
1. CENÍK ATELIEROVÉ FOTOGRAFIE 
   A PORTRÉTY V EXTERIÉRU 

MAKO Blatná, spol. s r.o., KODAK EXPRESS, tel. 602 379 525, email: kortus@mako.cz, kompletní nabídka fotoslužeb a ceník 
na www.makofoto.cz – fotografování je nutné předem objednat! 

1.1. Fotografování 

Fotografování osob v atelieru (exteriéru) 
Z fotografování budou vytvořeny náhledy ve snížené kvalitě, ze kterých si 
vyberete fotografie, které budete chtít dále zpracovat - tyto náhledy nejsou 
retušovány, zpravidla jsou zaslány emailem či předány na CD a obsahují 
ochranné prvky. Minimální účtovaný čas je 0.5 hod. 

800,- Kč/0.5 hod. 

Zpracování každé vybrané fotografie (ořez na vybraný formát, retuš, 
převod do černobílé podoby či sépie, tonální úpravy atd.). Nezahrnuje cenu 
zhotovení fotografie (minilab, velkoformátový tisk). Úprava fotografie je 
účtována jednorázově za každou upravovanou fotografii. 

200,-Kč/foto nad 20x30 cm 
80,-Kč/foto do 20x30 cm  
50,- Kč/foto do 18x24 cm 

Předání upravených fotografií v elektronické formě v plné kvalitě - jen 
snímky vybrané zákazníkem, zaslání elektronicky 
- reportážní/ateliérová fotografie 

50,- Kč/100,- Kč/foto 

Uložení upravených fotografií na CD/DVD (flash disk)  100,-Kč 

 

1.2. Zhotovení fotografií 

L = lesk M = mat Ceník ateliérové fotografie (nutné ještě připočítat  úpravu fotografie) 

9 x 13 cm*   L - M    11,- Kč 

10 x 15 cm* L - M  12,- Kč 

13 x 18 cm* L - M 20,- Kč 

15 x 20 cm* L - M 30,- Kč 

18 x 24 cm* L - M 55,- Kč 

20 x 30 cm* L - M 70,- Kč 

30 x 40 cm* L - M 160,00 Kč 

30 x 45 cm* L - M 180,00 Kč 

30 x 90 cm* L - M 280,00 Kč 

 

Zhotovení fotografií nad velikost 30x90 cm – viz ceník velkoformátového tisku 
(podrobný ceník na https://www.makofoto.cz/ceniky/Tabulka%20adjustace.pdf) 

Pouze tisk – 18,- Kč vč. DPH za 1 dm2 
Tisk, laminace, nalepení na desku – 47,- Kč za 1 dm2 
Tisk na plátno vč. rámu (rozměry po 10 cm dle rámu) – 31,- Kč vč. DPH. 

Kompletní ceník fotoprací: https://www.makofoto.cz/ceniky/cenikfoto.htm 

Kompletní ceník barevného tisku a kopírování: https://www.makofoto.cz/ceniky/cenik_kopirovani.htm 
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