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CENÍK  PRŮKAZOVÝCH  FOTOGRAFIÍ 
 

FOTOGRAFIE JSOU ZHOTOVENY NA POČKÁNÍ 

  

 

 
*CZ doklady- Průkazové fotografie na české doklady - řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rychlo-
pas, ZTP, sportovní průkazy, občanský průkaz s krátkou platností. U standartních občanských 
průkazů odesíláme snímky v případě vašeho zájmu rovnou na úřad.  
FOTO STANĚK obdrželo pro zasílání dat na občanské průkazy přes datové schránky certifikaci od 
Ministerstva vnitra České republiky. 
3,5x4,5cm modrobílé pozadí, povrch lesk 
 
**VÍZUM - Průkazové fotografie na víza, pasy, cizinecké a ostatní průkazy 
 Rozměr od 2x2cm do 7x7cm dle přání bílé nebo šedé pozadí, povrch lesk 
 

 

  
Osobní údaje pro zaslání fotografií na občanský průkaz požadované úřadem: 

Při fotografování můžete být požádáni o následující údaje: jméno, příjmení, datum narození a název úřadu. 

Tyto údaje jsou spolu s fotografií poslány na uvedený úřad pomocí datové schránky. Je nutné dbát na 

správné zadání výše uvedených údajů fotografovi. 

Ministerstvo vnitra uchovává připravené fotografie v elektronické podobě 60 kalendářních dnů. Proto je 

důležité se v této lhůtě na úřad dostavit. Při komunikaci s úředníky sdělte informaci, že máte fotografii od 

fotografa zaslanou přes datovou schránku. 

________________________________________________________________________________ 

 

Přiobjednávka průkazových fotografií z média 

 
 
 

 

PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE – do druhého pracovního dne 

velikost cena za 3 kusy + data Včetně retuše 

10 x 15 210,- ano 
13 x 18 280,- ano 
15 x 20 330,- ano 
20 x 30 450,- ano 
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 Vyfocení 
+4x FOTO 

Vyfocení 
+ 4x FOTO 

+ DATA bez 
výřezu 

Vyfocení 
+ 4x FOTO 

+ VÝŘEZ dle přání 
+ DATA 

Vyfocení 
BEZ VÝŘEZU 

+ DATA 
(bez tisku 
fotografií) 

Vyfocení 
VÝŘEZ dle přání 

+ DATA 
(bez tisku fotografií) 

CZ doklady* 170,- 190,- 210,- 140,- 170,- 
VÍZUM** 250,- 270,- 290,- 220,- 250,- 

4ks NAVÍC +40,- +40,- +40,- - - 
CD - +30,- +30,- 30,- 30,- 

3,5cm x 4,5cm / 4ks 99,- 
5,0cm x 5,0cm / 2ks 99,- 


