
Příloha  č. 3.2. 
 

Rozsah prací a četnosti úklidu 
 
Obecné zásady: 

• Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu 
úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah, především pak 
časový rozvrh prací a jednotlivých výkonů tak, aby byly prostory objednatele na 
konci dne vždy řádně uklizeny (např. deštivý den, chodby jsou zašlapané od bláta; 
nicméně není zrovna "vytírací den" → zaměstnanec zhotovitele je odpovědný za 
provedení úklidu a vytření chodeb, ačkoliv by dle následujícího rozpisu nemusel apod.) 

• Pokud akce konané v zasedacích místnostech objednatele nebudou ukončeny do 
22.00 hodin, zhotovitel není povinen provést úklid zasedací místnosti v daný den. Úklid 
bude proveden v den následující. 

• V průběhu úklidu budou v kanceláři otevřena okna a uklízené prostory budou větrány. 

• Pracovník zhotovitele, který bude budovy opouštět jako poslední, je povinen vždy 
zkontrolovat, zda jsou v celé budově zhasnuta světla, zavřena okna a budova je řádně 
uzavřena.  

• Zhotovitel bude doplňovat úklidový materiál dle aktuální potřeby tak, aby v průběhu 
dalšího dne nedošel. 

• Veškerý odpad bude vynášen do objednatelem určených kontejnerů za dodržování zásad 
separace odpadu. 

 

Obsah: 
1. Kancelář 
2. Kancelář - starosta, místostarosta, sekretariát, zasedací místnost (radnice) 
3. Kancelář - tajemník, sekretariát, zasedací místnost (Kaplická č.p. 439) 
4. Chodby, vestibuly, haly, schodiště 
5. WC, umývárny 
6. Kuchyňky 
7. Obřadní síň (radnice) 
8. Sklady 
9. Výjimky z běžného úklidu 
 
1. Kancelář 
 
Denní práce: 

− vynesení odpadkových košů, skartovacích strojů, provedení separace odpadu 
− výměna sáčků v koších 
− dezinfekční mytí umyvadel, přeleštění armatur, zrcadel 
− vysátí koberců, vysátí čalounění - 3 x týdně 
− dezinfekční vytření podlah na vlhko - 3 x týdně 
− setření prachu na vlhko z volných vodorovných ploch (nábytek, okenní 

parapety apod.) - 2 x týdně 
− dezinfekční mytí klik u dveří, madel, vypínačů od světel - 2 x týdně 



 
Týdenní práce: 

− setření prachu na sucho z ostatního vybavení (výpočetní technika (mimo 
monitorů), telefon, apod.)  

− setření omaků ze dveří a prosklených ploch, přeleštění  
− výměna textilních ručníků a utěrek  

 

Měsíční úklid: 

− setření prachu na vlhko z hůře dostupných vodorovných ploch (skříně, 
ledničky, topná tělesa, dveřní kování, rámy obrazů apod.)  

− dezinfekční mytí odpadkových košů  
 
2. Kancelář - starosta, místostarosta, sekretariát, zasedací místnost 

(radnice) 
 
Denní úklid: 

− vynesení odpadkových košů, skartovacích strojů, provedení separace odpadu 
− výměna sáčků v koších 
− dezinfekční mytí umyvadel, přeleštění armatur, zrcadel 
− vysátí koberců, vysátí čalounění 
− dezinfekční vytření podlah na vlhko 
− setření prachu na vlhko z volných vodorovných ploch (nábytek, okenní 

parapety apod.) 
− leštění konferenčních stolů a stolků 
− dezinfekční mytí použitého nádobí ze sekretariátu příp. zasedací místnosti, 

vrácení čistého, suchého, vyleštěného skla a dalšího nádobí zpět na sekretariát 
− dezinfekční mytí klik u dveří, madel, vypínačů od světel  
− setření omaků ze dveří a prosklených ploch, přeleštění 
− čistění kávovaru 

 

Týdenní úklid: 

− setření prachu na sucho z ostatního vybavení (výpočetní technika (mimo 
monitorů, telefon, apod.)  

− hloubkové čištění skvrn na kobercích 
− výměna látkových ručníků a utěrek - 2 x týdně  
− zalévání květin - 2 x týdně 

 

Měsíční úklid: 

− setření prachu na vlhko z hůře dostupných vodorovných ploch (skříně, 
ledničky, topná tělesa, dveřní kování, rámy obrazů apod.)  

− setření svislých obkladů stěn s použitím vhodného leštidla na nábytek  
− dezinfekční setření na vlhko svislých ploch stolů, skříní, dveří s použitím 

vhodného leštidla na nábytek  
− dezinfekční mytí odpadkových košů   

 
Pozn. V případě VIP návštěvy v prostorách radnice má objednatel právo upravit běžný rozsah 
a dobu úklidových prací (čas výkonu, rozsah, priorita apod.). 



 
3. Kancelář - tajemník, sekretariát, zasedací místnost (Kaplická č.p. 439) 
 
Denní úklid: 

− vynesení odpadkových košů, skartovacích strojů, provedení separace odpadu 
− výměna sáčků v koších 
− dezinfekční mytí umyvadel, přeleštění armatur, zrcadel  
− dezinfekční mytí kuchyňského dřezu, utření kuchyňské pracovní plochy 
− vysátí koberců, vysátí čalounění 
− dezinfekční vytření podlahy na vlhko - kuchyňka 
− setření prachu na vlhko z volných vodorovných ploch (nábytek, okenní 

parapety apod.) 
− leštění konferenčních stolů a stolků 
− dezinfekční mytí použitého nádobí ze sekretariátu příp. zasedací místnosti, 

vrácení čistého, suchého, vyleštěného skla a dalšího nádobí zpět na sekretariát 
− dezinfekční mytí klik u dveří, madel, vypínačů od světel  
− setření omaků ze dveří a prosklených ploch, přeleštění 

 
Týdenní úklid: 

− setření prachu na sucho z ostatního vybavení (výpočetní technika (mimo 
monitorů), telefon, apod.)  

− hloubkové čištění skvrn na kobercích 
− výměna látkových ručníků a utěrek - 2 x týdně 
− zalévání květin - 2 x týdně 

 

Měsíční úklid: 

− setření prachu na vlhko z hůře dostupných vodorovných ploch (skříně, 
ledničky, topná tělesa, dveřní kování, rámy obrazů apod.)   

− setření svislých obkladů stěn s použitím vhodného leštidla na nábytek  
− setření na vlhko svislých ploch stolů, skříní, dveří s použitím vhodného leštidla 

na nábytek  
− dezinfekční mytí odpadkových košů  

 
4. Chodby, vestibuly, haly, schodiště 
 
Denní úklid: 

− zametení podlah 
− dezinfekční vytření podlah a schodišť na vlhko 
− vysátí koberců 
− čištění rohožek a rohoží (vyklepání, vysátí) 
− vynesení odpadkových košů, skartovacích strojů, provedení separace odpadu 

(včetně papírů u kopírovacích strojů) 
− výměna sáčků v koších 
− vynesení odpadkových košů na tříděný odpad, provedení separace odpadu 
− setření omaků ze dveří a prosklených ploch, přeleštění 
− dezinfekční mytí klik u dveří, madel, vypínačů od světel - 2 x týdně 

 



 

Týdenní úklid: 

− setření prachu na vlhko z volných vodorovných ploch (nábytek, okenní 
parapety apod.)  

− vysátí čalouněného nábytku 
− setření na vlhko kožených křesel 
− dezinfekční mytí svislých ploch schodů na vlhko  
− dezinfekční mytí zábradlí a madel na vlhko  

 

Měsíční úklid: 

− dezinfekční mytí odpadkových košů  
− setření prachu na vlhko z dostupných hasících přístrojů, kování dveří, 

informačních tabulí, rámů obrazů apod. 

 

5. WC, umývárny  
 
Denní úklid: 

− vynesení odpadkových košů 
− výměna sáčků v koších 
− dezinfekční čištění umyvadel, odkládacích poliček 
− přeleštění armatur, zrcadel 
− dezinfekční mytí záchodů vč. prkýnek, pisoárů, výlevek (celkově i z venku) 
− mytí a dezinfekce nádob na záchodové štětky 
− dezinfekční setření prachu na vlhko z vodorovných ploch (zásobník na 

papírové ubrousky, zásobník na toaletní papír apod.) 
− dezinfekční mytí klik od dveří, vypínačů od světel 
− dezinfekční odstranění skvrn ze dveří a obložení 
− doplnění úklidového materiálu - toaletní papír, papírové utěrky, tekuté mýdlo, 

osvěžovač vzduchu apod. 
 
Týdenní práce: 

− setření prachu z okenních parapetů a dalších hůře dostupných míst 
− dezinfekční mytí odpadkových košů 

 
Měsíční práce: 

− dezinfekční mytí omyvatelného obložení a dělících stěn 
 
 
6. Kuchyňky 
 
Denní práce: 

− vynesení odpadkových košů, provedení separace odpadu 
− výměna sáčků do košů 
− dezinfekční mytí kuchyňského dřezu 
− dezinfekční vytření podlah na vlhko 
− setření pracovní kuchyňské desky, stolů na vlhko 
− dezinfekční mytí mikrovlné trouby 



− doplnění úklidového materiálu - jar, houbičky na nádobí apod. 
Týdenní úklid: 

− setření prachu na vlhko z volných vodorovných ploch (okenní parapet, nábytek 
vč. polic, mikrovlná trouba, kávovar, lednice apod.) 

− dezinfekční mytí odpadkových košů 
− dezinfekční mytí klik od dveří, vypínačů od světel 
− výměna látkových ručníků a utěrek 

 
Měsíční úklid: 

− mytí omyvatelného obložení na vlhko 
 
Roční úklid: 

− rozmražení lednic a mrazáků, vymytí - 2 x ročně 
 
7. Obřadní síň (radnice) 
 
Týdenní úklid: (pondělí, příp. dle požadavků objednatele) 

− vynesení odpadkových košů, provedení separace odpadu 
− výměna sáčků do košů 
− vysátí koberců, čalounění 
− dezinfekční vytření podlahy 
− setření prachu na vlhko z volných vodorovných ploch (nábytek, okenní 

parapety apod.) 
− ošetření dřevěných ploch nábytku vhodným ochranným prostředkem 
− a dále dle požadavků objednatele 

8. Sklady 
 
Týdenní úklid: 

− úklid odpadu, provedení separace odpadu 
− dezinfekční vytření podlahy 
− setření prachu na vlhko z volných vodorovných ploch 

 
9. Výjimky  
 
Denní úklid: 

− vestibul ODSH (přízemí) - dezinfekční otření na vlhko volných vodorovných 
ploch (stoly, přepážky a dále ostatní pracovní plochy) vč. kožených křesel 

− ODSH (místnost zkušebního komisaře) - dezinfekční otření na vlhko volných 
vodorovných ploch (nábytek apod.) + suché setření prachu z výpočetní 
techniky (mimo monitorů) 

− OSVZ (přízemí) - dezinfekční otření na vlhko jednacích stolů s klienty, klik od 
dveří a kožená křesla v chodbě 

− zalévání květin ve veřejných prostorách (chodby, haly) - 2 x týdně 
− praní ubrusů ze sekretariáty starosty a sekretariátu tajemníka dle požadavků 

objednatele - nejvíce však 4 x ročně 
− vysátí prachu a vlhké setření světlíku na radnici - 1 x ročně 



− vyčištění osvětlení od prachu - 1 x ročně 


