
ZÁSADY  
provádění samoúklidu v pokojích kolejí Na Kotli a J. Palacha 

Hradec Králové 
  
 
Ubytovaný bere na vědomí, že v pokoji, který mu byl podle dodatku smlouvy o ubytování vyhrazen 
k přechodnému ubytování, je povinen provádět běžný úklid v rozsahu níže uvedeném a odpovídajícím typu 
pokoje. Dále je povinen pravidelně sledovat, zda nedochází k neobvyklým událostem, např. k zatékání vody 
stavebními konstrukcemi, k poruchám v rozvodech elektrické energie, jejich nepřiměřenému zahřívání, případně 
k výskytu nežádoucích hmyzích parazitů apod.. Všechny tyto události je povinen bezpodmínečně okamžitě hlásit 
na vrátnici, případně vedení koleje.  
Ubytovaný zároveň bere na vědomí, že úklidové a čistící prostředky k provádění samoúklidu si zajišťuje na 
vlastní náklady, k provedení dezinfekce použije volně dostupné antibakteriální přípravky.  
Ubytovatel zajišťuje úklidové pomůcky a nářadí (např. smeták, lopatku, košťátko, kbelík, mop). Elektrický 
vysavač je možné zapůjčit.  
 
Úklid bude prováděn v tomto rozsahu: 
  
Denně: 

• vysypat odpadkový koš do určených popelnic, příp. kontejnerů umístěných podle dispozic vedoucím 
koleje, odpad třídit dle druhu   

• řádně vyvětrat pokoj  
• provětrat lůžkoviny a uložit je do určeného prostoru (skříňky na lůžkoviny, apod.)  
v buňkách: 
• provést základní úklid v kuchyňce,  uklidit pracovní plochy a odstranit zbytky jídel 
• zkontrolovat potraviny (expirační lhůty, senzorické vlastnosti) 
• provést základní úklid v koupelně a na WC, udržovat čistotu a hygienu po každém použití. 

  
1x týdně: 

• umýt podlahu pokoje a balkónu, koberce vyluxovat 
• umýt omyvatelný povrch stolů a jiného nábytku  
• utřít prach na nábytku a okenním parapetu 
v buňkách:  
• umýt obklady kuchyňky, umývárny, záchodu 
• umýt a dezinfikovat podlahy kuchyňky, umývárny, záchodu  
• vydezinfikovat klozetovou mísu včetně sedátka, umyvadlo, sprchový kout. 

  
1x měsíčně (úkony dle týdenního rozpisu provést přiměřeně rovněž a dále) : 

• vyluxovat matrace a čalouněný nábytek   
• umýt dveře, obklady stěn a okenní parapet,  
• řádně umýt podlahu pokoje  
v buňkách: 
• odmrazit ledničku a řádně ji umýt zevnitř i zvenku  
• umýt povrch kuchyňských skříněk  
• řádně umýt podlahy a obklady kuchyňky, umývárny, WC, dezinfikovat. 

  
Před vystěhováním z pokoje je ubytovaný povinen řádně uklidit a vyklidit pokoj a předat jej proti podpisu 

pověřenému pracovníkovi správy koleje. Závěrečný úklid bude proveden v rozsahu měsíčního úklidu. 
 
Výměna lůžkovin probíhá každých 14 dní, informace naleznete na nástěnkách v patře. 
  

  


