
LOGO 

Budova/místo: 
Datum: 
čas kontroly: 
KPI 1 Kanceláře 

Parametr Název: 

1 Podlaha 

Dvei'e, prosklenné 

2 plochy,zrcadla 

Stoly a nábytek, 

židle,kancelářská technika, 

zařizovací předměty,zařízení 

3 umístěné na stěnách 

4 Odpadní koše vč. skartovaček 

Vypínače a kliky, dotyková 

S místa 

Parapety, kabelové kanály, 

hlásiče, info.tabule, hasící 

přístroje, otopná tělesa, 

klimatizační vstupy, kryty 

6 světelných zdrojů lamp 

7 Umyvadla, vodovodní baterie 

Celkový počet bodů 

Celkové kontrolní skóre 

Checklist pro kontrolu KPI Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích 
Kontro lova I: 
Přítomni: 

Počet 

kontrolov 

Bodové aných 

Popis parametru ohodnocení ploch 

Plocha tvrdých podlah musí být 
viditelně beze šmouh, prachu, tmavých 
skvrn a pruhů. Plocha koberců nesmí 
být s tmavými cestami a pruhy, nesmí 
se vyskytovat staré skvrny. 

1 

Plocha dveří, skleněných ploch a 
zrcadel vč. rámů musí být beze šmouh, 
souvislých ploch prachových částic, 
nesmi lepit ( a to ani kliky) a bez 
ohmatů (lze připustit lokální ohmaty 
prstů kolem kliky, ale nejvíce 
v množství 5% plochy). Skleněné 
plochy jsou lesklé. Dotykové plochy 
jsou prosté mikrobů a plísní. 

1 

Plochy musí být prosté souvislého 
prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. 
Nelepí. Čalouněný nábytek je celkově 
bez usazeného prachu a starých skvrn. 1 

Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i 
šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou 
suché a nevykazují známky plísní. 
Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. 
Naplnění odpovídá periodě úklidu. 

1 

Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a 
prachových částic. Nejsou známky 
barevných změn. Dotykové plochy jsou 

lorosté mikrobů a plísní. 1 

Plochy nelepí, jsou bez skvrn a 
prachových částic, ohmatů,mrtvých 
živočichů. V prostorách nejsou 
pavučiny. 1 

Umyvadla a obklady jsou prosté prachu, 
šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté 
zaschlých kapek vytvářejících vodní 
kámen, vodního kamene na a u baterií i 
výpustí. Plochy jsou prosté rezatých skvrn 
a nálepek. Dotykové plochy jsou prosté 
mikrobů a plísní. Zásobníky na ručníky a 
mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou 
viditelně beze šmouh a skvrn, nevykazují 
známky zaschlého vodního kamene. 
Zásobníky jsou naplněny minimálně ze 
2/3. 1 

Počet Počet 

možných získaných 

bodů bodů 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 o 

0% 



LOGO 
Budova/místo: 

Datum: 

čas kontroly: 

Kl2 PI h6 /Uteb p OS UC rny, ny 

Parametr Název: 

1 Podlaha 

Dveře, prosklenné 
2 plochy,zrcadla 

Lavice a nábytek, 
židle,kancelátsk.l 
technika, zafizovací 
pfedměty, zařízeni 

3 um!stěné na stěnách 

4 Odpadni koše vf. skarto� 

Vyplnafe a kliky, 
S dotyková místa 

Umyvadla, vodovodní 
6 baterie 

7 Tabule 

Parapety, kabelové 
kanály, hlásiče, 
lnfo.tabule, hasicí 
přistroje, otopná tělesa, 
klimatlzafnf vstupy, kryty 

8 světelných zdrolú lamp 
Celkový petet bodů 

Celkové kontrolní skóre 

Checkllst pro kontrolu KPI Jihočeské Univerzity v českých Budějovicích 
Kontroloval: 
Pfítomni: 

Počet 
kontrolov Počet 

Bodové aných mofných 
Poois parametru ohodnoceni !Ploch bodů 

Plocha tvrdých podlah musí být 
viditelně beze šmouh, prachu 
tmavých skvrn, odpadků, hrubých 
nečistot a pruhů. Plocha koberců 
nesmí být s tmavými cestami a 
pruhy, nesmí se vyskytovat staré 
skvrny. 

1 

Plocha dveří, skleněných ploch a 
zrcadel vč. rámů musí být beze 
šmouh, souvislých ploch 
prachových částic, nesmí lepit ( a 
to ani kliky) a bez ohmatů (lze 
pi'ipustlt lokální ohmaty prstů kolem 
kliky, ale nejvíce v množství 5% 
plochy). Skleněné plochy jsou 
lesklé. Dotykové plochy jsou prosté 
mikrobů a plísní. 

1 

Plochy musí být prosté souvislého 
prachu, bez ohmatll, skvrn a 
šmouh, odpadků a hrubých 
nečistot. Nelepí. Calouněný 
nábytek je celkově bez usazeného 
prachu a starých skvrn. 1 

Odpadní koše Jsou čisté, bez skvrn 
i šmouh, nepáchnou, vnitrní části 
jsou suché a nevykazují známky 
plísní. Uvnitř jsou nepoškozené 
čisté sáčky. Naplnění odpovídá 
periodě úklidu. 

1 

Plochy nelepí, Jsou čisté, bez skvrn 
a prachových částic. Nejsou 
známky barevných změn. Dotykové 
plochy jsou prosté mikrobů a plísní. 

1 

Umyvadla a obklady jsou prosté 
prachu, šmouh, zaschlých okapů 
od mýdel, prosté zaschlých kapek 
vytvál'ejících vodní kámen, vodního 
kamene na a u baterií í výpustí. 
Plochy jsou prosté rezatých skvrn a 
nálepek. Dotykové plochy jsou 
prosté mikrobů a plísní. Zásobníky 
na ručníky a mýdlo jsou prosté 
prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze 
šmouh a skvrn, nevykazují známky 
zaschlého vodního kamene. 
Zásobníky jsou naplněny 
minimálně ze 2/3. 1 

Tabule musí být celkově čistě 
setl'ené, prosté souvislého prachu, 
bez ohmatů, skvrn a šmouh, na 
tabulích nejsou známky 
popisovačů, případně kříd. Na 
tabulích se nevyskytují odpadky a 
hrubé nečistoty včetně nálepek. 1 

Plochy nelepí, jsou bez skvrn a 
prachových částic, ohmatů, mrtvých 
živočichů. V prostorách nejsou 
pavučiny. 1 

Počet 
získaných 
bodů 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 o 

0% 



LOGO 
Závod/místo: 
Datum: 
Čas kontroly: 
KPI 3 Laboratoře 

Parametr Název: 

1 Podlaha 

2 Dveře, prosklenné plochy.zrcadla 

Obklady stěn do výše 2 m, příčky, 

vnější plochy nábytku, zařízení 
3 umístěné na stěnách 

4 Odpadní koše vč. skartovaček 

S Vypínače a kliky, dotyková místa 

6 Umyvadla, vodovodní baterie 

Parapety, kabelové kanály, 

hlásiče, info.tabule, hasící 

přistroje, otopná tělesa, 

klimatizační vstupy, kryty 

7 světelných zdrojů lamp 

Celkový počet bodů 

Celkové kontrolní skóre 

Checklist pro kontrolu KPI Jihočeské Univerzity v českých Budějovicích 

Kontroloval: 
Pi'ítomni: 

Bodové 

Popis parametru ohodnocení 

Plocha tvrdých podlah musí být viditelně beze šmouh, 
prachu , tmavých skvrn, odpadků, hrubých nečistot a 
pruhů. 

Plocha dveří, skleněných ploch a zrcadel vč. rámů musí 
být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, 
nesmí lepit ( a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit 
iokálnl ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 
5% plochy). Skleněné plochy jsou lesklé. Dotykové 
plochy jsou prosté mikrobů a plísní. 

Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, 
skvrn a šmouh, odpadků a hrubých nečistot. Nelepí. 

,uopadni KOse JSOU c1ste, bez SKvm I smoun, nef.kl"nnou, 
vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř 
jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě 
, .......... 

Plochy nelepí, jsou čisté. bez skvrn a prachových částic. 
Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou 
prosté mikrobů a plísní. 

Umyvadla a obkiady jsou prosté prachu, šmouh. 
zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek 
vytvářejících vodní kámen, vodního kamene na a u baterií 
i výpustí. Plochy jsou prosté rezatých skvrn a nálepek. 
Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Zásobníky 
na ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou 
viditelně beze šmouh a skvrn, nevykazují známky 
zaschlého vodního kamene. Zásobníky jsou naplněny 
minimálně ze 2/3. 

Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, 
ohmatů,mrtvých živočichů. V prostorách nejsou pavučiny. 

Počet 

kontrolov Počet Počet 

aných možných získaných 

ploch bodů bodů 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

7 o 

0% 



LOGO 
Budova/mls to: 
Datum: 

čas kontroly: 

Checklist pro kontrolu KPI Jihočeské Univerzity v l!eských Budijovic!ch 
Kontroloval: 
Pfltomnl: 

KPI 4 Sodálnf zallzenf a kuchvl\k� 
Pofet 
kontrolov Počet Pofet 

Bodové aných 
ohodnoceni I , loch 

moiných dskanich 
Parametr Název: 

1 Podlaha 

ovefe, prosklenné 
21 olochv a zrcadla 

Poofs oarametru 
Plocha musí být viditelně beze 
šmouh, prachu , tmavých skvrn a 

pruhů, nesmí být kluzká, a to jak 
v ološe tak i u soklů a lišt. 
Plocha dverí a skleněných ploch vč. 
rámů musí být beze šmouh, 
souvislých ploch prachových částic, 
nesmí lepit ( a to ani kliky) a bez 
ohmatů (lze popustit lokélní ohmaty 
prstů kolem kliky, ale nejvíce 
v množství 5% plochy). Dotykové 
plochy jsou prosté mikrobů a 
plfsn i.Na plochách nejsou 
nežádoucí nácisv. 

Obklady stěn do 
yýše 2 m, Plochy musí být prost.é souvislého 

flfky ébyt k prachu, bez ohmatu, skvrn a 

P ,- ·� 1 • ě é šmouh, odpadků a hrubých nečistot. 
za 1zen um st n na Nelepí. 

3 stěnilch 

Odpadni kole vf. 
4 skartovafek 

Vypínafe a kliky, 
dotyková místa, 
zilsobnlky 
hygienického 

5 materiálu 

Umyvadla, 

6 vodovodní baterie 

7 Pisoár,, WC mfsv 

Kuchyňské linky vf, 
dfezu, mikrovlnné 

8 troubva lednice 
9 Odpady 

Parapety, kabelové 
kanály, hláslěe, 
lnfo.tabule, hasfcf 
přistroje, otopná 
tělesa, kllmatlzaěn( 
vstupy, kryty 

10 světeln•ch zdrolů 

celknw pofet bodů 
celkové kontrolnf 
skóre 

Odpadni koše jsou čisté, bez skvrn i 
šmouh, nepáchnou, vn;t/ni části 
Jsou suché a nevykazují známky 
plfsn í. Uvnitř jsou nepoškozené 
čisté sáčky. Naplnění odpovídá 
periodě úklidu. 

Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn 
a prachových částic. Nejsou 
známky barevných změn. Dotykové 
plochy jsou prosté mikrobů a plísní. 
Zásobníky na toaletní papír, ručníky 
a mýdlo jsou prosté prachu (i 
uvnitř), jsou viditelně beze šmouh a 
skvrn, nevykaz<Jji známky 
zaschlého vodního kamet1e a 
plísně. Zásobníky jsou doplněny a 
naplněr.y minimálně ze 2/3. 

Umy,adla a obklady jsou prosté 
prachu, šmouh, zaschlých okapů od 
mýdel, prosté zaschlých kapek 
vytvá'8Jících vodní kámen, vodního 
kamene na a u baterií i výpustí. 
Plochy jsou p,osté rezatých skvrn a 
náiepek. Dotykové plochy jsou 
prosté mikrobů a plísní. Zásobníky 
na ručníky a mýdlo jsou prosté 
prachu (I uvnitr), jsou viditelně beze 
šmouh a skvrn, nevykazuji známky 
zaschlého vodnlho kamene. 

Plochy musí být p,osté skvrn od 
výkalů a nečistot, prachových 
částic, vnitřní části nesmí být 
zašedlé a s rezavými skvrnami, pod 
límcem nesmí být minerální a 
močové usazeniny. Dotykové 
plochy jsou prosté mikrobi:. a plísní. 
WC souprava (štětka a stojánek 
musí být čisté, nepáchnou a štětka 
propláchnutá. 

Plochy musl být prosté souvislého 
prachu, bez ohmatů, mastnot, skvrn 
a šmouh. Nesmí lepit. oraz je bez 
zaschlých kapek vytvářejících vodní 
kámen, vodního kamene na a u 
baterii i výpustí. Povrchy jsou 
prosté mikrobů a plísní. 

Odcadv neoáchnou, Dlně odtékalí 

Plochy nelepí, jsou bez skvrn a 
prachových částic, ohmatů, mrtvých 
živočichů. V prostoru nejsou 
pavučiny. 

bodů bodů 

10 o 

0% 



LOGO 

Budova/místo: 
Datum: 
čas kontroly: 

Checklist pro kontrolu KP\ Jihočeské Univerzity v českých Budějoviclch 
Kontroloval: 
Přítomni: 

KPIS Vstupnl haly, komunikace, schodiště, výtahy, recepce 

Bodové 

Parametr Název: Popis parametru ohodnocení 

Plocha tvrdých podlah vč. schodiště musí být 
viditelně beze šmouh, prachu , tmavých skvrn a 
pruhú jak v ploše tak na soklech a lištách. Plocha 
textilních rohoží nesmí být s tmavými cestami, 
pískem a pruhy, nesmí se na nich vyskytovat staré 
skvrny. Plocha gumových rohoží musí být prostá 
volných nečistot, vody, listí a sněhu, musí být 
čistá.Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být 
hrubé nečistoty.Plocha kobercú nesmí být s 
tmavými cestami a pruhy, nesmí se vyskytovat 

1 Podlaha včetně rohoží 
staré skvrny. 

Plocha vč. rámú musí být beze šmouh, souvislých 
ploch prachových částic, nesmí lepit ( a to ani kliky) 

Dvere, zařizovací předměty, a bez ohmatú (lze připustit lokální ohmaty prstů 

výtahy, prosklenné plochy, kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy}. 

obklady stěn do výše 2 m a Dotykové plochy jsou prosté mikrobú a plísní. 

2 zafízení umístěné na stěnách 
Skleněné plochy jsou celoplošně lesklé. 

Stoly a nábytek vč. 
Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez 

3 čalouněného, židle, zábradlí 
ohmatú, skvrn a šmouh.Nesmí lepit. 

Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, 
nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují 
známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. 

4 Odpadni koše vč. skartovaček Naofnění odoovídá oeriodě úklidu. 

Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových 

Vypínače a kliky, dotyková částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové 

S mista 
plochy jsou prosté mikrobú a plísní. 

Parapety, kabelové kanály, 
hlásiče, info.tabule, hasící 
přístroje, otopná tělesa, Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, 
klimatizační vstupy, kryty ohmatú,mrtvých živočichú. V prostorách nejsou 

6 světelných zdrojů lamp pavučiny. 

Celkový počet bodů 
Celkové kontrolní skóre 

Počet Počet Počet 

kontrolovaných možných získaných 

ploch bodů bodů 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

6 o 

0% 



LOGO 
Závod/místo: 
Datum: 
čas kontroly: 
KP16 Technická zázemí 

Parametr Název: 

1 Podlaha 

Z Dveře 

Vypínače a kliky, 

3 dotyková místa 

Parapety, kabelové 

kanály, hlásiče, 

info.tabule, hasící 

pfístroje, otopná tělesa, 

4 klimatizační vstupy 

Celkový počet bodů 

Celkové kontrolní skóre 

Checklist pro kontrolu KPI Jihočeské Univerzity v českých Budějovicích 
Kontroloval: 
Přítomni: 

Počet 

Bodové kontrolovaných 

Popis parametru ohodnocení ploch 

Plocha tvrdých podlah musí být 
viditelně beze šmouh, prachu ' 

tmavých skvrn a pruhů podle četnosti 
úklidu. 1 

Plocha dveří vč. rámů musí být beze 
šmouh, souvislých ploch prachových 
částic, nesmí leoit . 1 

Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a 
prachových částic. Nejsou známky 
barevných změn. Dotykové plochy 
jsou prosté mikrobů a plísni. 

1 

Plochy nelepí, jsou bez větších skvrn 
a souvislé vrstvy prachových částic, 
ohmatů,mrtvých živočichů. V prostoru 
nejsou pavučiny. Podle periody 
úklidu. 

1 

Počet Počet 

možných získaných 

bodů bodů 

1 

1 

1 

1 

4 o 

0% 



LOGO Checklist pro kontrolu KPI Jihočeské Univerzity v českých Budějovicích 
Budova/místo: Kontroloval: 
Datum: Přítomni: 
čas kontroly: 

KPI 7 Venkovní komunikace 

Bodové 

Parametr Název: Popis parametru ohodnocení 

Plocha tvrdých podlah musí být viditelně beze 
šmouh, prachu , tmavých skvrn a pruhů jak v 
ploše, tak na soklech a lištách. Na plochách 

1 Vstupy budov 
nesmí být hrubé nečistoty a odpadky. 

Odpadní koše jsou čisté, nepáchnou, vnitřní 
části jsou suché a nevykazují známky plísní. 
Uvnitř jsou nepoškozené čisté pytle. Naplnění 
odpovldá periodě úklidu. Okolí koše je 

4 Odpadní koše 
uklizené bez odpadků a nedopalků. 

Přístřešky jsou zametené bez odpadků, listí a 
Přístřešky na jiných nečistot. V okolí popelnic nejsou taktéž 

S kontejnery na zemi žádné odoadkv. 

Celkový počet bodů 

Celkové kontrolní 

skóre 

Počet 

kontrolovaných 

ploch 

1 

1 

1 

Počet Počet 

možných získaných 

bodů bodů 

1 

1 

1 

3 o 

0% 



Celkové kontrolní skóre KPI za týden ............ . 

Počet možných bodů Počet získaných bodů 

45 

Celkové kontrolní skóre 0% 



Celkové kontrolní skóre KPI za měsíc ......... . 

Týden č. Počet možných bodů Počet získaných bodů 

Celkem o o 

Celkové kontrolní skóre #ČÍSLO! 
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