
 

Druh zboží Cena 

 užitková vozidla a silně znečištěné 20 % příplatek 

OSTATNÍ PRÁCE 
A  
DOPRAVA 

Čištění horizontálních žaluzií od 17 Kč / m2 

Tlakové čištění fasády, dlažby od 35 Kč / m2 

Venkovní úklid (zametání, úklid sněhu, 
údržba zeleně, sečení trávy) 

160 – 200 Kč / h 

Doprava po Valašském Meziříčí  
a do 10 km 

110 Kč 

Doprava mimo Valašské Meziříčí 11 Kč / km 

MINIMÁLNÍ 
CENA  

Minimální cena jednorázového úklidu bez 
dopravy a materiálu 

1.000 Kč 

Minimální cena pravidelného úklidu  500 Kč 

PŘÍPLATEK 

Za nepřipravení podmínek na zakázku 
5 % z ceny 

zakázky 

Za víkendové práce 
 + 50% z běžné 

ceny 

Za svátky 
+ 100 % z běžné 

ceny 

Za havarijní úklid do 24 hodin  
+ 50 % z běžné 

ceny 

   

Uvedené ceny jsou bez DPH a bez spotřebovaného 
materiálu, pokud není uvedeno jinak.  
 
Cena zakázky se skládá z: 

1) Cena za práci v hodinově sazbě, práce v m2, apod.  
vč. manipulačního poplatku  

2) Spotřebovaný materiál na zakázce. 
3) Cena za dopravu k zákazníkovi.  
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Druh zboží Cena Druh zboží Cena 

GENERÁLNÍ 
ÚKLID 
OBJEKTŮ 
FIREM 

Kanceláře, skladové, výrobní prostory, 
prodejny, ordinace 

od 190 Kč / hod 
Úklid po malířích, rekonstrukci, 
předkolaudační úklid 

Úklid po mimořádných situacích (požáry, 
povodně, extrémní znečištění -  likvidace 
biologického materiálu např.: krev, 
exkrementy) 

od 250 Kč / hod 

GENERÁLNÍ 
ÚKLID 
OBJEKTŮ 
DOMÁCNOSTÍ 

Úklid RD, bytů, rekreačních zařízení 

od 190 Kč / hod Úklid po malířích, rekonstrukci, 
předkolaudační úklid 

Úklid po mimořádných situacích (požáry, 
povodně, extrémní znečištění -  likvidace 
biologického materiálu např.: krev, 
exkrementy) 

od 250 Kč / hod 

PRAVIDELNÝ 
ÚKLID 
OBJEKTŮ 
FIREM 

Kanceláře s nábytkem 1,00 – 1,60 Kč 

Sociální zařízení 1,10 – 1,40 Kč 

Chodby a schodiště 0,80 – 1,00 Kč 

Výrobní haly – ruční mytí 2 – 5 Kč 

Výrobní haly – strojní čištění 7 Kč do 1000 m2 

 5 Kč do 2500 m2 

 4 Kč do 3000 m2 

JEDNORÁZOVÁ 
PÉČE O 
PODLAHY 

Mytí podlah kotoučovým strojem  20 – 25 Kč/m2 

Ruční mytí podlah (mopem a ručním 
padem) 

10 Kč / m2 

Odstranění vosku, příprava na ošetření 20 – 25 Kč / m2 

Polymerizace podlah  70 – 80 Kč / m2 

Impregnace dlažby (hloubkové mytí, 
neutralizace, nanesení) 

80 – 100 Kč / m2 

Leštění podlah po polymerizaci a 
impregnaci (vč. materiálu) 

30 Kč / m2 

KOBERCE A 
ČALOUNĚNÍ 

Vysávání koberců průmyslovým 
vysavačem 

4 – 7 Kč / m2 

Čištění koberců extrakční metodou do 25 
m2 

800 Kč 

Čištění koberců extrakční metodou do 50 
m2 

1100 Kč 

Čištění koberců extrakční metodou nad 50 
m2 

od 20 Kč / m2 

Čištění koberců v sídle firmy BLANKYT od 300 Kč 

Čištění zahradních polstrů a lehátek od 100 Kč 

Čištění čalouněného nábytku - židle od 40 Kč / ks 

Čištění čalouněného nábytku – křeslo od 150 Kč / ks 

Čištění čalouněného nábytku – sedací 
souprava 

150 Kč / sedací 
místo 

Čištění čalouněného nábytku – matrace 
oboustranně (80 x 200) 

od 400 Kč / ks 

 

Čištění čalouněného nábytku – matrace 
oboustranně dětská 

od 200 Kč / ks  

Čištění koženého nábytku – sedací 
souprava 

od 200 Kč / sedací 
místo 

Čištění plyšových hraček  
dle velikosti od 

100 Kč / ks 

Impregnace koberců (vyčištění + 
impregnace) do 25m2 

od 1.400 Kč 

Impregnace koberců (vyčištění + 
impregnace) do 50m2 

od 1.900 Kč 

Impregnace koberců v sídle firmy 
BLANKYT (vyčištění + impregnace) 

od 600 Kč 

OKNA A 
VÝLOHY 

Oboustranné mytí oken vč. rámů a 
parapetů 

od 21 Kč / m2  

Oboustranné mytí oken vč. rámů a 
parapetů po stavbě 

od 25 Kč / m2 

Mytí prosklených výloh, ploch 11 – 19 Kč / m2 

Mytí obtížně přístupných oken a 
prosklených ploch (žebřík, lešení, zdvižná 
plošina, horolezecká výbava) 

25 – 35 Kč / m2 

Použití plošiny 500 – 800 Kč / h 

Použití lešení 1000 Kč / den 

Práce horolezce  od 500 Kč / h 

PÉČE O 
INTERIÉR A 
EXTERIÉR 
VOZIDEL 

Suché čištění interiéru (vysání + mytí 
plastů) 

 od 400 Kč/ auto 
vč. materiálu 

Mokré čištění interiéru (čalounění + mytí 
plastů) 

od 900 Kč / auto 
vč. materiálu 

Ruční mytí exteriéru  
od 600 Kč / auto, 
voskování + 200 

Kč 

Kompletní mytí vozidla (interiér + exteriér 
mokrou cestou)  

od 1200 Kč / auto, 
vč. materiálu  

Užitková vozidla a silně znečištěné 20 % příplatek 




