
HOTELOVÁ PRAVIDLA PRO UBYTOVÁNÍ S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY 
 

Darovanský Dvůr Resort s.r.o. 

Nádražní 28, 301 00 Plzeň,  

IČ:48364126 DIČ:CZ48364126; e-mail: hotel@darovanskydvur.cz 

 

Psi a jiná domácí zvířata mohou sdílet pokoj pouze s předchozím souhlasem vedení hotelu a za 

předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a souhlasí a respektuje tato hotelová 

pravidla pobytu s domácími mazlíčky. 

 

 Ubytování se psy a jinými domácími zvířaty je možné výhradně v pokojích  kategorie 3*. 

Ubytování  se psy a jinými domácími mazlíčky v kategorii 4* je umožněno pouze v pokoji, vyhrazeném 

za tímto účelem. 

V ostatních pokojích kategorie 4* je pobyt zvířat zakázán. 

 

Příplatek za ubytování se zvířetem je 900 Kč / noc v kategorii 4* a 400 Kč/ noc v kategorii 3*. 

 

Za příplatek 1500 Kč / noc, je rovněž možné ubytování hotelových hostů se psy a jinými domácími 

zvířaty v apartmánech 4* a pokojích typu LUX.  

V těchto případech host bere na vědomí, že údržba výše uvedených typů pokojů a jejich úklid, jsou 

časově náročnou činností a v případě poškození či nadměrného znečištění těchto pokojů či jejich 

vybavení, které bude mít za následek nemožnost ubytování následujícího hosta, budou vedle níže 

uvedených sankcí účtovány rovněž veškeré vícenáklady takto vzniklé, mj. ušlý zisk i náklady na 

alternativní ubytování aj. 

 

Další pravidla: 

• Psům a jiným zvířatům je zakázán vstup do prostor wellness centra, bazénu, fotbalového a  

volejbalového hřiště, tenisových kurtů a do pokojů či apartmánů výslovně neuvedených v tomto řádu. 

.• Za zvíře zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete. 

.• Psi a jiná zvířata se nesmí nechat odpočívat/ležet na lůžku nebo gauči. 

• Ve všech veřejných prostorách hotelu a parku musí být každý pes na vodítku. 

• Hosté jsou povinni po svých psech uklízet v okolí hotelu psí exkrementy. 

• Hosté jsou povinni zajistit, aby pes nikterak neobtěžoval ostatní hotelové hosty, např. svým štěkáním. 

• V případě jakéhokoliv poškození hotelového zařízení zvířetem je klient povinen zaplatit škodu v plné 

výši. 



• Úklid a kontrola pokoje, kde je host ubytován i se zvířetem, musí být umožněny tak, aby nedošlo k 

ohrožení personálu či jiných hostů hotelu. Kontrola musí být umožněna alespoň jednou denně pro 

případné zjištění škod či nadměrného znečištění. 

Za výše uvedené porušení pravidel a opatření, vyjma přímého poškození majetku, které je účtováno 

hostu v plné výši, bude hostovi účtována za dodatečný úklid pokoje či prostor znečištěných zvířetem 

částka v plné výši ceny pokoje. 

V případě, že zvíře bude obtěžovat hotelové hosty, případně ničit zařízení a vybavení hotelu, může být 

pobyt bez náhrady ukončen. 

 

Tato pravidla pro ubytování s domácími mazlíčky jsou platná od 1.1.2019 


