David Kubalík
Útulek pro opuštěná zvířata
Jimlín 242,440 01,Louny 1
Tel.:604/ 451 258
IČ:70699879 DIČ:CZ8304112729
číslo hospodářství: CZ42058762

CENÍK SLUŽEB
Platnost od 1. 11. 2019
A) Odchyt (úspěšný/neúspěšný):
-cena se může násobit/sčítat počtem lidí, pomůcek a hodin!
Odchyt zvířete (pes, kočka, hospodářská zvířata)
- jedno zvíře:...
...od 50,- do 3000,- Kč /zvíře (dle obtížnosti odchytu a použitých pomůcek)
- umístění klece + návnada
… 150,- Kč/klec +doprava
Odchyt – labuť, čáp, volavka, atd.
- jedno zvíře:...
...dle druhu zvířete, času, nákladů a použitých pomůcek, případně dle dohody
Odchyt holubů
- výjezd – paušální částka (kontrola klece, ochranné pomůcky, plyn,...)
- cesta
- umístění přenosné odchytové klece
- umístění pevné odchytové klece
- kadaver
Vrácení/vypuštění zvířete zpět do lokality (po dohodě s objednavatelem)
B) Pobyt (za každý započatý den)
hospodářská zvířata
- kůň (+náklady na dovoz speciálním přepravníkem + veterinář)....
- kráva (+náklady na dovoz speciálním přepravníkem + veterinář)....
- koza, prase (8 Kč/km + veterinář)
- zabavené zvíře Státní Veterinární Správou
- registrace + aplikace nové ušní známky
pes
- pobyt bez smlouvy
- smlouva na 3 měsíce placeného pobytu
- smlouva na 3 měsíce placeného pobytu
- smlouva na 4 měsíce placeného pobytu
- smlouva na 4 měsíce placeného pobytu
- smlouva na 6 měsíců placeného pobytu
- zabavený pes SVS

…700,- Kč
… 8,- Kč/km
…150,- Kč/ks
…dle velikosti
…dle vet. výměru (cca 16,- Kč/kg)
…50 až 200,- Kč + 8,- Kč/km

… 450,- Kč/den/ks
… 600,- Kč/den/ks
…180,- Kč/den/ks
dle dohody
…100+ 300,-Kč/ks

… 150,- až 350,-Kč/den/ks (rasa, náročnost péče, ...)
… 84,-Kč/den/ks (obce nad 500 obyvatel)
… 70,-Kč/den/ks (obce pod 500 obyvatel)
… 80,- Kč/den/ks (obce nad 500 obyvatel)
… 70,- Kč/den/ks (obce pod 500 obyvatel)
… 70,- Kč/den/ks
… 100,- až 110,-Kč/den/ks

(pozn.: ke smluvní délce pobytu se připočítává 10 dní karantény; u březích fen se smluvní doba prodlužuje o 60 dní od dne porodu)

kočka
- bez smlouvy-paušální částka
… 3000,- až 8000,-Kč/ks (dle velikosti a stáří)-tuto možnost určuje útulek
- pobyt bez smlouvy
… 110,- Kč/den/ks (celou dobu pobytu v útulku)
- smlouva na 3 měsíc placeného pobytu
… 75,- Kč/den/ks
- smlouva na 4 měsíce placeného pobytu
… 60,- Kč/den/ks
- smlouva na 6 měsíců placeného pobytu
… 45,- Kč/den/ks
- zabavená kočka SVS
… 60,-Kč/den/ks
(pozn.: ke smluvní délce pobytu se připočítává 12 dní karantény; u březích koček se smluvní doba prodlužuje o 60 dní od dne porodu)

narozená mláďata (štěňata, koťata)
- prvních 30 dnů od porodu se cena za pobyt mláďat snižuje na polovinu původní ceny (viz „pes“/“kočka“)
mládě do stáří 2 měsíců (kotě/štěně) bez matky či s nestarající se matkou
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- 1. mládě
- každé další mládě
ostatní
-andulka, labuť, morče apod.
ostatní (masožraví)
- káně, had, fretka apod.

… 420,- Kč/den
… 80,- Kč/den
… 50,- Kč/den (celou dobu pobytu v útulku)
….60,- Kč/den (celou dobu pobytu v útulku)

C) Jednorázové platby
jednorázový příplatek za extrémní podmínky při odchytu/převzetí zvířat
- exitus osob
…200,- až 1000,- Kč/zvíře
- použití narkotizující střely(rometár, serazin)
…500,- až 800,- Kč/střela
- sedace do potravy
…150,- až 650,- Kč/zvíře
- odstranění kadaveru
…8 Kč/km + 240 Kč za každou započtenou hodinu +
veterinární poplatky + kadaver (cca 16 Kč/kg) dle výměru +ochranné pomůcky
(pytel, oblek, rukavice) + dezinfikování automobilu
- povolení k odchytu v kraji či místě
...dle místa odchytu
doprava (km se počítají tam i zpět + případné další cesty /veterinární zařízení, kafilérie,.../)
- bez smlouvy
...14,- Kč/km
- se smlouvou
...8,- Kč/km
- nákladní vozík na převoz zvířat
… km auta + 4,-Kč/km
dohled
- nad odchytovou klecí
- kontrola obce, města
- pobyt v místě odchytu + výkon činnosti

…350,-Kč/hod
…300,-Kč/hod + 8,- Kč/km
…400,- Kč/každá započatá hodina

doklady zvířete + činnost v útulku
- doklady, fotografování, umístění na web

...60,- Kč/zvíře (90,- pokud faktura bude zasílána
poštou)
- odblešení (pes) I.var. (není moc efektivní)
...35,- Kč/aplikace (Neostomosan)
- odblešení (pes) II.var.
...dle výrobce (spot-on, tableta,...
cca 80- 1000,-Kč/tabletu či spot-on)
- odblešení (kočka) I.var. (není moc efektivní)
...25,- Kč/aplikace (sprej)
- odblešení (kočka) II.var.
...dle výrobce (spot-on, tableta,...
cca 60- 800,-Kč/tabletu či spot-on)
- odčervení (tableta- Cestal)
...52,- Kč/10 kg zvířete/aplikace
- odčervení štěně/kočka/malý pes (Flubenol, Procox, Vitaminth) ...22,- Kč/1 kg zvířete/aplikace
- koupání
...60,- Kč/ks
- vyčesávání, úprava srsti, stříhání dredů, exkrementů,...
...20,- 350,- Kč/zvíře/úkon
- stříhání srsti zvířete u profesionála
...dle ceníku salonu
- vstupní prohlídka
...50-75,- Kč/ks
- vyhledávání majitele podle čipu zvířete (úspěšné/neúspěšné) ...10,- až 150,- Kč/ks
- vyhledávání majitele podle tetování zvířete (úspěšné/neúspěšné)...20,- až 250,- Kč/ks
- vyhledávání majitele v zahraničí (mailem, telefonem,...)
… 50,- až 500,- Kč/ks
- veterinární náklady
...dle veterinárního výměru
- čipování (čip+aplikace)
...165,-Kč
ostatní
- otevření útulku mimo pracovní dobu (za každou započatou hodinu od zavírací doby a jen po dohodě!)… 300,- Kč/hod
- otevření útulku (po dohodě!) původnímu majiteli zvířete v den, kdy je útulek zavřen … 500,-Kč
- manipulační poplatek (adopční poplatek + čip)
… 330,-Kč/psa
-adopční příplatek za kastrovaného psa
… manipulační poplatek +248,-Kč/zvíře
-adopční příplatek za přiočkování DHP, puppy DP, +C … manipulační poplatek+248,-Kč/zvíře
- dezinfikování + mytí vnitřku automobilu
- mytí vnitřku automobilu
- ochranné pomůcky (oblek, rukavice, pytel)

… 50-250,- Kč
… 50-200,- Kč
… 150,- Kč
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- manipulační poplatek- kastrovaná kočka
… 165,- Kč
- náhrada škody způsobená zvířetem na movitém i nemovitém vybavení útulku … dle škody
- inzerce zvířete na inzertních webech, sociálních sítích, webu útulku,...
… 50,- až 250,- Kč
- léčení zvířete dle MVDr. (podávání léků, ošetřování ran,...)
… 20,- až 200,- Kč / den
D)příplatky
Pohotovostní příplatek (So, Ne, svátky)
…150,- Kč
Pohotovostní příplatek (20.00 hod – 7.00)
…240,- Kč
Agresivní zvíře
… pobyt+ 20,- až 150,- Kč/den
E) soudy – exekuce
Asistence soudy (exekuce) do 60 min
Paušál za každou další započatou hodinu při jedné exekuci

...600,- Kč
...400,- Kč/hod

F) půjčovné
Zapůjčení vybavení útulku (odchytové, transportní, fixační, …)
- může být dle dohody násobeno dny/týdny kdy byla věc zapůjčena!

...150,- až 900,- Kč/ks

G) sankce
- neuhrazení faktury / dluhu
… 0,2% z částky/den, minimálně však 300,- Kč
- vymáhání dluhu
… dle ceny právního zástupce, firmy na vymáhání
+ 200 Kč/ hodinu (strávené řešením, soudem,...)+ doprava+ soudní či jiné výlohy
- nezaregistrování čipu (aplikovaného v útulku)-RID
… 2000,- Kč/ zvíře
- porušení zákazu množení zvířat z útulku
… 1000,- Kč/ narozené štěně
… 500,- Kč/ narozené kotě
- nesplnění smluvních ujednání
… dle smlouvy
H) hotel
Pobyt psa

… 124,- až 250,- Kč/dne (1x denně krmení granulemi útulku)
… 110,- až 250,- Kč/dne (1x denně krmení granulemi majitele)
Pobyt kočky
… 70,- až 120,- Kč/den (1x denně krmení granulemi útulku)
… 60,- až 120,- Kč/den (1x denně krmení granulemi majitele)
Agresivní zvíře
… pobyt +20,- až 150,- Kč/den
Venčení více jak 2x denně 15minut
… 15,- / 5 minut (venčení po 16 hod +125,-Kč za cestu pracovní.
do útulku z domova
Další (SMS, mail, extra vybavení, podávání léků,…) … dle dohody
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pozn. I.
V případě, že zdravotní stav zvířete bude vyžadovat operativní zákrok, rentgen nebo jiný zákrok, cena se bude přeúčtovávat městu,
obci, majiteli či objednavateli dodatečně dle veterinárního výměru.
Pozn. II.
Nezaručujeme vždy úspěšný odchyt zvířete (závislé na prostředí, povaze zvířete,...).
Pozn. III.
Náklad spojené s prací, pobytem, odchytem,... hradí objednavatel služby. Výjimkou je, když někdo dobrovolně za objednavatele
částku uhradí.
Pozn. IV.
Zvíře se nestává majetkem Davida Kubalíka či útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně. I při tzv. „trvalém umístění do útulku“ je
majitelem zvířete objednatel umístění a pak nový majitel. Útulek je jen zprostředkovatel umístění a dočasný pečovatel.
Pozn. V.
Při půjčování věcí, při umístění do hotelu, při trvalém umístění,... bude požadována záloha: ½ odhadnuté ceny za pobyt.
Pozn. VI.
Krmím granulemi lepší střední třídy. Tzn. žádné supermarketové granule.
Pozn. VII.
Pokud je cena za den, je účtován každý započatý den. Pokud je cena za hodinu, je účtována každý započatá hodina. Pokud je
příplatek/ poplatek (noční, víkendový, otevření,...), je počítán i když daná podmínka začne platit až na konci práce/ činnosti či na
jejím začátku.
Pozn. VIII.
Poničení půjčeného vybavení či vybavení útulku (movité, nemovité) není započteno v cenách. Majitel zvířete i nájemce věci bude
škodu hradit
Pozn. IX.
Výsledná cena je kombinace bodů a podbodů
--------------------------------------------------------------------UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH (21 %)

3.

