
 

 V E Ř E J N O P R Á V N Í   S M L O U V A 

 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Smluvní strany: 

 

Karlovarský kraj 

Sídlo:   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

IČO:   70891168 

DIČ:   CZ70891168 

Zastoupený:  Ing. Josefem Janů, členem Rady Karlovarského kraje 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary 

   xxxxxxxxxxxxx 

   Československá obchodní banka, a.s. 

   xxxxxxxxxxxxx 

   Česká spořitelna, a.s. 

   xxxxxxxxxxxxx 

PPF Banka, a.s. 

   xxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka: xxxxx 

Administrující odbor: odbor regionálního rozvoje 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 

Sídlo:                                                nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb 

IČO:         48365513 

Právní forma:          Komora 

Zastoupený:    Ing. Josef Ciglanský, předseda 

Registrace ve veřejném rejstříku:     A 2696 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxx 

Je/není plátce DPH:    ano 

 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

Článek I. 

Obecné ustanovení 

1. V souladu se zákony č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na účel 

uvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá. 

 

2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů veřejnou finanční 

podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 

3. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto 

podpor nevylučují. Dotace není slučitelná s další podporou poskytnutou z rozpočtu Karlovarského 

kraje na projekt. 
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4. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle č. 107 až 109 

Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského 

společenství), zavazuje se příjemce poskytnutou podporu neprodleně vrátit zpět na účet 

poskytovatel, a to včetně úroků stanovených Komisí. 

 

5. V případě, že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a tyto výhody budou naplňovat 

znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými předpisy v oblasti 

veřejné podpory.  

 

Článek II. 

Výše dotace a její účel 

1. Poskytovatel poskytuje příjemci v roce 2019 neinvestiční dotaci z rozpočtu poskytovatele ve výši 

1.000.000 Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na zajištění aktivit/akcí v rámci dlouhodobé a 

systémové spolupráce se zaměřením na komunikaci s podnikatelskou sférou, podporu spolupráce 

škol se zaměstnavateli, spolupráci při marketingové podpoře Karlovarského kraje a podporu 

podnikatelského prostředí. Aktivity/akce budou mít pozitivní vliv na stabilizaci a rozvoj 

podnikatelského prostředí.   

2. Aktivity/akce, na které je dotace poskytnuta, budou realizovány v období od 1. 1. 2019 do 31. 1. 

2020.  

    

Článek III. 

Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 21 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, a to 

formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený výše v této smlouvě. Dotace je 

poskytována formou zálohy s povinností následného vyúčtování.  

 

 

Článek IV. 

Základní povinnosti příjemce 

1. Příjemce je povinen použít poskytnuté peněžní prostředky maximálně hospodárným způsobem 

a výhradně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy a vyčerpat je do 31. 1. 2020. Vyčerpáním 

je míněno proplacení veškerých výdajů souvisejících s obdobím realizace dle Čl. II. Tyto prostředky 

nesmí poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené 

s realizací účelu, na který byly poskytnuty. Poskytnuté peněžní prostředky nelze použít na  penále, 

úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod. 

 

2. Účetní operace související s projektem musí být odděleně identifikovatelné od ostatních účetních 

operací s projektem nesouvisejících. Příjemce je povinen vést oddělenou evidenci s vazbou ke 

konkrétnímu projektu. To znamená, že projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit 

příjemce (např. na zvláštním středisku).  

 

3. Příjemce je povinen:  

- předložit písemnou zprávu s popisem realizovaných aktivit/akcí  za sledované období           

(v souladu s přílohou „Aktivity spolupráce“) 

- předložit fotodokumentaci pořízenou v rámci realizovaných aktivit/akcí 

 

4. Příjemce je povinen provést a předložit poskytovateli – odboru regionálního rozvoje závěrečné 

vyúčtování dotace, které opatří statutární zástupce příjemce svým podpisem, a to do 28. 2. 2020, 

resp. do dne ukončení smlouvy v případě čl. VII. Při vyúčtování příjemce předloží poskytovateli 

originály veškerých účetních dokladů ve výši vyčerpaných peněžních prostředků poskytnuté dotace, 

dokládající použití poskytnuté dotace, z nichž si poskytovatel pořídí fotokopie pro účely evidence a 

archivace. Zálohová faktura se nepovažuje za doklad k závěrečnému vyúčtování dotace. 
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5. Nevyčerpané finanční prostředky dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložení 

závěrečného vyúčtování dotace uvedené v čl. IV. odst. 4, a to formou bezhotovostního převodu přes 

účet svého zřizovatele na účet poskytovatele vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, 

č. účtu xxxxxxxxxxxxx, variabilní symbol xxxxxxxx.                   

 

6. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet uvedený v odst. 5 tohoto 

článku, jestliže odpadne účel, na který je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dne, 

kdy se příjemce o této skutečnosti dozví. 

 

7. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na projekt (akci) obdržel dotaci od 

poskytovatele, a to na webových stránkách pokud je má zřízeny, na propagačních, informačních 

materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat poskytovatele 

v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozvat zástupce 

poskytovatele na konání akce. Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt 

Karlovarského kraje „Živý kraj“ (logo a informace o projektu lze získat na www.zivykraj.cz). Od 

podpisu smlouvy po dobu realizace projektu umístí příjemce na webových stránkách, pokud je má 

zřízeny, aktivní odkaz  www.kr-karlovarsky.cz a www.zivykraj.cz. Příjemce odpovídá za správnost 

loga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagačních materiálech (pravidla pro užití loga 

poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz, odkaz Karlovarský kraj - Poskytování symbolů a záštit) 

a loga projektu „Živý kraj“ viz www.zivykraj.cz. 

 

8. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly 

při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele 

nebo dobytnost jeho pohledávky.  

 

9. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy došlo k události, 

skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův (zřizovatelům) zánik, transformaci, 

sloučení či splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s likvidací, zahájení insolvenčního 

řízení, změnu statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce nebo zřizovatele 

k věci, na niž se dotace poskytuje, apod.  

 

10. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly 

na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě zrušení 

právnické osoby s likvidací provede příjemce vyúčtování poskytnuté dotace obdobně dle odst. 4 a 

5 článku IV. této smlouvy, a to ke dni likvidace. 

 

11. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen dále 

postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona. 

 

12. Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých 

v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty 

v plné výši, krácený nebo v poměrné výši, nemůže uplatnit v závěrečném vyúčtování tuto výši 

nároku na odpočet daně z přidané hodnoty jako uznatelný výdaj.  

 

Článek V. 

Kontrolní ustanovení 

1. V souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů je 

poskytovatel dotace oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poskytovatele a členové příslušných kontrolních 

orgánů poskytovatele. 

 

2. Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen umožnit kontrolu a 

předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů 

týkajících se daného účelu.  

http://www.zivykraj.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.zivykraj.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.zivykraj.cz/
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Článek VI. 

Důsledky porušení povinností příjemce 

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV. odst. 2, 7, 8, 9, 10, 

popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy, nespočívající však 

v neoprávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se toto jednání za porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % (slovy: pět procent) 

poskytnutých finančních prostředků, dle této smlouvy, do rozpočtu poskytovatele.  

 

2. Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 3, 4, 11 použití finančních 

prostředků v souladu s čl. IV. odst. 1, popř. použije poskytnuté prostředky (případně jejich část) 

k jinému účelu, než je uvedeno v článku IV. odst. 1 této smlouvy, považují se tyto prostředky 

(případně jejich část) za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení § 22 zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést 

v souladu s ustanovením § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod 

za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.  

 

3. Pokud příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV. odst. 5, 6 této smlouvy, 

považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu 

s ustanovením § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení 

rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.   

 

4. Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního 

převodu na účet poskytovatele uvedený výše v této smlouvě. Platbu opatří variabilním symbolem      

xxxxxxxxx a písemně informuje poskytovatele o vrácení peněžních prostředků na jeho účet. 

 

Čl. VII. 

Ukončení smlouvy 
1. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí. 

 

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. 

Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 

5. dnem od jejího odeslání. 

 

3.  V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede 

vyúčtování poskytnuté dotace obdobně dle odst. 4 a 5 článku IV této smlouvy, a to ke dni ukončení 

smlouvy. 

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat příjemce – odbor regionálního 

rozvoje o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech 

okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy. 

 

2.  Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy 

dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákonů č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv 

a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskytovatel. 
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4. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává 

platnost a účinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují 

nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími 

s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy. 

 

5. O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením § 36 odst. 

1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje usnesením č. ZK 250/06/199  ze dne 24. 6. 2019. 

 

6.  Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede poskytovatel, kontakt 

na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně xxxxxxxxxx. 

 

 

 

 

            Karlovy Vary dne …………….       

 

 

                 ……………...… dne …………   

 

 

 

……………………………………… 

poskytovatel  

 

 

………………………………………… 

příjemce  

 

 

 

Přílohy: 

 

1. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

2. Aktivity spolupráce 

 

 

 

Za správnost: Gabriela Donovová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 
 

 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140,   

IČO: 48 36 55 13, DIČ: CZ48365513, e-mail: info@khkkk.cz                                                                                                                  
www.khkkk.cz 

 
 
 
 

Rozvoj podnikatelského prostředí v Karlovarském kraji 
 

Aktivity spolupráce na rok 2019 
 

 
Krajská hospodářská komora sdružuje podnikatelské subjekty z regionu a zastupuje jejich zájmy 
při jednáních se státní správou a samosprávou. V současné době má 270 členů, mezi nimiž jsou i 
největší zaměstnavatelé v Karlovarském kraji jako jsou firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce, 
a.s., WITTE Nejdek, spol. s r.o., Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., ELEKTROMETALL s.r.o., 
Wieland Electric s.r.o., Lázně Františkovy Lázně a.s. a mnoho dalších. 
 
Na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Krajskou hospodářskou 
komoru Karlovarského kraje ze dne 19. 8. 2014 si dovolujeme předložit nabídku vzájemné 
dlouhodobé a systémové spolupráce pro rok 2019. 

 
 

1. Objektivní zprostředkování komunikace mezi podnikatelskou sférou a 
Karlovarským krajem 
 
 

Aktivita/akce Cíl Pravděpodobná 
frekvence 

Pořádání setkání s hejtmankou (setkání 
s významnými podnikateli) 

Vzájemná výměna informací 
mezi významnými podnikateli 
a vedením kraje 

2 x ročně  

Organizace setkání představenstva KHK KK s 
radními kraje (Radou Karlovarského kraje) 

Vzájemná výměna informací 
mezi zvoleným vedením KHK 
KK a vedením kraje 

2 x ročně 

Realizace kvalifikovaného průzkumu dle zadání 
KK (např. Průzkum spokojenosti obyvatel KK s 
životní úrovní a životními podmínkami, Šetření 
mezi podnikateli – zjištění potřeb pro strategii 
posílení místní ekonomiky, Srovnání mezd a 
atraktivita nabídky práce v Karlovarském kraji 
a v německém příhraničí aj.) 

Předávání kvalifikovaných 
informací Karlovarskému 
kraji na zadané téma 

1 x ročně 
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2. Podpora spolupráce škol se zaměstnavateli, optimalizace krajského školství 
 
 
Aktivita/akce Cíl Pravděpodobná 

frekvence 

Kontaktní místa pro spolupráci 
zaměstnavatelů a škol, především základních a 
středních škol 

Stálá kontaktní místa 
v Chebu, Sokolově a K. 
Varech pro prohloubení 
spolupráce mezi 
zaměstnavateli a školami 
(např. formou praxí, brigád, 
stáží, odborných studijních 
prací apod.) 

Celoročně 

Podpora duálního systému vzdělávání Prohloubení spolupráce 
zaměstnavatelů a škol při 
vzdělávání žáků na SŠ 

Celoročně 

Organizace pravidelných setkání zástupců 
zaměstnavatelů se zástupci odboru školství a 
středních škol (řediteli, kariérními poradci) 

Předání aktuálních informací 
o potřebách zaměstnavatelů 
zřizovatelům a zástupcům 
škol   

1 x ročně 

Spolupráce na organizaci Veletrhu středních 
škol v KK 

Zprostředkování účasti 
zaměstnavatelů na veletrhu 
(podpora studia na SŠ) 

1 x ročně 

Organizace exkurzí, praxí, stáží a přednášek 
zaměstnavatelů na školách 

Prohloubení spolupráce škol, 
žáků a zaměstnavatelů, 
přenos praxe do výuky 

Celoročně dle 
potřeb a zájmu 
zaměstnavatelů 
a škol 

Organizace soutěží na ZŠ a SŠ ve spolupráci se 
zaměstnavateli (např. First lego league) 

Prohloubení spolupráce škol, 
žáků a zaměstnavatelů, 
přenos praxe do výuky 

1 x ročně 

Podpora ZŠ s rozšířenou výukou polytechniky Motivace ke studiu 
technických a 
přírodovědných oborů na SŠ 

Celoročně 

Propagace technického a přírodovědného 
vzdělávání na ZŠ (informační tabule, letáky, 
organizace besed, setkání s výchovnými 
poradci, možnost vytvoření propagační a 
informační brožury pro ZŠ a SŠ apod.) 

Motivace ke studiu 
technických a 
přírodovědných oborů na SŠ 

Celoročně 

 
 

3. Spolupráce při marketingové podpoře Karlovarského kraje 
 
 

Aktivita/akce Cíl Pravděpodobná 
frekvence 

Organizace setkání vedení Karlovarského kraje 
se zástupci německých obchodních komor 

Zviditelnění Karlovarského 
kraje mezi podnikatelskou 
sférou v německém 

1 x ročně 
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příhraničí. Řešení vzájemných 
problémů a vizí v rámci 
Společného hospodářského 
prostoru 

Prezentace Karlovarského kraje při aktivitách a 
akcích KHK KK 

Zviditelnění Karlovarského 
kraje nejen mezi podnikateli 
v regionu - na webu KHK KK, 
v informačních newsletterech 
(logo s proklikem, články), na 
akcích pořádaných KHK (cca 
40 akcí ročně - setkání 
podnikatelů, semináře – 
umístění banneru, letáků KK) 

Celoročně 

Spolupráce při marketingové kampani 
Karlovarského kraje zaměřené na zviditelnění 
regionu 

Zviditelnění Karlovarského 
kraje v ostatních regionech 
ČR jako atraktivního místa 
pro život včetně možností 
bydlení, pracovních nabídek, 
volnočasových aktivit apod. 
Spolupráce na společné 
marketingové kampani 
Karlovarského kraje a 
ostatních regionálních 
aktérů. 

Celoročně 

 
 

4. Podpora podnikatelského sektoru v Karlovarském kraji 
 

 
Aktivita/akce Cíl Pravděpodobná 

frekvence 

Poradensko – informační servis pro 
podnikatele v kancelářích KHK KK 

Zajištění informovanosti 
členských firem i ostatních 
podnikatelů v regionu o 
veškerých záležitostech 
týkajících se podnikání 

Celoročně 

Konzultační dny pro podnikatele v okrajových 
částech kraje na obecních a městských 
úřadech  

Zajištění informovanosti 
členských firem i ostatních 
podnikatelů v regionu o 
veškerých záležitostech 
týkajících se podnikání 

Max. 10 
konzultačních 
dnů ročně 

Poradenství začínajícím podnikatelů (start upy) 
– program Rozjeď byznys  

Podpora vzniku a rozjezdu 
začínajících firem a živností 

Celoročně 

Poradenství pro podnikatele při vstupu na 
zahraniční trhy – Centrum mezinárodního 
obchodu KHK KK v Sokolově 

Podpora expanze firem na 
zahraniční trhy 

Celoročně 

Vzdělávání dospělých  Rozvoj vzdělanosti 
zaměstnavatelů, 

Celoročně – 
max. cca 30 akcí 
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zaměstnanců a ostatních 
obyvatel Karlovarského kraje 

Organizace konferencí, setkání podnikatelů, 
popř. zástupců zaměstnavatelů (podnikatelská 
setkání, setkání personalistů) 

Podpora spolupráce 
podnikatelů, networking, 
sdílení zkušeností, 
navazování obchodních 
kontaktů 

Celoročně – 
max. cca 10 akcí 

Pořádání veletrhů pracovních příležitostí 
v Chebu, Sokolově a Karlových varech 

Podpora zajištění 
kvalifikované pracovní síly u 
zaměstnavatelů v kraji 

3 veletrhy  
ročně 

Personální agentura KHK KK Podpora zajištění 
kvalifikované pracovní síly u 
zaměstnavatelů v kraji 

Celoročně 

Kontaktní místo pro připomínkování legislativy Zajištění připomínkování 
legislativy ze strany 
podnikatelských subjektů při 
tvorbě strukturálních a 
strategických změn kraje 

Celoročně 

Vedení Paktu zaměstnanosti jako nástroje 
sociálního dialogu a dlouhodobého plánování 
rozvoje 

Koordinace činnosti všech 
zapojených partnerů při 
řešení problémů na trhu 
práce v Karlovarském kraji 

Celoročně 

 

 
V Chebu dne 14. března 2019 

  
Ing. Josef Ciglanský       
předseda KHK KK       
 


