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Specifikace pravidelných úklidových prací 

 

Specifikace pravidelných úklidových prací 

 

Provádění úklidových prací – v pracovní dny v čase od 18,00 do 24,00 hod (pokud není sjednáno jinak). 

1. Kanceláře, kuchyňky, laboratoře, denní místnosti 
 

a) Denní práce (dle sjednaného pracovního rytmu1) 
- vytírání podlah na mokro s použitím vhodných saponátových čisticích prostředků (podlahy vytírat včetně prostor 

pod nábytkem na kolečkách či jinak snadno posunutelným nábytkem) 
- luxování veškerých koberců a parketových podlah 
- udržování parketových podlah slabě zvlhčeným (nikoliv mokrým) čisticím prostředkem s použitím technologicky 

vhodného saponátu 
- vyprazdňování a otření odpadkových košů s běžným odpadem 
- otírání volně přístupných vodorovných ploch nábytku do výšky 2 m nad podlahou, vrchních desek psacích stolů, 

skříněk, vypínačů, parapetu a podobně. Úklid laboratorních a pracovních kancelářských stolů si provádí objednatel 
sám.  

- otírání prachu z okenních parapetů a lišt (volně přístupných) 
- otírání klik a odstraňování skvrn na dveřích (především v okolí kliky) 
- kontrola uzavření oken a dveří  
- leštění ohmatů skleněných dveřních výplní 
- doplnění hygienického materiálu 
- úklid výtahů 

 

b) Měsíční práce 
- mytí dveří v celé velikosti 
- otírání topných těles 
- otírání rámů a prahů 
- vysmýčení nebo vyluxování pavučin 

 

2. Chodby  
 

a) Denní práce (dle sjednaného pracovního rytmu) 
- strojové čištění 
- vytírání 
- odstranění skvrn na dělících dveřích a skleněných přepážkách 
- otírání předmětů na chodbách včetně nábytku  
- otírání prachu z madel 

                                                      
1 Sjednaným pracovním rytmem se rozumí provádění úklidových prací v pracovní dny v čase od 18,00 do 24,00 hod., a 

dále časový rozsah uvedený v dílčích objednávkách. 
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b) Měsíční práce 
- vysmýčení nebo vyluxování pavučin 
- otírání topných těles 
- otírání prachu z nábytku a ostatního vybavení na chodbách. 

 
 
3. Toalety, šatny 

 

a) denní práce (dle sjednaného pracovního rytmu) 
- mytí podlah vhodnými dezinfekčními čisticími prostředky 
- mytí a dezinfekce záchodových mís, mušlí, umyvadel, výlevek a obložení 
- vyprazdňování a otření odpadkových košů 
- otírání klik a skvrn ze dveří a vypínačů světel 
- otírání předmětů včetně nábytku  
- mytí sprch a sprchových koutů 
- doplnění hygienického materiálu 

 

b) týdenní práce 
- komplexní dezinfekce a dezodorace toalet 
- kompletní mytí všech stěn krytých dlaždičkami v celé velikosti 
- vysmýčení nebo vyluxování pavučin 

 
 
 
4. Místnosti tkáňových kultur (TK), operačních sálů a ostatních čistých prostor 

 
Denní práce (dle sjednaného pracovního rytmu) 
- vytírání podlah na mokro s použitím vhodných (zadavatelem odsouhlasených)desinfekčních čisticích prostředků 
- vyprazdňování a otření odpadkových košů desinfekčním prostředkem 
- otírání veškerých volně přístupných ploch a stěn desinfekčním prostředkem včetně ploch nábytku, vrchních desek 

odkládacích stolů, skříněk, vypínačů, parapetů a podobně. Úklid laboratorních stolů si provádí objednatel sám.  
- otírání klik a odstraňování skvrn na dveřích (především v okolí kliky) 
- doplnění hygienického materiálu 
- mytí dveří v celé velikosti 
- otírání topných těles 

 
5. Praní prádla 
 

Praní a distribuce prádla 
- praní prádla, žehlení, opravy a jeho odvoz a dovoz z místa realizace, 
- v místě realizace není vhodný prostor pro výkon činnosti praní prádla, 
- sběrné místo pro vyzvedávání špinavého prádla (vybavené sběrnými nádobami zadavatele) je realizováno 

v místnosti T01.023, 
- svoz prádla bude probíhat maximálně 2x týdně v čase nepřesahující 1 hodinu, 
- výdejní místo čistého prádla je realizováno v místnosti TO1.26, povinností dodavatele je vyprané prádlo roztřídit 

do přihrádek dle značení,  
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- prádlo bude označeno identifikátorem koncového uživatele nesmazatelným fixem (označení prádla provádí 
objednatel), 

- vyprané prádlo bude dovezeno zpět do místa realizace nejpozději do jednoho týdne od jeho vyzvednutí. 
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