
 

 

Štěně 2 - 6 měsíců - Příplatek 100 Kč za každý započatý den 
Malé štěně vyžaduje nadstandartní péči, speciální režim venčení, častou 
výměnu a čištění koberců, celodenní úklid, praní pelíšku apod. 
 
Háravá fena - Příplatek 100 Kč za každý započatý den 
Častá výměna a čištění koberců, praní pelíšku apod. Musí se venčit odděleně 
od psů a v takovém případě není možné garantovat čas aktivit dle 
harmonogramu hotelu 
 
Psi bez naučených hygienických návyků - vykonávající potřebu na 
pokoji - Příplatek 100 Kč za každý započatý den 
Nadstandartní péče, speciální režim venčení, častá výměna a čištění 
koberců, celodenní úklid, praní pelíšku apod. 
V případě, že majitel zamlčí, že pes nemá naučené hygienické návyky a tato 
skutečnost se projeví během pobytu v hotelu, bude příplatek naúčtován na 
konci pobytu. 
 
Psi s náznaky agrese - 100 Kč/ za každý započatý den v hotelu. 
Nesocializovaní psi, u kterých jsou patrné náznaky agrese vůči jiným psům, 
vyžadují zvláštní režim venčení a s tím související zvýšené nároky na 
organizaci denních aktivit. Musí se venčit odděleně od ostatních psů a v 
takovém případě není možné garantovat čas aktivit dle harmonogramu 
hotelu. 
 
Pes nebyl před pobytem řádně odčerven nebo odblešen 
Pokuď  během pobytu zjistíme, že pes nebyl řádně odčerven nebo odblešen -
MUSÍME podniknout kroky, abychom neohrozili další psy v hotelu. Pes bude 
odblešen/odčerven a převeden na oddělený karantenní pokoj.  
Náklady s tím spojené budou účtovány majiteli v plné výši (viz níže) 
(DOPRAVA PSA PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTÍ NA SMLUVNÍ VETERINÁRNÍ KLINIKU A 
ZPĚT, VETERINÁRNÍ VYŠETŘENÍ A LÉKY, DEZINFEKCE PŮVODNÍHO POKOJE I 
KARANTÉNNÍHO POKOJE, KOUPÁNÍ PSA, POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH DEZINFENČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ, POUŽITÍ GERMICIDNÍ LAMPY, SPECIÁLNÍ REŽIM ODDĚLENÉHO 

VENČENÍ) 
 
Psi naučení vykonávat potřebu na plenku  
Za pejska naučeného na plenky není účtován příplatek, ale je nezbytné dodat 
DOSTATEK plen na CELÝ pobyt. Plenky měníme po každém znečištění. 
Zašpiněné plenky se nenechávají na více použití z důvodu předcházení 
zápachu v hotelu. Minimální počet jsou 2 pleny na den. V případě, že nebude 
mít pejsek při příjmu odpovídající počet plen, hotel zajistí potřebný zbytek 
plen. Náklady na pleny budou účtovány při převzetí psa majiteli dle ceníku 
hotelu. Nepoužité pleny budou na konci pobytu vráceny majiteli. 
 
 


