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Ceník služeb
Předmluva
Ceník je specializovaný seznam služeb, který každé položce v ceníku uvedené přisuzuje
konkrétní cenu. V ceníku mohou být uvedené položky bez konkrétní ceny, cena může být uvedena
v rozmezí „od – do“, může být orientační nebo může být konečná cena přefakturována na základě
dodaných služeb externím dodavatelem (např. veterinární péče, služby útulku, atd) 1.

Dodavatel služeb
Jakub Slabý
IČ: 01088661
CZ21C08554
CZ21904668
Malé sídliště 1065/23
266 01 Beroun
V případě, že není uvedeno jinak je množstevní jednotka 1 ks (za 1 zvíře).
Nejsme plátci DPH.
✓ Přijímáme hotovostní platby.
✓ Přijímáme platební karty.2
✓ Po dohodě je možné vystavení faktury se splatností následující den.
Vystavení prodejního dokladu je samozřejmostí.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.“

Ceník je platný od 13.12.2019 do změny nebo odvolání.
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Ceník služeb
Seznam služeb

cena

Odchytové služby (pes) ............................................................................ 1900,-Kč
Odchytové služby (ostatní) ....................................................................... individuální kalkulace
Použití speciálních odchytových pomůcek (pes) ....................................... + až 4000,-Kč
Použití sedace, narkotizace ...................................................................... 500,- + přefakturace1
Odchyt pomocí sklopce (pes, kočka, holuby, …)........................................ individuální kalkulace
Překročení 1 hod při odchytu (od výjezdu po příjezd zpět) ....................... 500,-Kč/započ. hod/osoba
Preventivní činnost Odchytové služby ...................................................... 500,-Kč/započ. hod/osoba
Další činnosti Odchytové služby (vyproštění, lezci, inf. prostředí) ............. 500,-Kč/započ. hod/osoba
Sazba za KM při výjezdu ........................................................................... 21,-Kč/kilometr
Sazba za KM při přepravě / převozu bez přípojného vozíku ...................... 11,-Kč/kilometr
Sazba za KM při přepravě / převozu s přípojným vozíkem ........................ 17,-Kč/kilometr
Umístění zvířete v karanténě (pes) ........................................................... 500,-Kč/každý započatý den
Umístění zvířete v karanténě (ostatní) ..................................................... individuální kalkulace
Veterinární ošetření – výjezd (hodinová sazba + km) ................................ + přefakturace1
Veterinární ošetření – vet. pracovník přijel............................................... přefakturace1
Usmrcení zvířete (zákonné důvody, nařízení KVS) .................................... přefakturace1
Odstranění kadáveru (1500,-Kč + km) ...................................................... + přefakturace1
Odstranění infekčního kadáveru (individuální kalkulace) .......................... + přefakturace1
Foto/video dokumentace (na přání nad rámec) ....................................... 1000,-Kč/započ. hod
Administrativní činnost (vyžádaná – poradenství, sepsání dokumentů) .... 500,-Kč/započ. hod
Ostatní služby .......................................................................................... individuální kalkulace
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Vysvětlení
1)

V případě, kdy bude nutné přivolat a spolupracovat se složkami IZS, Městskou Policií, zoo
odborníky, externí společností, atd., a dané složky, firmy, nebo instituce budou dané služby
fakturovat, budou tyto služby přefakturovány s 15% navýšením.
Odstraněním infekčního kadáveru se rozumí případy, kdy je v oblasti podezření a/nebo
potvrzený výskyt nákaz zvířat, pandemií, atd. V těchto případech se využívají zvláštní ochranné
prostředky, trojí desinfekce, zvláštní postupy, atd.
Vyúčtovaní služeb se provádí mezi Objednavatelem (klient/obec/instituce) a Dodavatelem
(Odchytová služba).
2)

V případě, že se budete chtít využít platbu kartou prostřednictvím našeho platebního
terminálu, informujte nás prosím již při objednávce služeb – nevozíme platební terminál stále u sebe.
Přijímáme všechny kreditní nebo debetní karty s logem Visa, V PAY, Mastercard, Maestro, American
Express, Union Pay, Diners a Discover a zároveň bezkontaktní NFC platby přes Google a Apple Pay.
Platba kartou prostřednictvím našeho platebního terminálu je bez poplatku nebo navýšení ceny.

Jakub
Slabý

Digitálně
podepsal Jakub
Slabý
Datum:
2019.12.13
13:42:28 +01'00'
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