
 

 

 

 

PRAVIDLA POBYTU SE SPOLEČENSKÝMI ZVÍŘATY 

(Hotel Kaskáda Brno) 

 

Podmínky ubytování se zvířetem:  

 

a, zákazníci s vychovanými domácími zvířaty od 6 měsíců jsou v našem hotelu vítáni. Poplatek 

za každé zvíře je účtován ve výši 400 Kč/noc, který představuje úplatu za zvýšené náklady na 

úklid a čištění ubytovacích prostor.  

b, z důvodu zachování komfortu zákazníků je možné v jednom pokoji ubytovat maximálně 1 

zvíře střední nebo velké rasy nebo maximálně 2 zvířata malé rasy. Případně požadavky na 

výjimku je možné výhradně se souhlasem odpovědného zaměstnance ubytovatele nebo 

vedení hotelu.  

c, podmínkou pro možnost ubytování s domácím zvířetem je předložení platného očkovacího 

průkazu prokazujícího dobrý zdravotní stav zvířete, a to při ubytování zákazníka.  

d, odpovědnost za jakékoli škody způsobené na majetku hotelu nebo jiných ubytovaných 

hostů a jiných osob nacházejících se v hotelu, včetně zaměstnanců ubytovatele, nese majitel 

domácího zvířete (zákazník ubytovaný s domácím zvířetem s vědomím i bez vědomí 

provozovatele hotelu) bez omezení. V případě vzniku škody na majetku hotelu je majitel 

domácího zvířete (zákazník ubytovaný s domácím zvířetem) povinen nahradit škodu v celém 

rozsahu. Náhrada škody je splatná na základě vyúčtování výše škody předložené zákazníkovi 

ve lhůtě splatnosti určené ubytovatelem.  

e, rezervací pobytu a uhrazením poplatku za ubytování s domácím zvířetem zákazník 

prohlašuje, že byl s těmito pravidly seznámen.  

f, zákazník bere na vědomí, že v případě porušení těchto pravidel je ubytovatel oprávněn 

odmítnout ubytování zákazníka s domácím zvířetem, resp. ubytování domácího zvířete 

ukončit, a to bez práva zákazníka na jakoukoliv finanční či nefinanční náhradu. 

 

Podle současných zákonů je psem (kromě vodícího psa) a jiným zvířatům vstup zakázán do těchto prostorů: 

- hotelová restaurace, wellness prostory (sprchy, šatny a jiné související prostory). 

 

V případě nerespektování pravidel je hotel oprávněn hostu další služby odepřít a jeho pobyt ukončit. Host 

svým podpisem při příjezdu potvrdí, že byl s pravidly obeznámen a souhlasí s nimi. 

 


