
PRAVIDLA PRO ZASÍLÁNÍ DIGITÁLNÍCH ZAKÁZEK PŘES INERNET 
 

Pro zasílání snímků do naší laboratoře je zapotřebí navštívit internetové stránky www.fotostanek.cz a v sekci 
SBĚRNA DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ si stáhnout OFFLINE APLIKACI - FOTO SBĚRNA.  
Tato aplikace Vám umožní přenos Vašich snímků ke zpracování. K prvnímu odeslání fotografií dále potřebujete 
číslo zákazníka a PIN pro bezpečnou komunikaci s naší laboratoří. Toto číslo Vám bude přiděleno a předáno 
včetně zákaznické karty na naší provozovně FOTO STANĚK v Železné 
ulici. Na Vaši zákaznickou kartu můžete čerpat slevy dle platného ceníku na našich provozovnách a v programu 
FOTO SBĚRNA. Při zadávání zakázky pomocí programu FOTO SBĚRNA se Vám ceny zobrazují přímo při zadání 
jednotlivých fotografií a to včetně množstevní slevy platné se zákaznickou kartou. Po odeslání zakázky pomocí 
tohoto programu obdržíte od našeho serveru automatickou odpověď o tom, že Vaše zakázka byla přijaté. Tato 
odpověď je zaslána na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Zakázku Vám zhotovíme do třech pracovních dnů. 
 Upozornění:  zakázky jsou stahovány Pondělí, Středa, Pátek vždy 1x denně. Je tedy možné, že potvrzení o 
přijetí zakázky obdržíte až následující pracovní den. 
Místo pro odběr zakázek:        KODAK EXPRESS  U dobré rady, Železná 108/2, Mladá Boleslav, 293 01 
                                                       Otevírací doba: PO - PÁ 8,00 - 17,00  SO 9,00 - 12,00 
Informace o Vaší zakázce:        digiadmin@fotostanek.cz   tel.: 326 321 626  p. Fidrmuc  
PO-PÁ 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 (prosím uveďte číslo zakázky a způsob odeslání přes FOTOSBĚRNU) 
Úpravy snímku: 
- úpravy barev nedoporučujeme, pokud nebyl monitor zákazníka zkalibrován 
- na vyžádání Vám obsluha provozovny Kodak Expess poskytne ICC profil  
   stroje 3701 HD a testovací fotografii + jejího výtisku 13x18 bez úpravy zdarma. 
- definitivní úpravy barevného podání snímků může provést laboratoř 
- soubory či složky nesmí být pojmenovány s českou diakritikou (háčky, čárky) v opačném případě  
   nebudou Vaše fotografie zhotoveny             
- v případě požadavku na snímky zpracované bez úprav, je nutné označit tuto skutečnost při zadání    
  zakázky  v programu FOTO SBĚRNA  (v tomto případě nebere zpracovatel žádnou odpovědnost za   
  barevné podání zakázky) 
- pokud je třeba, je možné před odesláním do laboratoře upravit výřez snímků dle tabulky (rozlišení    
  320dpi) 
 
Ceník  fotografií  zasílaných  přes  internet: 
 
MALÉ – 9 x 13 a 10 x 15 LESK nebo MAT 

Počet snímků 200 a více snímků 100 - 199 snímků 40 - 99 snímků 1 – 39 snímků 

Cena 3,90 Kč 4,90 Kč 5,90 Kč 6,90 Kč 

 
ZVĚTŠENINY 

Formát 13 x 18 lesk/mat 15 x 20 lesk/mat 20 x 30 
lesk/rastr/metallic 

30 x 45 
lesk/rastr/metallic 

Cena 12,- Kč 25,- Kč 54,-/59,- Kč 108,-/117,- Kč 

 
PANORAMA 

Formát 13 x 30 lesk/mat 15 x 35 lesk/mat 30 x 90 lesk/rastr/metelic 

Cena 25,- Kč 55,- Kč 280,-/320,- Kč 

 
GRAFICKÉ  FORMÁTY  VE  KTERÝCH  BY  MĚLA  BÝT  ULOŽENA  DATA: 

        JPEG (JPG), TIFF max. 24 bitů bez alfa kanálů nebo BMP. 
Doporučujeme používat formáty JPEG(jpg). Jedná se o formát vyvinutý pro ukládání obrazových bodů, volba 
kvality mezi stupni 5-12. 

 


