zkratka
BK
BZOP
CCTV
ČR
ČOV
DD
DMaŠJ
DOZP
DSO
DT
EPS
EU
EZS
FB
FHV
FNNO
FŘL
HW
IOP
ISŠ
ISŠTE
IZS
KK
KKN, a.s
KSÚS KK, o.p.
KÚ
MD ČR
MF ČR
MPSV ČR
MR
MŠ
MŠMT ČR
MZE
NIPI ČR, o.s.
NPÚ
OA
o.s.
OBaKŘ
ODSH
OE
OIGS
OINF
OKPPLa CR
OBaKŘ
OKŘÚ
OLP
OMP
OP LZZ
OP PI
OP VK
OP ŽP
ORR
OSADKŽÚ
OSAKŽÚ
OSM
OSV
OŠMT
OVZ
OZDR
OŽP

celý název
basketbalový klub
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
průmyslové televize
Česká republika
čisítrna odpadních vod
dětský domov
domov mládeže a školní jidelna
Domov pro osoby se zdravotním postižením
dobrovolný svazek obcí
dopravní terminál
elektrická požární signalizace
evropská unie
elektronický zabezpečovací systém
fond budoucnosti
fond vodohospodářských havárií
fond na podporu nestátních neziskových organizací
fond řízení likvidity
hadware
integrovaný operační program
Integrovaná střední škola
Integrovaná střední škola technická a ekonomická
Integrovaný záchranný systém
Karlovarský kraj
Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
krajský úřad
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
místní rozhlas
mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zemědělství
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností
pohybu a orientace České republiky, o.s.
Národní památkový ústav
obchodní akademie
občanské sdružení
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
odbor dopravy a silničního hospodářství
odbor ekonomický
odbor investic a grantových schémat
odbor informatiky
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
odbor krizového řízení
odbor kancelář ředitele úřadu
odbor legislativní a právní
odbor majetkoprávní
operační program lidské zdroje a zaměstnanost
operační program podnikání a inovace
operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
operační program životní prostředí
odbor regionálního rozvoje
odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad
odbor správních agend, krajský živnostenský úřad
odbor správy majetku
odbor sociálních věcí
odbor školství mládeže a tělovýchovy
odbor vnitřních záležitostí
odbor zdravotnictví
odbor životního prostředí a zemědělství

zkratka
PO (p.o.)
RKK
ROP
RR
SDH
SFŽP
SLŠ
SOŠ
SPŠ
SR
SŠŽ
SÚJB
SW
SZeŠ
SZŠ a VOŠ
TBC
TP
UK
ÚSC
ÚV ČR
ÚZ
VH
VSOZČ
ZKK
ZŠ
ZUŠ

celý název
příspěvková organizace
Rada Karlovarského kraje
regionální operační program
Regionální rada (regionu soudržnosti NUTS II Severozápad)
Sbor dobrovolných hasičů
Státní fond životního prostředí
střední lesnická škola
střední odborná škola
střední průmyslová škola
státní rozpočet
stření škola živnostenská
Státní ústav jaderné bezpečnosti
software
střední zemědělská škola
střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
tuberkuloza
technická pomoc
Univerzita Karlova
územně správní celek
Úřad vlády České republiky
účelový znak
výsledek hospodaření
Vodohospodářské sdružení obcí Západních Čech
Zastupitelstvo Karlovarského kraje
základní škola
základní umělecká škola

