
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

I. Základné ustanovenia 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi dodávateľom 
(fotograf, kameraman) a objednávateľom (klientom). Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme 
ponuky zo strany dodávateľa a objednávky na dodanie tovaru zo strany odberateľa. 

Dodávateľom je Sofia Vašš so sídlom Hornádska 454/4, Spišské Vlachy, IČO:52092411, DIČ:1124016333. 

Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá doručila dodávateľovi objednávku písomne (poštou, e-mailom, SMS správou alebo inými písomnými 
komunikačnými kanálmi) alebo telefonicky. 

Predmetom zmluvy je podľa konkrétnej objednávky je zhotovenie fotografického a / alebo videografického a / alebo grafického materiálu v elektronickej alebo 
printovej podobe. Dodávateľ sa zaväzuje vytvoriť pre klienta dielo a klient sa zaväzuje zaplatiť zaň dodávateľovi odmenu a iné plnenia dohodnuté podľa tejto 
zmluvy za nižšie uvedených podmienok. 

II. Objednávka 

1. Objednávateľ si objednáva služby ponúkané dodávateľom na základe objednávky. 

                    Tá musí obsahovať nasledovné náležitosti: 

a. identifikácia objednávateľa – meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo 

b. popis požadovanej / požadovaných služby / služieb 

c. rozsah objednávanej / objednávaných služby / služieb 

2. Ak objednávateľ vopred v objednávke neuvedie miesto dodania služby, má sa za to, že služba má byť dodaná elektronickou formou- emailom s odkazom 
na Disk Google (Google Drive), kde bude predmetné dielo možné stiahnuť po dobu 30 dní. Po tejto dobe bude predmetné dielo odstránené z Disk Google 
(Google Drive).  

3. Doručená objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy. Ak objednávka neobsahuje niektoré z potrebných náležitostí, alebo je potrebné 
doplnenie niektorých údajov, či definovanie rozsahu objednaných služieb, dodávateľ sa spojí s objednávateľom s výzvou na doplnenie a spresnenie 
informácii. Na základe riadne definovanej a vyplnenej objednávky dodávateľ vytvorí cenovú ponuku pre klienta. 

 

III. Cenová ponuka 

1. Cenová ponuka vychádza zo zaslanej objednávky od objednávateľa, individuálnych požiadaviek na službu a náročnosti vyhotovenia. 

Cenová ponuka musí obsahovať: 

a. identifikáciu objednávateľa 

b. presný popis, miesto výkonu a rozsah služieb 

c. jasne stanovenú cenu buď za celý rozsah požadovaných služieb (cenový balíček) alebo za jednotlivé odovzdané fotografie (cena za 1ks fotografie), alebo za 
dohodnutý rozsah videa (počet a dĺžka v minútach), prípadne za grafiku. V prípade zaslania cenovej ponuky ako cenového balíčka za určité množstvo fotografií 
dodávateľ uvedie aj cenu za 1ks fotografie naviac. V prípade akcií je cena stanovená za hodinu fotenia, ak to nebolo vopred dojednané inak. 

2. Cenová ponuka je uvedená bez nákladov na cestovné. Cestovné je zahrnuté v cene a teda sa neráta naviac, ak je miesto fotografovania / videoprodukcie v okruhu 
do 50 km od sídla dodávateľa vrátane. Nad 50 km sa cestovné náklady počítajú koeficientom 0,20 eur/1km od sídla dodávateľa. Dodávateľ vopred na túto 
skutočnosť upozorní klienta v cenovej ponuke. 

3. Písomné odobrenie cenovej objednávky objednávateľom a dohodnutie termínu fotenia sa považujú za uzatvorenie zmluvy o dielo medzi objednávateľom a 
dodávateľom. Podmienky zmluvy o dielo sú upravené týmito VOP. Zmluva o dielo môže byť uzatvorená aj samostatne, ak podmienky v nej upravené presahujú rámec 
týchto VOP. 

IV. Rezervácia termínu, príprava materiálu (fotenie) a spracovanie 

1. Rezervácia termínu nastáva automaticky písomnou dohodou o termíne (tzn. uzatvorením zmluvy). S výnimkou svadobného fotenia, svadobného 
natáčania , stužkových slávností (fotenia, natáčania),  dodávateľ za rezerváciu termínu nevyberá vopred žiadny rezervačný poplatok. V prípade 
rezervácie svadobného fotenia, svadobného natáčania, stužkových slávností (fotenia, natáčania), sa za rezervovaný termín považuje termín až po 
pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet. Číslo bankového učtu, variabilný symbol budú klientovi poskytnuté v cenovej ponuke.  Výsledná 
cena za dielo bude pri konečnom účtovaní znížená o rezervačný poplatok. V prípade zrušenia svadobného termínu klientom zostáva rezervačný 
poplatok v plnej výške dodávateľovi. V prípade zrušenia termínu z dôvodu zasiahnutia vyššej moci, je možné bezplatné dohodnutie náhradného 
termínu, ak klient stanoví v čase nepredvídateľnej okolnosti vyššej moci taký náhradný termín, ktorý má fotograf už obsadený, fotograf má nárok na 
100% z rezervačného poplatku. Rezervačný poplatok, ktorý prepadol v prospech dodávateľa, z dôvodu zasiahnutia vyššej moci,  je možné uplatniť na 
akúkoľvek inú poskytovanú službu. V prípade zrušenia termínu z akýchkoľvek iných okolností ako vyššej moci, dodávateľ má nárok na 100% 
z rezervačného poplatku. 

2. Dodávateľ je povinný dostaviť sa na miesto fotenia, natáčania a na čas určený v objednávke. Počas výkonu práce použije potrebné odborné vedomosti 
a vhodnú techniku na získanie fotografického, videografického, grafického materiálu, s ktorým bude ďalej pracovať. Materiál vhodne digitálne 
spracuje a upraví. 



V. Práva a povinnosti dodávateľa 

1. Výsledné fotografie, sú dodávané v elektronickom formáte .jpg v plnej veľkosti a exportované v najvyššej možnej kvalite. Výsledný videografický materiál je 
dodaný v elektronickom formáte .mp4 alebo inom vopred dohodnutom formáte. Výsledný videografický materiál bude dodaný vo vopred dohodnutom počte 
a minutáži (trvaní). Výsledný videografický materiál bude dodaný v rozlíšení FULL HD, prípadne 4K, prípadne inom vopred dohodnutom rozlíšení. Grafické služby 
budú dodané v elektronickom formáte vopred zmluvne dohodnutom. Doba dodania nesmie byť dlhšia ako vopred dohodnutá doba dodania v klientom schválenej 
zmluve o dielo, ak teda dodávateľovi nič nebránilo v spracovaní výsledného diela. Kompletizáciou materiálov sa rozumie kompletné nafotenie, v prípade, že 
fotograf posiela náhľady fotiek na výber klientovi, sa za skompletizovanie materiálu považuje deň, kedy objednávateľ dodávateľovi zaslal výber konkrétnych 
nafotených fotografií, ktoré budú predmetom zmluvy. Ak je dohodnuté, že klient bude vyberať fotografie sám na základe zaslaného linku na galériu 
s neupravenými náhľadovými fotografiami, fotograf sa zaväzuje link na túto galériu poslať klientovi do 10 dní od nafotenia materiálu. 

2. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP dáva objednávateľ dodávateľovi právo nafotené fotografie a / alebo  natočený videografický materiál a / alebo grafický 
materiál používať za účelom ich spracovania, resp. splnenia podmienok zmluvy o dielo. 

3. Dodávateľ je povinný riadne a načas odovzdať dohodnuté služby v kvalite obvyklej jeho predchádzajúcich fotografií, videoprodukcie, grafike, ktoré má klient 
k nahliadnutiu na dodávateľom vytvorenej prezentačnej webovej stránke www.vassovci.com. Úroveň retuše, je stanovená dodávateľom. Spôsob spracovania 
fotografií, spracovania videografického materiálu, grafiky je vždy záležitosťou subjektívneho umeleckého vnímania dodávateľa a dodávateľ si vyhradzuje plné 
právo fotografie, videografický materiál a grafiku upraviť podľa svojho najlepšieho vedomia a umeleckého cítenia. 

4. Ak nie je zmluvou stanovené inak, objednávateľovi je udelená licencia k súkromnému užívaniu diela. Práva pre komerčné použitie (licencia k dielu pre komerčné 
použitie) nie je možné nadobudnúť inak ako výslovným písomným súhlasom majiteľa komerčných práv, teda dodávateľa (autora fotografií, videografického 
materiálu, grafiky). Autor fotografií, videografickeho materálu, grafiky sa nevzdáva svojich autorských práv. 

5. Dodávateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť nafotené a /alebo natočené neupravené zábery,  objednávateľ na ne nemá žiadny právny nárok, ak to nebolo vopred 
zmluvne dohodnuté inak. Odberateľ nenadobúda vlastnícke práva k neretušovaným / neupraveným záberom v žiadnej podobe. Ich neoprávnené nadobudnutie 
(napríklad stiahnutím z internetových stránok dodávateľa), ich zverejnenie, šírenie alebo ďalšie upravovanie je považované za porušenie autorského zákona a 
dodávateľ sa môže domáhať nápravy a finančnej kompenzácie vo výške stanovenej zákonom a podľa ustanovení autorského zákona. Vo vopred dohodnutých 
prípadoch, dodávateľ môže poskytnúť neupravené zábery z klientovej galérie klientovi za poplatok. Tieto zábery však klient dostáva v zníženom rozlíšení vhodnom 
len na tlač malých formátov a klient sa zaväzuje tieto neupravené fotografie nikde nezverejňovať ani ich nijakým spôsobom ďalej neupravovať. 

6. Dodávateľ je povinný a objednávateľ dáva dodávateľovi súhlas uchovávať a archivovať všetky neupravené aj retušované fotografie na dátových nosičoch či 
zabezpečených cloudových serveroch dodávateľa po dobu najmenej po dobu 30 odo dňa doručenia kompletnej objednávky objednávateľovi. Objednávateľ dáva 
súhlas k archivácii materiálu až do písomného odvolania súhlasu objednávateľom. Objednávateľ je povinný si zabezpečiť vhodným spôsobom archiváciu 
dodávateľom odovzdaného diela vo vymedzenom čase. 

7. Dodávateľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vyššej moci, t. j. nepredvídateľných a zmluvnými stranami 
neovplyvniteľných prekážok. Ak nastanú okolnosti vyššej moci (napr. poveternostné vplyvy, povodeň alebo iná živelná pohroma, vojna, mobilizácia, povstanie, 
rozhodnutia úradov a pod.), zmluvné strany sa dohodli, že spoločne dojednajú náhradné termíny vzájomných plnení, zodpovedajúcich dobe trvania týchto 
okolností. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že 
takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy dodávateľovi alebo odberateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo 
úplné nesplnenie záväzkov. 

8. V prípade zasiahnuta tzv. vyššej moci, napríklad poškodenie pamäťového média vlhkosťou počas fotenia v daždi, je dodávateľ povinný ponúknuť náhradu škody 
podľa rozsahu poškodenia objednaného diela v percentách vyjadrenom v pomere ku celkovej cene objednaného diela. 

VI. Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ má právo predmet zmluvy (výsledné fotografie, výsledný videografický materiál, grafiku) dostať v riadnom čase, vhodnej kvalite a 
dohodnutom vyhotovení. 

2. Objednávateľ súhlasom s týmito VOP udeľuje dodávateľovi súhlas s vyhotovovaním fotografického a / alebo videografického materiálu a / alebo 
grafiky seba a osôb, za ktoré nesie právnu zodpovednosť (väčšinou detí), vrátane prejavov osobnej povahy. Pri akciách a foteniach viacerých osôb je 
odberateľ povinný oboznámiť všetky zúčastnené osoby s tým, že z priebehu udalosti bude vyrábaný fotografický a / alebo videografický a / alebo 
grafický záznam a že účasťou na udalosti prejavujú svoj súhlas s tým, aby boli fotografované, natáčané, graficky zaznamenané vrátane prejavov 
osobnej povahy a aby bolo fotografické a / alebo videografické a / alebo grafické dielo použité na účel splnenia tejto zmluvy. 

3. Klient sa zaväzuje zabezpečiť povolenia na fotografovanie a / alebo natáčanie a / alebo grafické spracovanie udalosti, ak sú tieto potrebné na 
miestach, na ktorých bude realizované fotografovanie a / alebo natáčanie a / alebo grafické spracovanie udalosti dodávateľom. V prípade, že sú pre 
zhotovovanie fotografického a / alebo videografického a / alebo grafického záznamu na uvedených miestach nejaké obmedzenia, objednávateľ je 
povinný s nimi dodávateľa vopred, v dostatočnom časovom predstihu oboznámiť. V prípade, že je vstup alebo zhotovovanie fotografického a / alebo 
videografického a / alebo grafického materiálu na mieste alebo s tým spojené úkony spoplatnené, sa objednávateľ zaväzuje všetky takéto poplatky 
uhradiť za dodávateľa. Ak by dodávateľovi nesplnením povinnosti objednávateľa vznikla akákoľvek škoda z dôvodu podľa tohto odstavca, je 
objednávateľ zodpovedný za takúto škodu. Za škodu podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj akákoľvek sankcia uložená dodávateľovi v súvislosti 
s vyhotovovaním fotografického a / alebo videografického a / alebo grafického materiálu bez príslušného povolenia, ktoré mal zabezpečiť 
objednávateľ, ak bolo potrebné, alebo bez zaplatenia poplatku, ktorý mal zaplatiť objednávateľ. 

4. Objednávateľ berie na vedomie, že autorom diela je dodávateľ, ktorému patria všetky autorské práva spojené s dielom podľa autorského zákona. 
Odovzdaním / odoslaním diela klientovi mu dodávateľ udeľuje časovo neobmedzený súhlas (licenciu) na použitie diela na vyhotovenie kópie diela a 
prezentáciu diela pre seba, jemu blízke a spriaznené osoby v neobmedzenom územnom rozsahu, vždy však len pre vlastné potreby. Licencia podľa 
predchádzajúcej vety sa neudeľuje na verejné vystavenie diela. Odmena za udelenie licencie je zahrnutá v odmene za vytvorenie diela. Objednávateľ 
berie na vedomie, že dielo, alebo jeho časť nesmie použiť inak, ako mu dovoľuje udelená licencia, najmä nie na komerčné účely. Toto neplatí v prípade 
komerčných fotografií, kde sa rozsah použitia vyhotoveného diela určí na základe zmluvy o dielo schválenej odberateľom. 

5. V rámci prezentácie diela pre seba a / alebo v rámci prezentácie diela pre klientove blízke a spriaznené osoby môže klient zverejniť dielo alebo jeho časť 
prostredníctvom internetovej aplikácie a/alebo sociálnych sietí osobne užívaných/prevádzkovaných klientom (vlastný blog, vlog. vlastná 
internetová stránka či obrázková / videogaléria alebo profil na sociálnej sieti), pričom sa objednávateľ zaväzuje, že k takto zverejnenému dielu, resp. 
k jeho opisu, pripojí meno alebo názov autora diela. Objednávateľ berie na vedomie, že do elektronickej fotografie nesmie zasahovať úpravami, 
fotofiltrami, vodoznakom, ani žiadnym iným spôsobom s výnimkou orezu. Právo na zasiahnutie do fotografie má len jeho autor, ak to autor vyslovene 
nedovolí. 

6. Objednávateľ berie na vedomie, že fotograf môže dielo voľne používať, vrátane komerčných spôsobov použitia diela. Aby však bola splnená zákonná 
podmienka ochrany osobných údajov, o použití fotografií, ktoré sú predmetom týchto VOP, musí byť riadne informovaný a s použitím písomne súhlasiť. 

7. Ak je dohodnuté, že objednávateľ bude vyberať fotografie sám na základe zaslaného linku na galériu s neupravenými náhľadovými fotografiami, 
je povinný zaslať finálny výber čím skôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa zaslania linku na neupravené zábery. Ak tak objednávateľ neurobí a 
nedohodne s fotografom iný individuálny termín zaslania výberu, má sa za to, že o nafotený materiál nemá záujem a berie na vedomie fakt, že 
dodávateľ môže zhotovený materiál zlikvidovať bez nároku na odškodné. 

8. V prípade poškodenia techniky pričinením zákazníka, alebo akéhokoľvek iného Účastníka akcie, na ktorej je zúčastnený dodávateľ za účelom 
zhotovenia Fotografického a / ALEBO Videografického A / Alebo grafického záznamu, je povinný uhradiť náklady spojené s uvedením poškodeného 
predmetného zariadenia do jeho pôvodného stavu. 

VII. Dodanie služby a úhrada za ňu 

1. Dodanie fotografického, videografického, grafického materiálu, ak nebolo dohodnuté inak, je formou elektronického zaslania e-mailom na zmluvne 
dohodnutú adresu s poskytnutým linkom na Disk Google (Google Drive). Dodanie môže byť okrem tejto formy aj na USB kľúči. Fotografie môžu byť, ak je 

http://www.vassovci.com/


tak vopred dohodnuté, odovzdané aj v printovej podobe. Materiály potom môžu byť buď prevzaté osobne, alebo zaslané na adresu objednávateľa. 
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky, spojené s balením a úhradou poštovných služieb podľa cenníka predajcu tak, ako to bolo dohodnuté 
vopred v zmluve. 

2. Dodávateľovi za vyhotovené dielo patrí odmena. Odmena je dohodnutá vopred a objednávateľ je s výškou odmeny oboznámený formou cenovej 
ponuky. Objednávateľ uhrádza platbu za dohodnutú službu prevodom na účet dodávateľa na základe faktúry. Faktúra má 14 dennú splatnosť. Finálne 
dielo klient dostáva až po zaplatení faktúry. 

VIII. Odstúpenie od zmluvy, reklamácie a sankcie 

1. Objednávateľ má právo na bezplatné odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia riadnej objednávky 
dodávateľovi, najneskôr však dva dni pred dňom vykonania diela, tzn. vyhotovenia fotografického, videografického a grafického materiálu. 
Odstúpenie musí byť dodané písomnou formou. Rezervačný poplatok prepadá v prospech dodávateľa v každom inom prípade ako z dôvodu zasiahnutia 
vyššej moci, tak ako to bolo pomenované v bode IV časti 1. 

2. Na vykonané a odovzdané dielo je poskytnutá zákonná záruka 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela. V prípade reklamácie je objednávateľ povinný 
oznámiť dodávateľovi písomnou formou, že dodané dielo má vady a uviesť, akým spôsobom sa vady prejavujú (napríklad nefungujúci USB nosič). Klient 
berie na vedomie, že nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, čiže čisto subjektívnych skutočností. 

3. V prípade, že je dokázateľne jasné, že dielo nebolo odovzdané v termíne uvedenom v týchto VOP, má klient nárok na odškodné vo výške 1% za každý 
týždeň omeškania. 

4. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak predmet zmluvy nie je možné vykonať z dôvodu, že objednávateľ dodávateľovi pri plnení predmetu 
zmluvy neposkytuje potrebnú súčinnosť pri ďalšom plnení, napríklad prestane komunikovať, alebo zabraňuje fotografovi vo vykonávaní činností 
vedúcich k vyhotoveniu fotografického, videografického, grafického diela dohodnutého zmluvou, je agresívny alebo nadmieru hrubý. 

5. Dodávateľ má nárok na úrok z omeškania platby faktúry vo výške 0,5% z ceny fotenia za každý omeškaný deň. 

IX. Ochrana osobných údajov 

1. Sofia Vašš so sídlom Hornádska 454/4, Spišské Vlachy, 05361, IČO:52092411, je prevádzkovateľom webového sídla www.vassovci.com a spracovateľom všetkých osobných 
údajov, ktoré spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov) (ďalej len “GDPR“). 

V prípadoch, kedy sa za účelom dodania služby musia spracúvať informácie, ktoré môžu mať povahu osobných údajov, je objednávateľ povinný poskytnúť 
dodávateľovi všetku súčinnosť, najmä na zabezpečenie súhlasov so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. a pri zabezpečení splnenia iných 
podmienok ustanovených týchto zákonom, ktorých nesplnenie má za následok nemožnosť dodať objednané služby objednávateľovi. 

2. Dodávateľ ako prevádzkovateľ webu v maximálnej miere dbá na súkromie klienta ako dotknutej osoby a na ochranu jeho osobných údajov, ktoré fotografovi 
klient poskytol na účely plnenia tejto zmluvy, a ktoré fotograf ako prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom a GDPR. 

Záverečné ustanovenia 

Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne skutočnosti neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, autorského zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu platného v Slovenskej republike. 

V prípade, ak sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou 
nie je dotknutý ostatný obsah VOP. Príslušné ustanovenie sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojím významom, obsahom a 
účelom najbližšie. 
 

http://www.vassovci.com/

