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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Název zakázky: „Úklid prostor železničních stanic a 
zastávek, provozních a administrativních budov Správy 
železnic v oblasti OŘ Praha“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2962 ze dne 13. 8. 
2020 

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto 
dodatku) 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 200 050 / 2020  

a 

STRABAG Rail a.s.  
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 
Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva. 

 (dále jen „Poskytovatel“) 

číslo smlouvy: 1-01-20-010-JABC 

uzavřely smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) dne 23. 11. 2020 podle zákona č. 
89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 5 – Vyhrazená změna závazku, 
bodu 5.2 uzavřené smlouvy a na základě schváleného změnového listu 9, dohodly na 
uzavření tohoto dodatku. 
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2. Předmět dodatku 

2.1 Vyčíslení více – méně prací  

Cena díla (bez DPH) -  se doplňuje a mění takto: 

Celková původní cena bez DPH:  128 328 276,00 Kč 
Celková cena s dodatky 1 - 7 bez DPH: 128 757 136,78 Kč 
 
Vícepráce bez DPH:   
Praha – Holešovice ADMIN:  4 179,15 Kč 
Praha – Zahradní Město: 24 987,42 Kč 
Praha – Vršovice: 28 438,20 Kč 
Praha – Eden: 1 864,08 Kč 
Bakov nad Jizerou: 1 182,87 Kč 
Mutějovice: 391,68 Kč 
Svojetín: 834,84 Kč 
Senomaty: 594,54 Kč 
Celkem vícepráce bez DPH: 62 472,78 Kč 

Celková nová cena bez DPH:  128 819 609,56 Kč 
 
Zdůvodnění 

1) Praha – Holešovice ADMIN   
      Změna se týká administrativních prostor, nově přidaných do úklidu z důvodu vybudování 

nových prostor. 

2) Praha – Zahradní Město 
Změna se týká veřejně přístupných prostor, nově přidaných do úklidu z důvodu vybudování 
nových prostor. 

3) Praha – Vršovice 
Změna se týká rozšíření nově vybudovaných veřejně přístupných prostor. 

4) Praha – Eden 
Změna se týká rozšíření nově vybudovaných veřejně přístupných prostor. 

5)  Bakov nad Jizerou 
Změna se týká administrativních prostor, nově přidaných do úklidu 

6)  Mutějovice 
    Změna se týká rozšíření a nově vybudovaných veřejně přístupných prostor po opravě. 

7) Svojetín 
Změna se týká rozšíření a nově vybudovaných veřejně přístupných prostor po opravě. 

8) Senomaty 
Změna se týká rozšíření a nově vybudovaných veřejně přístupných prostor po opravě. 
 

3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou 
jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto 
dodatku. 

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby 
uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
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4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní 
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení 
byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, 
která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, 
nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Plán úklidu Praha – Holešovice ADMIN  
Příloha č. 2 Plán úklidu Praha – Zahradní Město  
Příloha č. 3 Plán úklidu Praha – Vršovice 
Příloha č. 4 Plán úklidu Praha - Eden 
Příloha č. 5  Plán úklidu Bakov nad Jizerou 
Příloha č. 6 Plán úklidu Mutějovice 
Příloha č. 7 Plán úklidu Svojetín 
Příloha č. 8 Plán úklidu Senomaty 
 
V Praze dne 22. 11. 2021 V Ústí nad Labem dne 19. 11. 2021  
  

Objednatel Poskytovatel 
 

    
Ing. Vladimír Filip, v. r.  Ing. Jakub Svoboda, v. r.   
ředitel Oblastní ředitelství Praha  předseda představenstva   
Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 
    
  
 
    
 Ing. Luboš Tomášek, v. r. 
  člen představenstva 
 STRABAG Rail a.s. 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 
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Plán úklidu Datum: 09.11.2021

OŘ Praha

IČ: DIČ:

telefon: Podpis:

IČ: DIČ:

telefon: Podpis: CENA (Kč/měsíc):

Schválil: Ticháček Jan Podpis:

číslo 
trati

HJ Budova Mistnost Název lokality Typ prostoru
název 

prostoru
plocha/poč

et

měrn
á 

jedno
tka

ploch
a 

oken 
(m2)

typ 
prosto

ru

časová 
skupina

předáno k 
úklidu

strojové 
čištění

zdroj vody
zdroj 

elektrické 
energie

kontejner 
na směsný 

odpad k 
dispozici 

poskytovat
eli

kontejner na 
tříděný odpad 

k dispozici 
poskytovateli

Poskytnutí 
úklidové 
místnosti

Poskytnutí 
nádoby na 

zimní posyp

kategorie 
objektů 

zimní údržby

CENA 
(Kč/měsíc)

 DO8+ 10 0P Praha-Holešovice - Administrativní budova OŘ PrahaAdministrativní prostorPodatelna 85 m2 23,43 7 III 1 ne ne ne ne ne ne 1 573

 DO8+ 10 3P351 Praha-Holešovice - Administrativní budova OŘ PrahaAdministrativní prostorKancelář 19,5 m2 5,1 7 III 1 ne ne ne ne ne ne 361

 DO8+ 10 3P350 Praha-Holešovice - Administrativní budova OŘ PrahaAdministrativní prostorKancelář 21 m2 5,1 7 III 1 ne ano ano ne ne ne 389

kontaktní osoba: xxx xxx 2 321,75

OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace 70994234 CZ70994234
název a sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1

  Nová cena za celé období: 4 179,15

Dodatek č 8 ke smlouvě, platný na období od 22.11.2021 do 15.1.2022(tj. 1 měsíce a 24 dní)

název a sídlo: Želzničáská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem Nová cenana měsíc: 2 321,75 Kč

kontaktní osoba: xxx xxx Původní cena za celé období: 0,-Kč

Původní cena za měsíc: 0,-Kč

POSKYTOVATEL: STRABAG RAIL, a.s. 25429949 CZ25429949 Navýšení četnosti o: 2 321,75 Kč



Typ prostor 1 2 4 6
Časová skupina II II II VII

Pohotovost pro případ nadměrného 
znečištění (zásah do 3 hodin od 

nahlášení) 

Pohotovost pro případ nadměrného 
znečištění (zásah do 3 hodin od 

nahlášení) 

Pohotovost pro případ nadměrného 
znečištění (zásah do 3 hodin od 

nahlášení) 
Vynášení odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Vynášení odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Vynášení odpadkových nádob, včetně 

popelníků

Lokální úklidové práce Desinfekce podlahových ploch
Odstraňování nepovoleného výlepu 

plakátů

Odstraňování nepovoleného výlepu 
plakátů

Desinfekce povrchů

Odstraňování hrubých nečistot z 
přístupových cest, travnatých ploch a 
mobiliáře (lavičky, okrasné nádoby se 

zelení apod.) 
Mokré stírání/vytírání Mokré stírání/vytírání Urovnání lehkého nábytku

Vysátí koberců
Odstraňování nepovoleného výlepu 

plakátů 
Čištění stanoviště odpadových nádob

Odstranění/stírání prachu Umytí a vyleštění skleněných ploch Odstraňování biologického znečištění

Umytí a vyleštění skleněných ploch
Doplňování prostředků personální 

hygieny
Urovnání lehkého nábytku

Odstraňování biologického znečištění
Doplňování prostředků personální 

hygieny (desinfekční gel)
Úklid podchodů včetně přilehlých 

schodišť
Mytí odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Umytí dveří, madel, zábradlí

Mytí odpadkových nádob, včetně 
popelníků

Umytí dveří, madel, zábradlí
Mytí odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Umytí dveří, madel, zábradlí

Odstranění prachu z okenních parapetů Konzervace ploch Odstranění prachu z okenních parapetů

Odstranění žvýkaček Odstranění žvýkaček
Umytí a vyleštění skleněných ploch

Odstraňování nápisů a znečištění na 
stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)

Odstraňování biologického znečištění
Odstranění/stírání prachu ze 

zařizovacích předmětů a dalšího 
vybavení stanice bez výškových prací

Čištění rohoží Odstranění prachu z okenních parapetů
Odstraňování nápisů a znečištění na 

stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)

Konzervace ploch 
Odstraňování nápisů a znečištění na 

stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)
Desinfekce povrchů

Odstranění prachu z otopných těles
Mytí svislých stěn – obkladů do výšky 

2m
Čištění rohoží

Desinfekce podlahových ploch Odstranění prachu z otopných těles
Desinfekce povrchů

Mytí svislých stěn – obkladů do výšky 
2m

Mytí oken Mytí oken Mytí osvětlovacích těles
Mytí osvětlovacích těles Mytí osvětlovacích těles

1 x rok Zametení posypového materiálu

dle frekvence
Odstraňování hrubých nečistot z prostor 

kolejiště

Denně (u 
skupin IV, VI, 
VII v určené 

dny)

Týdně

Měsíčně

1 x za 6 
měsíců
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Plán úklidu Datum: 09.11.2021

OŘ Praha

IČ: DIČ:

telefon: Podpis:

IČ: DIČ:

telefon: Podpis: CENA (Kč/měsíc):

Schválil: Ticháček Jan Podpis:

číslo 
trati

HJ Budova Mistnost Název lokality Typ prostoru
název 

prostoru
plocha/poč

et

měrn
á 

jedno
tka

ploch
a 

oken 
(m2)

typ 
prosto

ru

časová 
skupina

předáno k 
úklidu

strojové 
čištění

zdroj vody
zdroj 

elektrické 
energie

kontejner 
na směsný 

odpad k 
dispozici 

poskytovat
eli

kontejner na 
tříděný odpad 

k dispozici 
poskytovateli

Poskytnutí 
úklidové 
místnosti

Poskytnutí 
nádoby na 

zimní posyp

kategorie 
objektů 

zimní údržby

CENA 
(Kč/měsíc)

 DO8+ 10 Praha - Zahradní MěstoVPP Odbavovací hala 36,5 m2 7,35 1 II 1 ano ano ano ne ne ne 1 088

 DO8+ 10 Praha - Zahradní MěstoVPP Přístupová cesta 1268 m2 4 II 1 ne ano ano ne ne ne ne I 9 383

 DO8+ 10 Praha - Zahradní MěstoVPP Schodiště 320 m2 4 II 1 ne ano ano ne ne ne ne I 2 368

 DO8+ 10 Praha - Zahradní MěstoVPP Veřejné WC 35 m2 2 II 1 ne ano ano ne ne ne 1 043

kontaktní osoba: xxx xxx 13 881,90

OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace 70994234 CZ70994234
název a sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1

  Nová cena za celé období: 24 987,42

Dodatek č 8 ke smlouvě, platný na období od 22.11.2021 do 15.1.2022(tj. 1 měsíce a 24 dní)

název a sídlo: Želzničáská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem Nová cenana měsíc: 13 881,90 Kč

kontaktní osoba: xxx xxx Původní cena za celé období: 0,-Kč

Původní cena za měsíc: 0,-Kč

POSKYTOVATEL: STRABAG RAIL, a.s. 25429949 CZ25429949 Navýšení četnosti o: 13 881,90 Kč



Typ prostor 1 2 4 6
Časová skupina II II II VII

Pohotovost pro případ nadměrného 
znečištění (zásah do 3 hodin od 

nahlášení) 

Pohotovost pro případ nadměrného 
znečištění (zásah do 3 hodin od 

nahlášení) 

Pohotovost pro případ nadměrného 
znečištění (zásah do 3 hodin od 

nahlášení) 
Vynášení odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Vynášení odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Vynášení odpadkových nádob, včetně 

popelníků

Lokální úklidové práce Desinfekce podlahových ploch
Odstraňování nepovoleného výlepu 

plakátů

Odstraňování nepovoleného výlepu 
plakátů

Desinfekce povrchů

Odstraňování hrubých nečistot z 
přístupových cest, travnatých ploch a 
mobiliáře (lavičky, okrasné nádoby se 

zelení apod.) 
Mokré stírání/vytírání Mokré stírání/vytírání Urovnání lehkého nábytku

Vysátí koberců
Odstraňování nepovoleného výlepu 

plakátů 
Čištění stanoviště odpadových nádob

Odstranění/stírání prachu Umytí a vyleštění skleněných ploch Odstraňování biologického znečištění

Umytí a vyleštění skleněných ploch
Doplňování prostředků personální 

hygieny
Urovnání lehkého nábytku

Odstraňování biologického znečištění
Doplňování prostředků personální 

hygieny (desinfekční gel)
Úklid podchodů včetně přilehlých 

schodišť
Mytí odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Umytí dveří, madel, zábradlí

Mytí odpadkových nádob, včetně 
popelníků

Umytí dveří, madel, zábradlí
Mytí odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Umytí dveří, madel, zábradlí

Odstranění prachu z okenních parapetů Konzervace ploch Odstranění prachu z okenních parapetů

Odstranění žvýkaček Odstranění žvýkaček
Umytí a vyleštění skleněných ploch

Odstraňování nápisů a znečištění na 
stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)

Odstraňování biologického znečištění
Odstranění/stírání prachu ze 

zařizovacích předmětů a dalšího 
vybavení stanice bez výškových prací

Čištění rohoží Odstranění prachu z okenních parapetů
Odstraňování nápisů a znečištění na 

stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)

Konzervace ploch 
Odstraňování nápisů a znečištění na 

stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)
Desinfekce povrchů

Odstranění prachu z otopných těles
Mytí svislých stěn – obkladů do výšky 

2m
Čištění rohoží

Desinfekce podlahových ploch Odstranění prachu z otopných těles
Desinfekce povrchů

Mytí svislých stěn – obkladů do výšky 
2m

Mytí oken Mytí oken Mytí osvětlovacích těles
Mytí osvětlovacích těles Mytí osvětlovacích těles

1 x rok Zametení posypového materiálu

dle frekvence
Odstraňování hrubých nečistot z prostor 

kolejiště

Denně (u 
skupin IV, VI, 
VII v určené 

dny)

Týdně

Měsíčně

1 x za 6 
měsíců



22.11.2021
1/2

Plán úklidu Datum: 12.11.2021

OŘ Praha

IČ: DIČ:

telefon: Podpis:

IČ: DIČ:

telefon: Podpis: CENA (Kč/měsíc):

Schválil: Ticháček Jan Podpis:

číslo 
trati

HJ Budova Mistnost Název lokality Typ prostoru
název 

prostoru
plocha/poč

et

měrn
á 

jedno
tka

ploch
a 

oken 
(m2)

typ 
prosto

ru

časová 
skupina

předáno k 
úklidu

strojové 
čištění

zdroj vody
zdroj 

elektrické 
energie

kontejner 
na směsný 

odpad k 
dispozici 

poskytovat
eli

kontejner na 
tříděný odpad 

k dispozici 
poskytovateli

Poskytnutí 
úklidové 
místnosti

Poskytnutí 
nádoby na 

zimní posyp

kategorie 
objektů 

zimní údržby

CENA 
(Kč/měsíc)

DO8+ 10 0P Praha - Vršovice NOVÉVPP Přístupové cesty 1775 m2 4 II 1 ano ano ano ne ne ne ne I 13 135

DO8+ 10 0P Praha - Vršovice NOVÉVPP Travnatá plocha 220 m2 4 II 1 ne ano ano ne ne ne 1 628

DO8+ 10 0P Praha - Vršovice NOVÉVPP Skleněné plochy 140 m2 4 II 1 ne ano ano ne ne ne 1 036

Původní cena za měsíc: 0,-Kč

POSKYTOVATEL: STRABAG RAIL, a.s. 25429949 CZ25429949 Navýšení četnosti o: 15 799,00 Kč

název a sídlo: Želzničáská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem Nová cenana měsíc: 15 799,00 Kč

kontaktní osoba: xxx xxx Původní cena za celé období: 0,-Kč

kontaktní osoba: xxx xxx 15 799,00

OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace 70994234 CZ70994234
název a sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1

  Nová cena za celé období: 28 438,20

Dodatek č 8 ke smlouvě, platný na období od 22.11.2021 do 15.1.2022(tj. 1 měsíce a 24 dní)



Typ prostor 1 2 4 6
Časová skupina II II II VII

Pohotovost pro případ nadměrného 
znečištění (zásah do 3 hodin od 

nahlášení) 

Pohotovost pro případ nadměrného 
znečištění (zásah do 3 hodin od 

nahlášení) 

Pohotovost pro případ nadměrného 
znečištění (zásah do 3 hodin od 

nahlášení) 
Vynášení odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Vynášení odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Vynášení odpadkových nádob, včetně 

popelníků

Lokální úklidové práce Desinfekce podlahových ploch
Odstraňování nepovoleného výlepu 

plakátů

Odstraňování nepovoleného výlepu 
plakátů

Desinfekce povrchů

Odstraňování hrubých nečistot z 
přístupových cest, travnatých ploch a 
mobiliáře (lavičky, okrasné nádoby se 

zelení apod.) 
Mokré stírání/vytírání Mokré stírání/vytírání Urovnání lehkého nábytku

Vysátí koberců
Odstraňování nepovoleného výlepu 

plakátů 
Čištění stanoviště odpadových nádob

Odstranění/stírání prachu Umytí a vyleštění skleněných ploch Odstraňování biologického znečištění

Umytí a vyleštění skleněných ploch
Doplňování prostředků personální 

hygieny
Urovnání lehkého nábytku

Odstraňování biologického znečištění
Doplňování prostředků personální 

hygieny (desinfekční gel)
Úklid podchodů včetně přilehlých 

schodišť
Mytí odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Umytí dveří, madel, zábradlí

Mytí odpadkových nádob, včetně 
popelníků

Umytí dveří, madel, zábradlí
Mytí odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Umytí dveří, madel, zábradlí

Odstranění prachu z okenních parapetů Konzervace ploch Odstranění prachu z okenních parapetů

Odstranění žvýkaček Odstranění žvýkaček
Umytí a vyleštění skleněných ploch

Odstraňování nápisů a znečištění na 
stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)

Odstraňování biologického znečištění
Odstranění/stírání prachu ze 

zařizovacích předmětů a dalšího 
vybavení stanice bez výškových prací

Čištění rohoží Odstranění prachu z okenních parapetů
Odstraňování nápisů a znečištění na 

stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)

Konzervace ploch 
Odstraňování nápisů a znečištění na 

stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)
Desinfekce povrchů

Odstranění prachu z otopných těles
Mytí svislých stěn – obkladů do výšky 

2m
Čištění rohoží

Desinfekce podlahových ploch Odstranění prachu z otopných těles
Desinfekce povrchů

Mytí svislých stěn – obkladů do výšky 
2m

Mytí oken Mytí oken Mytí osvětlovacích těles
Mytí osvětlovacích těles Mytí osvětlovacích těles

1 x rok Zametení posypového materiálu

dle frekvence
Odstraňování hrubých nečistot z prostor 

kolejiště

Denně (u 
skupin IV, VI, 
VII v určené 

dny)

Týdně

Měsíčně

1 x za 6 
měsíců
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Plán úklidu Datum: 12.11.2021

OŘ Praha

IČ: DIČ:

telefon: Podpis:

IČ: DIČ:

telefon: Podpis: CENA (Kč/měsíc):

Schválil: Ticháček Jan Podpis:

číslo 
trati

HJ Budova Mistnost Název lokality Typ prostoru název prostoru
plocha
/počet

měrná 
jednotka

ploc
ha 
oke
n 

(m2

)

typ 
prosto

ru

časová 
skupina

předáno k 
úklidu

strojové 
čištění

zdroj vody
zdroj 

elektrické 
energie

kontejner 
na směsný 

odpad k 
dispozici 

poskytovat
eli

kontejner na 
tříděný odpad 

k dispozici 
poskytovateli

Poskytnutí 
úklidové 
místnosti

Poskytnutí 
nádoby na 

zimní posyp

kategorie 
objektů 

zimní údržby

CENA 
(Kč/měsíc)

DO6+ 10 0P Praha-Eden Kolejiště Kolejiště 3000 m2 6 VI 1 ne ano ano ne ne ne 6 000

DO6+ 10 0P Praha-Eden VPP Podchod+Rampy 584 m2 4 II 1 ano ano ano ne ne ne ne I 4 322

DO8+ 10 0P Praha-Eden VPP Přístupová cesta 890 m2 4 II 1 ne ano ano ne ne ne ne I 6 586

DO6+ 10 0P Praha-Eden VPP Ostatní plocha+lávka 2100 m2 4 VI 1 ne ano ano ne ne ne 4 200

DO6+ 10 0P Praha-Eden VPP Nástupiště 2890 m2 4 II 1 ano ano ano ne ne ne ne I 21 386

kontaktní osoba: xxx xxx 42 493,60

OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace 70994234 CZ70994234
název a sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1

  Nová cena za celé období: 76 488,48

Rozdíl v období je 1864,08,-Kč

Dodatek č 8 ke smlouvě, platný na období od 22.11.2021 do 15.1.2022(tj. 1 měsíce a 24 dní)

název a sídlo: Želzničáská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem Nová cenana měsíc: 42 493,60 Kč

kontaktní osoba: xxx xxx Původní cena za celé období: 74 624,40

Původní cena za měsíc: 41 458,00 Kč

POSKYTOVATEL: STRABAG RAIL, a.s. 25429949 CZ25429949 Navýšení četnosti o: 1 035,60 Kč



Typ prostor 1 4 6
Časová skupina VI VI VI

Pohotovost pro případ nadměrného znečištění 
(zásah do 6 hodin od nahlášení

Pohotovost pro případ nadměrného znečištění 
(zásah do 6 hodin od nahlášení)

Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků

Lokální úklidové práce Odstraňování nepovoleného výlepu plakátů

Odstraňování nepovoleného výlepu plakátů
Odstraňování hrubých nečistot z přístupových 
cest, travnatých ploch a mobiliáře (lavičky, 

okrasné nádoby se zelení apod.) 
Mokré stírání/vytírání Urovnání lehkého nábytku

Čištění stanoviště odpadových nádob
Odstranění/stírání prachu Odstraňování biologického znečištění

Umytí a vyleštění skleněných ploch
Urovnání lehkého nábytku

Odstraňování biologického znečištění
Doplňování prostředků personální hygieny 

(desinfekční gel)
Úklid podchodů včetně přilehlých schodišť

Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků
Umytí dveří, madel, zábradlí Umytí dveří, madel, zábradlí

Odstranění prachu z okenních parapetů Odstranění prachu z okenních parapetů
Odstranění žvýkaček Odstranění žvýkaček

Umytí a vyleštění skleněných ploch

Odstraňování nápisů a znečištění na stěnách 
(šlápoty, plakáty, tagy)

Odstranění/stírání prachu ze zařizovacích 
předmětů a dalšího vybavení stanice bez 

výškových prací

Čištění rohoží
Odstraňování nápisů a znečištění na stěnách 

(šlápoty, plakáty, tagy)
Konzervace ploch Desinfekce povrchů

Odstranění prachu z otopných těles Čištění rohoží
Desinfekce podlahových ploch

Desinfekce povrchů
Mytí svislých stěn – obkladů do výšky 2m

Mytí oken Mytí osvětlovacích těles
Mytí osvětlovacích těles

1 x rok Zametení posypového materiálu

dle frekvence Odstraňování hrubých nečistot z prostor kolejiště

Denně (u 
skupin IV, VI, 
VII v určené 

dny)

Týdně

Měsíčně

1 x za 6 
měsíců
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Plán úklidu Datum: 10.11.2021

OŘ Praha

IČ: DIČ:

telefon: Podpis:

IČ: DIČ:

telefon: Podpis: CENA (Kč/měsíc):

Schválil: Ticháček Jan Podpis:

číslo 
trati

HJ Budova Mistnost Název lokality Typ prostoru
název 

prostoru
plocha/poč

et

měrn
á 

jedno
tka

ploch
a 

oken 
(m2)

typ 
prosto

ru

časová 
skupina

předáno k 
úklidu

strojové 
čištění

zdroj vody
zdroj 

elektrické 
energie

kontejner 
na směsný 

odpad k 
dispozici 

poskytovat
eli

kontejner na 
tříděný odpad 

k dispozici 
poskytovateli

Poskytnutí 
úklidové 
místnosti

Poskytnutí 
nádoby na 

zimní posyp

kategorie 
objektů 

zimní údržby

CENA 
(Kč/měsíc)

 DO8+ 20 24617 0P08 Bakov nad JizerouAdministrativní prostorŠatna 20,92 m2 6,88 7 IV 1 ne ano ano ne ne ne 259

 DO8+ 20 24617 0P09 Bakov nad JizerouAdministrativní prostorChodba 3,84 m2 7 IV 1 ne ano ano ne ne ne 48

 DO8+ 20 24617 0P11 Bakov nad JizerouAdministrativní prostorDopravní kancelář 26,61 m2 11,62 7 IV 1 ne ano ano ne ne ne 330

 DO8+ 20 24617 0P05 Bakov nad JizerouAdministrativní prostorWC 1,4 m2 8 IV 1 ne ano ano ne ne ne 20

Původní cena za měsíc: 0,-Kč

POSKYTOVATEL: STRABAG RAIL, a.s. 25429949 CZ25429949 Navýšení četnosti o: 657,15 Kč

název a sídlo: Želzničáská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem Nová cenana měsíc: 657,15 Kč

kontaktní osoba: xxx xxx Původní cena za celé období: 0,-Kč

kontaktní osoba: xxx xxx 657,15

OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace 70994234 CZ70994234
název a sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1

  Nová cena za celé období: 1 182,87

Dodatek č 8 ke smlouvě, platný na období od 22.11.2021 do 15.1.2022(tj. 1 měsíce a 24 dní)



Typ prostor 1 2 4 6
Časová skupina II II II VII

Pohotovost pro případ nadměrného 
znečištění (zásah do 3 hodin od 

nahlášení) 

Pohotovost pro případ nadměrného 
znečištění (zásah do 3 hodin od 

nahlášení) 

Pohotovost pro případ nadměrného 
znečištění (zásah do 3 hodin od 

nahlášení) 
Vynášení odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Vynášení odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Vynášení odpadkových nádob, včetně 

popelníků

Lokální úklidové práce Desinfekce podlahových ploch
Odstraňování nepovoleného výlepu 

plakátů

Odstraňování nepovoleného výlepu 
plakátů

Desinfekce povrchů

Odstraňování hrubých nečistot z 
přístupových cest, travnatých ploch a 
mobiliáře (lavičky, okrasné nádoby se 

zelení apod.) 
Mokré stírání/vytírání Mokré stírání/vytírání Urovnání lehkého nábytku

Vysátí koberců
Odstraňování nepovoleného výlepu 

plakátů 
Čištění stanoviště odpadových nádob

Odstranění/stírání prachu Umytí a vyleštění skleněných ploch Odstraňování biologického znečištění

Umytí a vyleštění skleněných ploch
Doplňování prostředků personální 

hygieny
Urovnání lehkého nábytku

Odstraňování biologického znečištění
Doplňování prostředků personální 

hygieny (desinfekční gel)
Úklid podchodů včetně přilehlých 

schodišť
Mytí odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Umytí dveří, madel, zábradlí

Mytí odpadkových nádob, včetně 
popelníků

Umytí dveří, madel, zábradlí
Mytí odpadkových nádob, včetně 

popelníků
Umytí dveří, madel, zábradlí

Odstranění prachu z okenních parapetů Konzervace ploch Odstranění prachu z okenních parapetů

Odstranění žvýkaček Odstranění žvýkaček
Umytí a vyleštění skleněných ploch

Odstraňování nápisů a znečištění na 
stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)

Odstraňování biologického znečištění
Odstranění/stírání prachu ze 

zařizovacích předmětů a dalšího 
vybavení stanice bez výškových prací

Čištění rohoží Odstranění prachu z okenních parapetů
Odstraňování nápisů a znečištění na 

stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)

Konzervace ploch 
Odstraňování nápisů a znečištění na 

stěnách (šlápoty, plakáty, tagy)
Desinfekce povrchů

Odstranění prachu z otopných těles
Mytí svislých stěn – obkladů do výšky 

2m
Čištění rohoží

Desinfekce podlahových ploch Odstranění prachu z otopných těles
Desinfekce povrchů

Mytí svislých stěn – obkladů do výšky 
2m

Mytí oken Mytí oken Mytí osvětlovacích těles
Mytí osvětlovacích těles Mytí osvětlovacích těles

1 x rok Zametení posypového materiálu

dle frekvence
Odstraňování hrubých nečistot z prostor 

kolejiště

Denně (u 
skupin IV, VI, 
VII v určené 

dny)

Týdně

Měsíčně

1 x za 6 
měsíců



22.11.2021
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Plán úklidu Datum: 11.11.2021

OŘ Praha

IČ: DIČ:

telefon: Podpis:

IČ: DIČ:

telefon: Podpis: CENA (Kč/měsíc):

Schválil: Ticháček Jan Podpis:

číslo 
trati

HJ Budova Mistnost Název lokality Typ prostoru název prostoru
plocha
/počet

měrná 
jednotka

ploc
ha 
oke
n 

(m2

)

typ 
prosto

ru

časová 
skupina

předáno k 
úklidu

strojové 
čištění

zdroj vody
zdroj 

elektrické 
energie

kontejner 
na směsný 

odpad k 
dispozici 

poskytovat
eli

kontejner na 
tříděný odpad 

k dispozici 
poskytovateli

Poskytnutí 
úklidové 
místnosti

Poskytnutí 
nádoby na 

zimní posyp

kategorie 
objektů 

zimní údržby

CENA 
(Kč/měsíc)

20 0P Mutějovice VPP Koš venkovní 4 ks 99 VI 1 ne ne ne ne ne ne 0

20 0P Mutějovice VPP Koš vnitřní 1 ks 99 VI 1 ne ne ne ne ne ne 0

20 0P Mutějovice VPP Lavička venkovní 3 ks 99 VI 1 ne ne ne ne ne ne 0

20 0P Mutějovice VPP Čekárenský přístřešek 26 m2 4 VI 1 ne ne ne ne ne ne 52

20 0P Mutějovice VPP Travnatá plocha 60 m2 4 VII 1 ne ne ne ne ne ne 78

20 0P Mutějovice Kolejiště Kolejiště 250 m2 6 VII 1 ne ne ne ne ne ne 313

DO8+ 20 0P Mutějovice VPP Nástupiště 298 m2 4 VI 1 ne ne ne ne ne ne ne I 596

20 0P Mutějovice VPP Přístupová cesta 382 m2 4 VI 1 ne ne ne ne ne ne ne I 764

20 0P05 Mutějovice - vypravni budova cp.48VPP Čekárna 11,36 m2 1 VI 1 ne ne ne ne ne ne 101

DO8+ 20 0P Mutějovice VPP Přechod mezi nástupiště 30 m2 4 VI 1 ne ne ne ne ne ne ne I 60

Původní cena za měsíc: 1 746,00 Kč

POSKYTOVATEL: STRABAG RAIL, a.s. 25429949 CZ25429949 Navýšení četnosti o: 217,60 Kč

název a sídlo: Želzničáská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem Nová cenana měsíc: 1 963,60 Kč

kontaktní osoba: xxx xxx Původní cena za celé období: 3 142,80

kontaktní osoba: xxx xxx 1 963,60

OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace 70994234 CZ70994234
název a sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1

  Nová cena za celé období: 3 534,48

Rozdíl v období je 391,68,-Kč

Dodatek č 8 ke smlouvě, platný na období od 22.11.2021 do 15.1.2022(tj. 1 měsíce a 24 dní)



Typ prostor 1 4 6
Časová skupina VI VI VI

Pohotovost pro případ nadměrného znečištění 
(zásah do 6 hodin od nahlášení

Pohotovost pro případ nadměrného znečištění 
(zásah do 6 hodin od nahlášení)

Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků

Lokální úklidové práce Odstraňování nepovoleného výlepu plakátů

Odstraňování nepovoleného výlepu plakátů
Odstraňování hrubých nečistot z přístupových 
cest, travnatých ploch a mobiliáře (lavičky, 

okrasné nádoby se zelení apod.) 
Mokré stírání/vytírání Urovnání lehkého nábytku

Čištění stanoviště odpadových nádob
Odstranění/stírání prachu Odstraňování biologického znečištění

Umytí a vyleštění skleněných ploch
Urovnání lehkého nábytku

Odstraňování biologického znečištění
Doplňování prostředků personální hygieny 

(desinfekční gel)
Úklid podchodů včetně přilehlých schodišť

Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků
Umytí dveří, madel, zábradlí Umytí dveří, madel, zábradlí

Odstranění prachu z okenních parapetů Odstranění prachu z okenních parapetů
Odstranění žvýkaček Odstranění žvýkaček

Umytí a vyleštění skleněných ploch

Odstraňování nápisů a znečištění na stěnách 
(šlápoty, plakáty, tagy)

Odstranění/stírání prachu ze zařizovacích 
předmětů a dalšího vybavení stanice bez 

výškových prací

Čištění rohoží
Odstraňování nápisů a znečištění na stěnách 

(šlápoty, plakáty, tagy)
Konzervace ploch Desinfekce povrchů

Odstranění prachu z otopných těles Čištění rohoží
Desinfekce podlahových ploch

Desinfekce povrchů
Mytí svislých stěn – obkladů do výšky 2m

Mytí oken Mytí osvětlovacích těles
Mytí osvětlovacích těles

1 x rok Zametení posypového materiálu

dle frekvence Odstraňování hrubých nečistot z prostor kolejiště

Denně (u 
skupin IV, VI, 
VII v určené 

dny)

Týdně

Měsíčně

1 x za 6 
měsíců



22.11.2021
1/2

Plán úklidu Datum: 11.11.2021

OŘ Praha

IČ: DIČ:

telefon: Podpis:

IČ: DIČ:

telefon: Podpis: CENA (Kč/měsíc):

Schválil: Ticháček Jan Podpis:

číslo 
trati

HJ Budova Mistnost Název lokality Typ prostoru název prostoru
plocha
/počet

měrná 
jednotka

ploc
ha 
oke
n 

(m2

)

typ 
prosto

ru

časová 
skupina

předáno k 
úklidu

strojové 
čištění

zdroj vody
zdroj 

elektrické 
energie

kontejner 
na směsný 

odpad k 
dispozici 

poskytovat
eli

kontejner na 
tříděný odpad 

k dispozici 
poskytovateli

Poskytnutí 
úklidové 
místnosti

Poskytnutí 
nádoby na 

zimní posyp

kategorie 
objektů 

zimní údržby

CENA 
(Kč/měsíc)

126 20 0P Svojetín VPP Koš venkovní 2 ks 99 VI 1 ne ne ne ne ne ne 0

126 20 0P Svojetín VPP Koš vnitřní 1 ks 99 VI 1 ne ne ne ne ne ne 0

126 20 0P Svojetín VPP Lavička venkovní 2 ks 99 VI 1 ne ne ne ne ne ne 0

126 20 0P Svojetín VPP Čekárenský přístřešek 84 m2 4 VI 1 ne ne ne ne ne ne 168

DO8+ 20 0P Svojetín VPP Nástupiště 280 m2 4 VI 1 ne ne ne ne ne ne ne I 560

126 20 0P Svojetín Kolejiště Kolejiště 252 m2 6 VI 1 ne ne ne ne ne ne 504

126 20 0P Svojetín VPP Přístupová cesta 366 m2 4 VI 1 ne ne ne ne ne ne ne I 732

126 20 0P Svojetín - vypravni budova cp.96VPP Lavička vnitřní 4 ks 99 VI 1 ne ne ne ne ne ne 0

126 20 0P09 Svojetín - vypravni budova cp.96VPP Čekárna 22 m2 16 1 VI 1 ne ne ne ne ne ne 196

DO8+ 20 0P Svojetín VPP Přechod mezi nástupišti 36 m2 4 VI 1 ne ne ne ne ne ne ne I 72

kontaktní osoba: xxx xxx 2 231,80

OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace 70994234 CZ70994234
název a sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1

  Nová cena za celé období: 4 017,24

Rozdíl v období je 834,84,-Kč

Dodatek č 8 ke smlouvě, platný na období od 22.11.2021 do 15.1.2022(tj. 1 měsíce a 24 dní)

název a sídlo: Želzničáská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem Nová cenana měsíc: 2 231,80 Kč

kontaktní osoba: xxx xxx Původní cena za celé období: 3 182,40

Původní cena za měsíc: 1 768,00 Kč

POSKYTOVATEL: STRABAG RAIL, a.s. 25429949 CZ25429949 Navýšení četnosti o: 463,80 Kč



Typ prostor 1 4 6
Časová skupina VI VI VI

Pohotovost pro případ nadměrného znečištění 
(zásah do 6 hodin od nahlášení

Pohotovost pro případ nadměrného znečištění 
(zásah do 6 hodin od nahlášení)

Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků

Lokální úklidové práce Odstraňování nepovoleného výlepu plakátů

Odstraňování nepovoleného výlepu plakátů
Odstraňování hrubých nečistot z přístupových 
cest, travnatých ploch a mobiliáře (lavičky, 

okrasné nádoby se zelení apod.) 
Mokré stírání/vytírání Urovnání lehkého nábytku

Čištění stanoviště odpadových nádob
Odstranění/stírání prachu Odstraňování biologického znečištění

Umytí a vyleštění skleněných ploch
Urovnání lehkého nábytku

Odstraňování biologického znečištění
Doplňování prostředků personální hygieny 

(desinfekční gel)
Úklid podchodů včetně přilehlých schodišť

Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků
Umytí dveří, madel, zábradlí Umytí dveří, madel, zábradlí

Odstranění prachu z okenních parapetů Odstranění prachu z okenních parapetů
Odstranění žvýkaček Odstranění žvýkaček

Umytí a vyleštění skleněných ploch

Odstraňování nápisů a znečištění na stěnách 
(šlápoty, plakáty, tagy)

Odstranění/stírání prachu ze zařizovacích 
předmětů a dalšího vybavení stanice bez 

výškových prací

Čištění rohoží
Odstraňování nápisů a znečištění na stěnách 

(šlápoty, plakáty, tagy)
Konzervace ploch Desinfekce povrchů

Odstranění prachu z otopných těles Čištění rohoží
Desinfekce podlahových ploch

Desinfekce povrchů
Mytí svislých stěn – obkladů do výšky 2m

Mytí oken Mytí osvětlovacích těles
Mytí osvětlovacích těles

1 x rok Zametení posypového materiálu

dle frekvence Odstraňování hrubých nečistot z prostor kolejiště

Denně (u 
skupin IV, VI, 
VII v určené 

dny)

Týdně

Měsíčně

1 x za 6 
měsíců
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Plán úklidu Datum: 11.11.2021

OŘ Praha

IČ: DIČ:

telefon: Podpis:

IČ: DIČ:

telefon: Podpis: CENA (Kč/měsíc):

Schválil: Ticháček Jan Podpis:

číslo 
trati

HJ Budova Mistnost Název lokality Typ prostoru název prostoru
plocha
/počet

měrná 
jednotka

ploc
ha 
oke
n 

(m2

)

typ 
prosto

ru

časová 
skupina

předáno k 
úklidu

strojové 
čištění

zdroj vody
zdroj 

elektrické 
energie

kontejner 
na směsný 

odpad k 
dispozici 

poskytovat
eli

kontejner na 
tříděný odpad 

k dispozici 
poskytovateli

Poskytnutí 
úklidové 
místnosti

Poskytnutí 
nádoby na 

zimní posyp

kategorie 
objektů 

zimní údržby

CENA 
(Kč/měsíc)

161 20 0P Senomaty VPP Koš venkovní 1 ks 99 VI 1 ne ne ne ne ne ne 0

161 20 0P Senomaty VPP Lavička venkovní 1 ks 99 VI 1 ne ne ne ne ne ne 0

161 20 0P Senomaty VPP Čekárenský přístřešek 50 m2 4 VI 1 ne ne ne ne ne ne 100

DO8+ 20 0P Senomaty VPP Přístupová cesta 219 m2 5 VI 1 ne ne ne ne ne ne 438

DO8+ 20 0P Senomaty VPP Nástupiště 290,4 m2 3 4 VI 1 ne ne ne ne ne ne ne I 581

161 20 0P Senomaty Kolejiště Kolejiště 477 m2 6 VI 1 ne ne ne ne ne ne 954

161 20 0P Senomaty VPP Travnatá plocha 314 m2 4 VI 1 ne ne ne ne ne ne 628

kontaktní osoba: XXX XXX 2 700,80

OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace 70994234 CZ70994234
název a sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1

  Nová cena za celé období: 4 860,54

Rozdíl v období je 594,54,-Kč

Dodatek č 8 ke smlouvě, platný na období od 22.11.2021 do 15.1.2022(tj. 1 měsíce a 24 dní)

název a sídlo: Želzničáská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem Nová cenana měsíc: 2 700,30 Kč

kontaktní osoba: XXX XXX Původní cena za celé období: 4 266,00

Původní cena za měsíc: 2 370,00 Kč

POSKYTOVATEL: STRABAG RAIL, a.s. 25429949 CZ25429949 Navýšení četnosti o: 330,30 Kč



Typ prostor 1 4 6
Časová skupina VI VI VI

Pohotovost pro případ nadměrného znečištění 
(zásah do 6 hodin od nahlášení

Pohotovost pro případ nadměrného znečištění 
(zásah do 6 hodin od nahlášení)

Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků

Lokální úklidové práce Odstraňování nepovoleného výlepu plakátů

Odstraňování nepovoleného výlepu plakátů
Odstraňování hrubých nečistot z přístupových 
cest, travnatých ploch a mobiliáře (lavičky, 

okrasné nádoby se zelení apod.) 
Mokré stírání/vytírání Urovnání lehkého nábytku

Čištění stanoviště odpadových nádob
Odstranění/stírání prachu Odstraňování biologického znečištění

Umytí a vyleštění skleněných ploch
Urovnání lehkého nábytku

Odstraňování biologického znečištění
Doplňování prostředků personální hygieny 

(desinfekční gel)
Úklid podchodů včetně přilehlých schodišť

Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků
Umytí dveří, madel, zábradlí Umytí dveří, madel, zábradlí

Odstranění prachu z okenních parapetů Odstranění prachu z okenních parapetů
Odstranění žvýkaček Odstranění žvýkaček

Umytí a vyleštění skleněných ploch

Odstraňování nápisů a znečištění na stěnách 
(šlápoty, plakáty, tagy)

Odstranění/stírání prachu ze zařizovacích 
předmětů a dalšího vybavení stanice bez 

výškových prací

Čištění rohoží
Odstraňování nápisů a znečištění na stěnách 

(šlápoty, plakáty, tagy)
Konzervace ploch Desinfekce povrchů

Odstranění prachu z otopných těles Čištění rohoží
Desinfekce podlahových ploch

Desinfekce povrchů
Mytí svislých stěn – obkladů do výšky 2m

Mytí oken Mytí osvětlovacích těles
Mytí osvětlovacích těles

1 x rok Zametení posypového materiálu

dle frekvence Odstraňování hrubých nečistot z prostor kolejiště

Denně (u 
skupin IV, VI, 
VII v určené 

dny)

Týdně

Měsíčně

1 x za 6 
měsíců
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