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SOUHLAS s podmínkami ubytováním se zvířetem (psem / kočkou / fretkou) 
 
Příjmení a jméno, adresa držitele zvířete: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Příjmení a jméno, adresa vlastníka zvířete dle průkazu původu (pokud je vlastník rozdílný od držitele): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno zvířete: …………….                 

Plemeno: ………………. 

Rok narození: …………….. 

Číslo mikročipu: ……………… 

Číslo Evropského pasu zvířete (Europas – obsahující i záznamy o očkování): ………….. 

Já, jako držitel / vlastník výše uvedeného zvířete přijímám plně níže uvedené podmínky 

ubytování tohoto zvířete, a zcela s nimi souhlasím, a zajistím jejich dodržování: 

- po celou dobu pobytu musí být zvíře opatřeno náhubkem a vodítkem, a nesmí se volně pohybovat 
- zvíře má platné očkování proti vzteklině a jiná předepsaná očkování 
- souhlasím s pořízením a uchováním kopie Evropského pasu zvířete pro účely poskytovatele 
ubytování 
- držitel / majitel zvířete musí zabezpečit, aby jeho zvíře jakkoliv neobtěžovalo hlukem, nebo jinak 
(např. štěkání, vytí) ostatní ubytované hosty. Nedodržení této povinnosti je důvodem k okamžitému 
ukončení pobytu zvířete.  
- držitel / majitel ručí za bezpečnost ostatních osob, a za případné škody způsobené zvířetem na 
zdraví nebo majetku. Případné škody musí bezodkladně uhradit před ukončením pobytu v hotovosti 
na místě 
- vratná kauce, poskytnutá držitele / majitelem v hotovosti při nástupu na pobyt na případné škody, či 
jiné újmy způsobené zvířetem činí ……………………….. € 
- Případné škody způsobené zvířetem, které kauce nepokryje, bezodkladně uhradí držitel / majitel 
zvířete před ukončením pobytu v hotovosti na místě 
- bližší podmínky cestování se zvířaty v rámci EU: 
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_cs.htm 
 

 

Datum: ………………… 

Jméno, příjmení, podpis držitele / majitele zvířete:  

 
 
 

  
 
 
 
 

Vratnou kauci ve výši…………. € v hotovosti přijal, dne : ……………………………………….. 
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