bude objednateli sdělena na požádání. 
Objednatel je také srozuměn se skutečností, že výběr fotografií jemu předaných, je 
na výlučném uvážení fotografa. 

3. Smluvní cena a záloha: Celková cena díla, které je předmětem podle této 
smlouvy, činí 32.999,- Kč (slovy třicetdvattisícdevětsetdevadesátdevět korun).  
Před podpisem této smlouvy objednatel zaslal zhotoviteli nevratnou zálohu ve 
výši 7.999,- Kč (slovy sedmtisícdevětsetdevadesátdevět korun) na bankovní účet a 
podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje její přijetí v plné výši. Záloha slouží coby 
kauce pro případ odstoupení objednatele od této smlouvy. V případě realizace díla 
bude záloha odečtena od celkové ceny díla.  
V ceně díla je započteno 13 hodin fotografických prací. Nedomluví-li se obě 
strany jinak, za každou další započatou hodinu fotografování navíc, bude 
objednateli účtována částka 2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun). 

4. Náklady na dopravu: V ceně díla jsou započítány náklady na dopravu zhotovitele v 
den focení do celkové ujeté vzdálenosti 250km. Při ujetí větší vzdálenosti bude 
objednateli účtována částka 10,- Kč za každý další započatý kilometr (vzdálenost je 
vždy počítána z města Strážnice - okres Hodonín). 

5. Termín dodání: Fotografie, které jsou předmětem této smlouvy, nedohodnou-li se 
obě strany jinak, budou předány nejpozději do tří měsíců od data pořízení 
fotografií. V případě prodlení zaviněného stranou zhotovitele má objednatel nárok 
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na slevu ve výši 1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. V případě prodlení 
zaviněného stranou objednatele, nemá objednatel na slevu nárok. 

6. Spolupráce na realizaci díla: V první fázi předá zhotovitel objednateli dílo 
elektronickou formou k tzv. náhledovému řízení. Po jeho přijetí se objednatel 
zavazuje zaslat zhotoviteli případné korektury a připomínky, a to nejpozději do 
sedmi dnů od doručení díla. Pokud tak neučiní, má zhotovitel právo za každý 
započatý den prodlení oddálit termín předání hotového díla a to vždy o další jeden 
pracovní den. V případě, že by korektury požadované objednatelem vyžadovaly 
náročnější úpravy a tím pádem by hrozilo nedodržení předem stanoveného 
termínu dodání, je zhotovitel povinnen o tom objednatele neprodleně informovat a 
konzultovat s ním další postup. 

7. Předání díla a finanční vyrovnání: Zhotovitel se zavazuje k předání díla v 
nejkratším možném termínu, nejpozději však v termínu uvedeném v bodě 5 této 
smlouvy. Dílo, nedohodnou-li se obě strany jinak, bude objednateli předáno 
osobně zhotovitelem, a to ve městě Strážnici (okres Hodonín). Objednatel výsledek 
činnosti zhotovitele při předání osobně prohlédne a zkontroluje. Jestliže provedení 
díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a objednatel dílo odmítne v 
takovém stavu v souladu se zákonem převzít, má právo dílo vrátit zhotoviteli k 
přepracování, v rámci něhož zhotovitel v nezbytně nutném čase bezplatně odstraní 
vady díla. Pokud vady ani po přepracování nebudou odstraněny nebo nebude 
možno je vůbec odstranit, nemá objednatel povinnost dílo převzít a zaplatit zbylou 
část ceny díla. Záloha uhrazená podle bodu 3 této smlouvy se nevrací. Dojde-li k 
převzetí díla objednatelem, odpovídá zhotovitel za vady díla v rozsahu záruky po 
dobu dvou let. Záruka se vztahuje na technické vady díla a jeho zcela zřejmou 
nezpůsobilost k užití. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození díla nebo 
jeho částí objednatelem. 

8. Další ujednání: Zhotovitel se zavazuje vyvinout ve všech fázích realizace díla 
maximální úsilí pro to, aby výsledné dílo odpovídalo kvalitě jím standardně 
prezentované. V případě předem nepředvídatelných skutečností, jako např. 
nepřízně počasí nebo nespolupráci objednatele se zhotovitelem při focení a z toho 
vyplývající nemožnosti nafotit dostatečný počet fotografií, může být počet fotografií 
dodaných v elektronické podobě nižší, než je uvedeno v bodu 2 této smlouvy.  
Objednatel je také srozuměn se skutečností, že výsledné dílo je charakteristickým 
odrazem reality skrze elektronická zařízení, reflektujícím osobitý vzhled věcí, krajiny 
a lidí. Estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti může různit a její 
hodnocení je ryze subjektivním aspektem. Vlastní vzhled a případná nespokojenost 
s ním nemůže být v žádném případě důvodem k reklamaci služby. Zhotovitel na 
základě svého vkusu a citu sám rozhodne, která fotografie bude dodána v 
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barevném a která v černobílém provedení, tak, aby výsledkem byla vždy esteticky 
vhodnější možná variatna. Změna barevného provedení jednotlivých fotografií je 
po domluvě se zhotovitelem možná (musí být technicky proveditelná a výsledná 
fotografie musí odpovídat kvalitě zhotovitelem standardně prezentované), není 
však v ceně objednaného balíčku. Cena úprav fotografií je věcí vzájemné domluvy a 
liší se vždy na základě náročnosti úprav a počtu upravovaných fotografií. 

9. Bezpečnost a ochrana majetku: Objednatel se zavazuje vytvořit poskytovateli 
podmínky pro nerušené plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména 
spolupůsobit na třetí osoby, aby neobtěžovaly, nebránily zhotoviteli v jejich plnění  
a aby z jejich strany nehrozil vznik škody na majetku zhotovitele. Současně 
objednatel souhlasí s tím, že nesplnění smluvních závazků zhotovitelem v důsledku 
znemožnění jejich plnění třetími osobami nebude důvodem ke snížení smluvní 
odměny, naopak bude důvodem k předčasnému ukončení plnění smluvních 
povinností (tj. fotografických prací). 

10. Zpracování osobních údajů: Objednatel podpisem této smlouvy bere bez výhrad 
na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů, které poskytovateli poskytnul v 
souvislosti s uzavřením této smlouvy, poskytovatel zpracovává a bude zpracovávat z 
titulu uzavření smlouvy a jejího plnění s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování je evidence 
smluvní spolupráce a uplatnění případné reklamace. Poskytovatel bude 
zpracovávat osobní údaje objednatele v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
zákon o účetnictví 5 let, následně údaje zlikviduje.  
Objednatel svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že je seznámen se svými 
právy, tedy právy subjektu údajů. Je si vědom svých práv v souladu s čl. 15 – 20 
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména práva na přístup 
k osobním údajům, práva na opravu a právo na výmaz.  
Objednatel výslovně prohlašuje, že zúčastněné osoby (tj. osoby, které budou 
zachyceny na fotografiích) a vlastníci použitých prostor, v nichž bude dílo 
realizováno, jsou s realizací díla obeznámeni a nebudou bránit poskytovateli v 
realizaci díla. S danými skutečnostmi udělili objednateli souhlas, což objednatel je 
(a nebo bude) schopen v případě potřeby prokázat. Ve spojení s prohlášením 
objednatele uvedeným v tomto článku, nenese zhotovitel odpovědnost za 
případné porušení práv fyzických či právnických osob ve smyslu autorského zákona 
č. 121/2000 Sb. anebo zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku týkající se 
ochrany osobnosti, vyjma případů, kdy bude těmito osobami výslovně požádán o 
nepořizování nebo nezveřejňování jakékoliv formy zachycení jejich osob a 
zhotovitel tuto žádost neuposlechne.  
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S odkazem na předchozí odstavec smlouvy, kdy mohou být zpracovávány v 
souvislosti s prováděním díla i osobní údaje dalších osob, tj. nejen objednatele, 
objednatel prohlašuje a nese odpovědnost za to, že tyto osoby obeznámil s tím, že 
budou jejich osobní údaje zpracovávány a jaká mají práva, a to v rozsahu výše 
uvedených odstavců tohoto článku. 

11. Účinnost smlouvy: Účinky této smlouvy nastanou okamžikem jejího podpisu 

12. Prohlášení: Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Účastníci této 
smlouvy prohlašují, že si její text důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že byla 
uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy. 

Ve Strážnici dne ___________________ 

____________________________________            ____________________________________             
objednatel                 zhotovitel 

JWG
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Příloha č. 1 

Kontaktní údaje 

Jméno a příjmení nevěsty: _____________________________________________________ 

Telefon: _____________________ E-mail: _________________________________________ 

Jméno a příjmení ženicha: _____________________________________________________ 

Telefon: _____________________ E-mail: _________________________________________ 

Podrobnosti o průběhu svatby 

Předpokládané místo konání příprav nevěsty: ____________________________________ 

Předpokládané místo konání příprav ženicha: ____________________________________ 

Předpokládané místo konání obřadu: ___________________________________________ 

Předpokládané místo konání hostiny: ___________________________________________ 

* stačí vyplnit alespoň město 

A jen tak ze zvědavosti - kde jste se o nás dozvěděli: ______________________________
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