Útulek pro opuštěná zvířata
Jimlín 147,44001,Louny 1
Tel.:604/451258
IČ:70699879 DIČ:CZ8304112729

CENÍK SLUŽEB
Platnost od 29. 1. 2014
A) Odchyt (úspěšný/neúspěšný):
Odchyt zvířete (pes, kočka, hospodářská zvířata)
jedno zvíře:...
...od 200,- do 2000,- Kč (dle obtížnosti odchytu a použitých pomůcek)
Odchyt – labuť, čáp, volavka, atd.
jedno zvíře:...
...dle dohody (dle času, nákladů a použitých pomůcek)
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

…700,- Kč
…8,- Kč/km
…150,- Kč/ks
…dle velikosti
…dle vet. výměru
(cca 13,- Kč/kg)
…150,- Kč + 8,- Kč/km

B) Pobyt (za každý započatý den)
hospodářská zvířata
kůň, kráva (+náklady na dovoz speciálním přepravníkem + veterinář)....
..350,- Kč/den/ks
koza, prase (8 Kč/km + veterinář)......................................................................... …90,- Kč/den/ks
zabavené zvíře Státní Veterinární Správou
dle dohody
pes
bez smlouvy-paušální částka
pobyt bez smlouvy
smlouva na 1 měsíc pobytu
smlouva na 2 měsíce placeného pobytu
smlouva na 3 měsíce pobytu
smlouva na 6 měsíců pobytu
zabavený pes SVS

… 3000,- - 8000,-Kč/ks (dle velikosti a stáří)
… 150,- Kč/den/ks
… 130,-Kč/den/ks
… 100,-Kč/den/ks
… 80,- Kč/den/ks
… 65,- Kč/den/ks
… 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
pobyt bez smlouvy
smlouva na 1 měsíc pobytu
smlouva na 3 měsíce pobytu
smlouva na 6 měsíců pobytu
zabavená kočka SVS

… 1000,- - 3000,-Kč/ks (dle velikosti a stáří)
… 70,- Kč/den/ks
… 60,- Kč/den/ks
… 40,- Kč/den/ks
… 25,- Kč/den/ks
… 50,-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)

ostatní
andulka, labuť, morče apod.
ostatní (masožraví)
káně, had, fretka apod.

… 30,- Kč/den
….40,- Kč/den

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
1. mládě
… 240,- Kč/den
každé další mládě
… 60,- Kč/den
C) Jednorázové platby
jednorázový příplatek za extrémní podmínky při odchytu/převzetí zvířat
exitus osob
…1000,- Kč/zvíře
použití narkotizující střely(rometár, serazin)
…600,- Kč/střela
uspávadlo do potravy
…150,- - 500,- Kč/zvíře
odstranění kadaveru
…8 Kč/km + 240 Kč za každou
započtenou hodinu + veterinární
poplatky + kadaver (cca 13 Kč/kg) dle výměru
+ ochranné pomůcky (pytel, oblek, rukavice) +
dezinfikování automobilu
povolení k odchytu v kraji či místě
...dle místa odchytu
doprava
- bez smlouvy
...14,- Kč/km
- se smlouvou
...8,- Kč/km
dohled
- nad odchytovou klecí
…240,-Kč/hod
- kontrola obce, města
…240,-Kč/hod + 8,- Kč/km
- pobyt v místě odchytu + výkon činnosti
…400,- Kč/každá započtená hodina
doklady zvířete + činnost v útulku
- doklady, fotografování, umístění na web
...50,- Kč/ks
- odblešení (pes)
...25,- Kč/aplikace
- odblešení (kočka)
...20,- Kč/aplikace
- odčervení
...40,- Kč/10 kg zvířete/aplikace
- koupání
...50,- Kč/ks
- vstupní prohlídka
...75,- Kč/ks
- dohledání majitele podle čipu zvířete (úspěšné/neúspěšné)
...10,- - 50,- Kč/ks
- dohledání majitele podle tetování zvířete (úspěšné/neúspěšné) ...20,- - 200,- Kč/ks
- stříhání srsti zvířete
...dle ceníku salonu
- 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 v den, kdy je útulek zavřen
… 400,-Kč
- dezinfikování + mytí automobilu
… 200,- Kč
- mytí automobilu
… 150,- Kč
- ochranné pomůcky (oblek, rukavice, pytel)
… 150,- Kč
- manipulační poplatek
… 150,- Kč
- náhrada škody způsobená zvířetem na movitém i nemovitém vybavení útulku … dle škody
D)příplatky
Pohotovostní příplatek (So, Ne, svátky)
Pohotovostní příplatek (22.00 hod – 6.00)

…120,- Kč
…240,- Kč

E) soudy – exekuce
Asistence soudy (exekuce) do 60 min
Odchyt psa
Doprava
Paušál za každou další započatou hodinu při jedné exekuci

...800,- Kč
...250,- - 2000,- Kč/ks
...14,- Kč/km
...400,- Kč/hod

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pozn.
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. Nezaručujeme vždy úspěšný
odchyt zvířete (závislé na prostředí, povaze zvířete,...).
UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH 21 %

