
 

Řád pro hosty pobývající v Hotelech Buczyński se psem 

 

1. Host pobývající v Hotelech Buczyński má právo (po předchozím ohlášení v recepci) za poplatek ve výši  
70 PLN pobývat v pokojích určených zaměstnancem Hotelů Buczyński se psem. 

2. Host je povinen předem uvědomit hotelovou recepci o tom, že přijede se psem. V opačném případě si hotel 
vyhrazuje právo změnit předem rezervovaný typ pokoje. Hotel rovněž uloží poplatek za jednorázový úklid 
pokoje ve výši 500 PLN. 

3. Majitel psa je povinen mít očkovací průkaz psa s platnými očkováními včetně povinného očkování proti 
vzteklině, náhubek a vodítko. 

4. Společnost Hotele Buczyński zakazuje přijíždět se zvířaty plemen, která jsou obecně považována za 
nebezpečná či agresivní, dle Nařízení Ministra vnitra a správy ze dne 28.4.2003 o seznamu plemen psů 
považovaných za agresivní: 

• Americký pitbulteriér, 

• Malorská doga, 

• Americký buldok, 

• Argentinská doga, 

• Kanárská doga, 

• Tosa-inu, 

• Rotvajler, 

• Akbaš, 

• Anatolský pastevecký pes, 

• Moskevský strážní pes, 

• Kavkazský pastevecký pes. 
5.  Platí absolutní zákaz vstupu psů do: 

• Prostoru Fyzioterapie, SPA, Bazénového komplexu a fitness sálu 

• gastronomických podniků, 

• zábavních prostor pro děti 

• venkovních dětských hřišť, 

• lyžařské sjezdovky. 
6. Majitel psa je povinen zajistit: vodítko, náhubek, misku, ručník pro vytírání, pelíšky a také sáčky na 

exkrementy. 

7. Pes musí být v prostorách podniku na vodítku, jehož délka nepřesahuje 2 metry, v náhubku a pod plnou 

kontrolou majitele. 

8. Pes nesmí rušit odpočinek osob pobývajících v Hotelech Buczyński. Pes nesmí dělat hluk a rušit ticho a klid 

na území podniku, zejména uvnitř budovy a v pokoji. 

9. Ponechávání psa bez dozoru na území podniku je zakázáno. 

10. V průběhu pobytu v Hotelech Buczyński budou pokoje, ve kterých pobývají psy, uklízeny pouze tehdy, když 

v pokoji není pes nebo tehdy, když je v pokoji majitel psa. 

11. V případě, že bude pes ponechán sám v pokoji, je majitel psa povinen pověsit na klice informaci „V POKOJI 

JE PES” 

12. Majitel psa se zavazuje okamžitě uklízet nečistoty po psovi. Pro uspokojování fyziologických potřeb se musí 

pes vyvést mimo území Hotelů Buczyński. 

 



 

13. Majitel psa nese plnou finanční odpovědnost za veškerá poškození, znečištění či zničení vybavení a 

technických zařízení podniku i majetku třetích osob (zejména ostatních hostů a zaměstnanců hotelu). 

14. Majitel psa nese plnou odpovědnost za škodu, kterou způsobil pes třetím osobám i jejich majetku. Zároveň 

majitel psa zprošťuje společnost Hotele Buczyński a jejich zaměstnance veškeré odpovědnosti za jakoukoliv 

škodu, kterou pes způsobil třetím osobám a jejich majetku. 

15. Výše náhrady škody bude vždy stanovena individuálně manažerem Hotelů Buczyński. 

16. Majitel psa se zavazuje dodržovat veškeré pokyny zaměstnanců a vedení, upřesňující pobyt psa v Hotelech 

Buczyński. 

17. Za nedodržení tohoto řádu si společnost Hotele Buczyński vyhrazuje právo uložit dodatečnou smluvní pokutu 

včetně odmítnutí ubytování a majitel se zavazuje opustit území Hotelů Buczyński spolu se psem. 

18. V případě opakovaných stížností ostatních hostů Hotelů Buczyński na chování psa si podnik vyhrazuje právo 

odmítnout pokračovat v poskytování majiteli takového psa služeb, zejména ubytování. 

 

Prohlašuji, že jsem se jako majitel psa seznámil s tímto řádem, souhlasím s výše uvedenými ustanoveními a 
zavazuji se je dodržovat. 

 

 

            
……………………………………….. 

         Datum a podpis hosta 

 

 


