
DVOUMĚSÍČNÍK KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARLOVARSKÉHO KRAJE

PARTNEŘI KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARLOVARSKÉHO KRAJE:

Aussehen und Einsatz

ept hat seinen Hauptsitz in Peiting, den Ursprung in Buching und mehrere
Niederlassungen im Ausland. Für alle wird die ept-Bildmarke verwendet und 
es gelten die gleichen Richtlinien bezüglich des Corporate Design.

4.1 ept connector s.r.o.

Das Werk in Tschechien ist eine eigenständige Firma, die sich aber in
Gestaltung und Auftritt stark an der ept GmbH & Co. KG orientiert.

ept connector s.r.o. ist mit einem eigenen Firmenzeichen ausgestattet, 
das anstelle des ept-Schriftzuges mit den drei Punkten eingesetzt wird. 
Es besteht aus dem ept-Logo und dem Zusatz connector s.r.o. Die 
sonstigen CD-Richtlinien bezüglich Farbe, Schrift und Platzierung sind 
davon nicht betroffen.

Achtung! Beachten Sie bitte bei der sw-Umsetzung, dass der Zusatz 
connector s.r.o. in 100 % Schwarz umgesetzt wird.

Hinweis:

andere Varianten und Firmenzusätze, die nicht durch ept 
freigeben wurden, sind nicht erlaubt.
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PARTNER VAŠEHO ROZVOJE! 

Připravili jsme pro podnikatele a širokou 
veřejnost několik zajímavých akcí a 
seminářů 2016/2017 

1.11.2016 Procesní řízení (Karlovy vary) 

Seminář se komplexně věnuje lidské i technické stránce implementace procesního řízení a nejmodernějším 
manažerským technikám, které musejí firmy zavést, chtějí-li dosáhnout špičkové konkurenceschopnosti. 
Přiblížení transformace firmy z funkční na procesně řízenou a zasazení procesního přístupu do kontextu řízení 
organizací.   
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů, 
controllingu, projektového řízení, procesního řízení 
Datum a místo konání: 1. 11.2016, Karlovy Vary 
Cena: Pro členy KHK KK: 2200 Kč bez DPH (2662 Kč vč. DPH), ostatní: 2600 Kč bez DPH (3146 Kč vč. DPH) 

8.11.2016 Krajská exportní konference (Cheb) 

Na konferenci vystoupí zástupci HK ČR, KHK KK, Ministerstva zahraničních věcí ČR, bank, pojišťovacích 
společností, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a dalších významných aktérů v podpoře exportu. Prominentní 
řečníci budou komentovat jednotlivé fáze exportu a nabídnou jak novinky z oblasti exportu zkušeným 
exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak maximálně využít existující možnosti podpory exportu. 
Datum a místo konání: 8.11.2016, Cheb, účast je zdarma. 

9.11.2016 Ekonomické a finanční minimum (Cheb) 

Cílem semináře je seznámit Vás se základy controllingu a jeho nástroji, pochopení principů ekonomického 
fungování organizace na příkladech z praxe, procvičit se v ekonomických úvahách a jednoduchých analýzách, 
celý seminář tak poskytne podporu při plnění finančních cílů. 
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů, 
controllingu, projektového řízení, procesního řízení 
Datum a místo konání: 9. 11.2016, Cheb 
Cena: Pro členy KHK KK: 1900 Kč bez DPH (2299 Kč vč. DPH), ostatní: 2300 Kč bez DPH (2783 Kč vč. DPH) 

23.11.2016 Základy koučování v managementu (Cheb) 

Manažer není kouč, ale naučit se dobře koučovat výrazně posiluje jeho schopnosti řešit složité situace, rozvíjet 
pod sebou samostatné a schopné lidi a využívat jejich potenciál. Přijďte si to zažít na vlastní kůži. Ukážeme 
Vám, jak lze efektivně kombinovat řízení a koučování v manažerské práci, potenciál koučování pro rozvoj 
efektivity a výkonnosti firem a jejích lidí. 
Lektor: Ing. Miroslav Spousta, konzultant, lektor a kouč s 17 letou praxí v manažerském poradenství a 
vzdělávání a 9 letou praxí v koučování. 
Datum a místo konání: 23. 11.2016, Cheb 
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč vč. DPH), ostatní: 1700,- Kč bez DPH (2057,- Kč vč. DPH) 

8.12.2016 Úspěšná prezentace (Sokolov) 

Přijďte se naučit přesvědčivě zvládnout připravený i improvizovaný mluvený projev, zlepšit si dovednost 
zaujmout a upoutat pozornost, identifikovat a posílit své silné stránky v rétorice a minimalizovat slabé stránky. 
Rozkrýt pravidla a zásady efektivní prezentace při zvládání náročných situací. Naučit se vědomě a efektivně 
pracovat se skupinou posluchačů. Skrze lepší poznání sebe sama posílíte potřebné dovednosti vedoucího k 
profesionální prezentaci. 
Lektor: Mgr. Petra Strnadová, nezávislá trenérka, konzultantka, koučka a facilitátorka 
Datum a místo konání: 8.12.2016, Sokolov 
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč vč. DPH), ostatní: 1700,- Kč bez DPH (2057,- Kč vč. DPH) 
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Slovo úvodem...
Vážení podnikatelé, 

v současné nelehké době se vám celý tým Krajské hospodářské komory KK snaží být co nejvíce nablízku. Do 
těžké situace, ve které se mnozí z vás nachází, jste se dostali ze dne na den nikoliv vlastní vinou. Od samého 
začátku jsme proto pro vás zajišťovali dodavatele roušek, dezinfekcí, sbírali vaše podněty k nastalé situaci, 
předávali vám okamžitě důležité informace, zavedli jsme rychlé poradenství, vytvořili pro vás expertní tým 
na odborné poradenství, řešili spoustu námětů, se kterými pracujeme ať již v rámci Hospodářské komory, tak 
s Karlovarským krajem nebo přímo s příslušnými ministry. Druhé Infolisty roku 2020 budou jiné než všechny 
předchozí, a zaměří se na problematiku spojenou s COVID-19 a podnikáním. Vždy jsme tady pro vás, kdykoliv se 
na náš tým nebo vedení komory, můžete s důvěrou obracet. Pevně doufám, že současnou situaci překonáme 
a společně zvládneme.

Za tým KHK KK Mgr. Stanislav Kříž, ředitel

 
 

 
 

JSME V TOM S VÁMI 
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a její členové vytvořili na 

pomoc podnikům a živnostníkům v době koronavirové krize expertní skupinu, 

která poskytuje ZDARMA poradenství v těchto oblastech: 
 

Poradenství o podporách a opatřeních státu v době 
koronavirové krize Tým zaměstnanců KHK KK 

Krizový management, rozvoj týmu, řízení změn Leadership synergy community 
s.r.o. (Gerhard Knop) 

Právní poradenství Advokátní kancelář Libor Dušek 

Konzultace podnikatelům v oblasti zajištění a 
ochrany majetku v době krize, krizové řízení, 
účetnictví  

DUŠEK ADVISORY s.r.o. 

Dotační poradenství, finanční poradenství Sancho Panza s.r.o. 

Daňové poradenství PROFIT CHEB, s.r.o. 

Optimalizace obchodní činnosti (nákup, prodej, 
interní a externí logistika) Ing. Tomáš Peták 

Zvládání komunikačních problémů a stresových 
situací 

Mgr. Petra Strnadová – lektorka, 
koučka, psychoterapeutka 

 

FORMY POMOCI: 

Online poradna 

- každou středu od 13:30 formou individuálních nebo skupinových videokonferencí 
- na konzultaci je třeba se přihlásit předem s konkrétním dotazem či problémem zde 
- uzávěrka přihlášek je každé úterý do 10:00 

Individuální poradenství 

- pro domluvení individuální konzultace kontaktujte KHK KK na telefonu 354 426 140 
nebo emailu info@khkkk.cz 

 

JSME V TOM S VÁMI
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a její členové vytvořili na pomoc podnikům a živnostníkům 
v době koronavirové krize expertní skupinu, která poskytuje ZDARMA poradenství v těchto oblastech:

Poradenství o podporách a opatřeních státu 
v době koronavirové krize Tým zaměstnanců KHK KK 

Krizový management, rozvoj týmu, řízení změn Leadership synergy community s.r.o. 
(Gerhard Knop) 

Právní poradenství Advokátní kancelář Libor Dušek 

Konzultace podnikatelům v oblasti zajištění a ochrany ma-
jetku v době krize, krizové řízení, účetnictví DUŠEK ADVISORY s.r.o. 

Dotační poradenství, finanční poradenství Sancho Panza s.r.o. 

Daňové poradenství PROFIT CHEB, s.r.o. 

Optimalizace obchodní činnosti 
(nákup, prodej, interní a externí logistika) Ing. Tomáš Peták 

Zvládání komunikačních problémů a stresových situací Mgr. Petra Strnadová 
– lektorka, koučka, psychoterapeutka

FORMY POMOCI:
Online poradna
  každou středu od 13:30 formou individuálních nebo skupinových videokonferencí
  na konzultaci je třeba se přihlásit předem s konkrétním dotazem či problémem zde
  uzávěrka přihlášek je každé úterý do 10:00

Individuální poradenství
  pro domluvení individuální konzultace kontaktujte KHK KK 
 na telefonu 354 426 140 nebo emailu info@khkkk.cz

 
 
PARTNER VAŠEHO ROZVOJE! 

Připravili jsme pro podnikatele a širokou 
veřejnost několik zajímavých akcí a 
seminářů 2016/2017 

1.11.2016 Procesní řízení (Karlovy vary) 

Seminář se komplexně věnuje lidské i technické stránce implementace procesního řízení a nejmodernějším 
manažerským technikám, které musejí firmy zavést, chtějí-li dosáhnout špičkové konkurenceschopnosti. 
Přiblížení transformace firmy z funkční na procesně řízenou a zasazení procesního přístupu do kontextu řízení 
organizací.   
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů, 
controllingu, projektového řízení, procesního řízení 
Datum a místo konání: 1. 11.2016, Karlovy Vary 
Cena: Pro členy KHK KK: 2200 Kč bez DPH (2662 Kč vč. DPH), ostatní: 2600 Kč bez DPH (3146 Kč vč. DPH) 

8.11.2016 Krajská exportní konference (Cheb) 

Na konferenci vystoupí zástupci HK ČR, KHK KK, Ministerstva zahraničních věcí ČR, bank, pojišťovacích 
společností, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a dalších významných aktérů v podpoře exportu. Prominentní 
řečníci budou komentovat jednotlivé fáze exportu a nabídnou jak novinky z oblasti exportu zkušeným 
exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak maximálně využít existující možnosti podpory exportu. 
Datum a místo konání: 8.11.2016, Cheb, účast je zdarma. 

9.11.2016 Ekonomické a finanční minimum (Cheb) 

Cílem semináře je seznámit Vás se základy controllingu a jeho nástroji, pochopení principů ekonomického 
fungování organizace na příkladech z praxe, procvičit se v ekonomických úvahách a jednoduchých analýzách, 
celý seminář tak poskytne podporu při plnění finančních cílů. 
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů, 
controllingu, projektového řízení, procesního řízení 
Datum a místo konání: 9. 11.2016, Cheb 
Cena: Pro členy KHK KK: 1900 Kč bez DPH (2299 Kč vč. DPH), ostatní: 2300 Kč bez DPH (2783 Kč vč. DPH) 

23.11.2016 Základy koučování v managementu (Cheb) 

Manažer není kouč, ale naučit se dobře koučovat výrazně posiluje jeho schopnosti řešit složité situace, rozvíjet 
pod sebou samostatné a schopné lidi a využívat jejich potenciál. Přijďte si to zažít na vlastní kůži. Ukážeme 
Vám, jak lze efektivně kombinovat řízení a koučování v manažerské práci, potenciál koučování pro rozvoj 
efektivity a výkonnosti firem a jejích lidí. 
Lektor: Ing. Miroslav Spousta, konzultant, lektor a kouč s 17 letou praxí v manažerském poradenství a 
vzdělávání a 9 letou praxí v koučování. 
Datum a místo konání: 23. 11.2016, Cheb 
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč vč. DPH), ostatní: 1700,- Kč bez DPH (2057,- Kč vč. DPH) 

8.12.2016 Úspěšná prezentace (Sokolov) 

Přijďte se naučit přesvědčivě zvládnout připravený i improvizovaný mluvený projev, zlepšit si dovednost 
zaujmout a upoutat pozornost, identifikovat a posílit své silné stránky v rétorice a minimalizovat slabé stránky. 
Rozkrýt pravidla a zásady efektivní prezentace při zvládání náročných situací. Naučit se vědomě a efektivně 
pracovat se skupinou posluchačů. Skrze lepší poznání sebe sama posílíte potřebné dovednosti vedoucího k 
profesionální prezentaci. 
Lektor: Mgr. Petra Strnadová, nezávislá trenérka, konzultantka, koučka a facilitátorka 
Datum a místo konání: 8.12.2016, Sokolov 
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč vč. DPH), ostatní: 1700,- Kč bez DPH (2057,- Kč vč. DPH) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrOcWX4kPLSchN6luK40FCOICihem4dzpYWHjNxeT_PWQfyw/viewform
mailto:info%40khkkk.cz?subject=
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PO/FO COVID I Bezúročný úvěr ČM-
ZRB

Vysvětlení: 
Úvěry na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetkwu, na 
pořízení a financování zásob a na další provozní výdaje (mzdy, energie, 
nájem atd.) 
Úvěry ve výši od 500 tis. do 15. mil Kč, až do výše 90 % způsobilých výda-
jů projektu. Splatnost až 2 roky, odklad splátek až 12 měsíců.
Postup: 
Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020. Vyplnit žádost bylo možné 
ZDE (Odkaz č. 1)

PO/FO COVID II Bezúročný úvěr 
komerčních bank se 
zárukou ČMZRB (mimo 
Prahu)

Vysvětlení: 
Úvěry na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na 
pořízení a financování zásob a na další provozní výdaje (mzdy, energie, 
nájem atd.). 
Úvěry ve výši od 10 tis. Kč do 15 mil. Kč, až do výše 80 % způsobilých 
výdajů projektu. Splatnost až 2 roky, odklad splátek až 12 měsíců. Bez 
úroku a bez poplatků.
Postup: 
Příjem žádostí ukončen k 3. 4. 2020. Vyplnit žádost bylo možné 
ZDE (Odkaz č. 2)

PO/FO COVID 
Praha

Bezúročný úvěr 
komerčních bank se 
zárukou ČMZRB (jen 
Praha)

Vysvětlení: 
Úvěry na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na 
pořízení a financování zásob a na další provozní výdaje (mzdy, energie, 
nájem atd.) 
Úvěry ve výši od 10 tis. Kč do 15 mil. Kč, až do výše 80 % způsobilých 
výdajů projektu. Splatnost až 2 roky, odklad splátek až 12 měsíců. Bez 
úroku a bez poplatků.
Postup: 
Příjem žádostí ukončen k 21. 4. 2020. Vyplnit žádost bylo možné 
ZDE (Odkaz č. 3)

PO/FO COVID III Bezúročný úvěr 
komerčních bank se 
zárukou ČMZRB (celá 
ČR)

Vysvětlení: 
V současné době byl návrh předložen k projednání do Senátu.
Postup: 
Bude upřesněno

PO/FO Záruka 
COVID 
plus

Bude upřesněno Vysvětlení: 
Bude upřesněno
Postup: 
Bude upřesněno

PO/FO Technolo 
gie COVID 
19

Dotace na výro-
bu zdravotnických 
prostředků pro boj s 
COVID 19

Vysvětlení: 
Dotace na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž 
výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti 
zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků.
Postup: 
Žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020 a výdaje bude možné uplat-
nit již od 1. 2. 2020. Podrobnosti budou zveřejňovány 
ZDE (Odkaz č. 4)

PO/FO Program Opatření Podrobnosti

Opatření Vlády ČR a programy 
státu s doporučeným 
postupem pro podnikatele

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/
http://www.agentura-api.org/
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PO/FO Czech 
Rise Up 
– Chytrá 
opatření 
proti CO-
VID-19

Podpora vyvinutí 
nových řešení pro 
COVID-19

Vysvětlení: 
Dotace na pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických 
prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů. 
Podpora vybraných neinvestičních výdajů na využití stávajících techno-
logií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení. 
Podpora vybraných neinvestičních výdajů na vývoj produktů pro vznik 
nových medicínských a nemedicínských řešení. 
Max. výše podpory 5 mil. Kč (dle výzvy).
Postup: 
Příjem žádostí začal 2. 4. 2020. Žádosti je možné podávat jen dato-
vou schránkou MPO ID: bxtaaw4, výhradním kontaktem pro dotazy je: 
CzechRiseUp@mpo.cz. Formulář žádosti a návod k vyplnění 
ZDE  (Odkaz č. 5)

PO/FO OP PIK Prodloužení termínů 
výzev OP PIK

Vysvětlení: 
Prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl 
ukončen do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, a to o 30 dní.
Postup: 
Žádost o dotaci můžete podat až do 30. 4. 2020 bez jakýchkoliv sankcí či 
znevýhodnění.

PO/FO Liberační 
daňový 
balíček I.

Posunutí termínu 
podání daňového při-
znání k dani z příjmů 
PO, k dani z příjmů FO 
a vyúčtování srážkové 
daně

Vysvětlení: 
Poplatníci mohou toto přiznání podat nejpozději do 1. 7. 2020 místo 
do 1. 4. 2020.
Postup: 
Přiznání můžete podat bez jakékoliv sankce a žádosti kdykoliv 
do 1. 7. 2020.

PO/FO Liberační 
daňový 
balíček I.

Odpuštění sankcí v 
případě prodlení

Vysvětlení: 
U žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení se odpouští správní po-
platky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.
Postup: 
Když podáte žádost, nemusíte už platit 400 Kč.

PO/FO Liberační 
daňový 
balíček I.

Odpouštění správních 
poplatků

Vysvětlení: 
V případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky 
pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.
Postup: 
Když podáte žádost, nemusíte už platit 400 Kč.

PO/FO Liberační 
daňový 
balíček I.

Posunutí termínu kon-
trolního hlášení k DPH

Vysvětlení: 
Daňoví poplatníci dále nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH. 
Pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny automatic-
kým prominutím, popřípadě individuální žádostí.
Postup: 
Kontrolní hlášení můžete bez postihu podat až do 31. 7. 2020 
Bez výzvy správce daně budou automaticky prominuty pokuty za pozdní 
podání kontrolního hlášení v hodnotě 1.000 Kč vzniklé za období od 1. 3. 
do 31. 7. 2020. Týká se pokut v situacích, kdy podnikatel některé kontrol-
ní hlášení nestihne podat v zákonné lhůtě, a tedy ho podá dodatečně, ale 
ještě před tím, než jej k tomu vyzve FÚ.

PO/FO Liberační 
daňový 
balíček II.

Prominutí zálohy na 
daň z příjmů fyzických 
a právnických osob

Vysvětlení: 
Podnikatelé nemusí platit červnovou zálohu na daň z příjmů fyzických a 
právnických osob.
Postup: 
O prominutí zálohy splatné 15. 6. 2020 nemusíte žádat, prostě ji neuhra-
díte.

PO/FO Program Opatření Podrobnosti

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up/program-czech-rise-up---chytra-opatreni-proti-covid19--253805/
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PO/FO Liberační 
daňový 
balíček II.

Odsunutí další vlny 
EET

Vysvětlení: 
V další vlně EET se bude pokračovat až za 3 měsíce po ukončení trvání 
nouzového stavu.
Postup: 
Od 12. 3. 2020 je přerušena povinnost elektronicky evidovat tržby a ani 
zatím neodstartuje poslední vlna EET.

PO/FO Liberační 
daňový 
balíček II.

Zpětné působení 
daňové ztráty u daně z 
příjmů FO i PO

Vysvětlení: 
Zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i 
PO za rok 2020 pro zdaňovací období let 2018 a 2019.
Postup: 
Pokud podnikatel podá přiznání za rok 2020 vedoucí k vyměření daňové 
ztráty, bude moci podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019, ve kte-
rém tuto ztrátu uplatní. Podle velikosti ztráty buď ve výsledku nebude 
muset v plné výši doplácet odloženou daň za rok 2019 (když o odklad 
úspěšně požádal), anebo dokonce na žádost dostane přeplatek na dříve 
uhrazené dani z příjmů.

PO/FO Antivirus Státní příspěvky 
zaměstnavatelů m na 
vyplácené náhrady 
mezd při překážkách v 
práci - nucené omeze-
ní provozu a karanténa

Vysvětlení: 
Režim A: V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % 
průměrného redukovaného výdělku; v případě uzavření provozu naříze-
ním vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.
Postup: 
Žádosti mohou být podávány od 6. 4. 2020 elektronicky na Úřad práce 
ČR. Poté bude elektronicky uzavřena dohoda zaměstnavatele s Úřadem 
práce ČR. Po uzávěrce mezd a evidence docházky za příslušný měsíc 
(možno již za březen, počínajíc dnem vyhlášení nouzového stavu 12. 3. 
2020), vyplacení náhrad zaměstnancům a řádném odvodu pojistného 
zaměstnavatel vyplní a odešle na Úřad práce ČR zvláštní elektronický 
formulář s individuálními údaji zaměstnanců na překážkách, pro které 
bude požadovat státní příspěvek. Potřebné informace jsou na webu 
MPSV (Odkaz č. 6) 
10 nejčastějších chyb žadatelů (Odkaz č. 7)

PO/FO Antivirus Státní příspěvky 
zaměstnavatelů m na 
vyplácené náhrady 
mezd při překážkách 
v práci - související 
hospodářské potíže

Vysvětlení: 
Režim B: Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení 
karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – 
zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku. 
Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k 
činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku. 
Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - 
zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.
Postup: 
Žádosti mohou být podávány od 6. 4. 2020 elektronicky na Úřad práce 
ČR. Poté bude elektronicky uzavřena dohoda zaměstnavatele s Úřadem 
práce ČR. Po uzávěrce mezd a evidence docházky za příslušný měsíc 
(možno již za březen, počínajíc dnem vyhlášení nouzového stavu 12. 3. 
2020), vyplacení náhrad zaměstnancům a řádném odvodu pojistného 
zaměstnavatel vyplní a odešle na Úřad práce ČR zvláštní elektronický 
formulář s individuálními údaji zaměstnanců na překážkách, pro které 
bude požadovat státní příspěvek. Potřebné informace jsou na webu 
MPSV (Odkaz č. 6) 
10 nejčastějších chyb žadatelů (Odkaz č. 7)

PO/FO Režim C Státní příspěvky 
zaměstnavatelů m na 
mzdy u postižených 
firem s nepřetržitým 
provozem

Vysvětlení: 
Jde o doplnění programu Antivirus, zahrnujícího režimy A a B. Zřejmě by 
byl administrován v resortu MPO, nikoliv MPSV. Bude upřesněno.
Postup: 
Bude upřesněno

PO/FO Program Opatření Podrobnosti

http://www.mpsv.cz/
https://www.mpsv.cz/-/10-nejcastejsich-chyb-zadatelu-v-programu-antivirus
http://www.mpsv.cz/
https://www.mpsv.cz/-/10-nejcastejsich-chyb-zadatelu-v-programu-antivirus
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PO/FO - Prodloužení doby 
ošetřovného (OČR) pro 
zaměstnance

Vysvětlení: 
Bude umožněno čerpat OČR zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, 
školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně.
Postup: 
Pokud máte požádáno o ošetřovné, bude Vám vypláceno bez speciální 
žádosti po celou zmíněnou dobu, a to i zpětně.

PO The 
Country 
for The 
Future – 
Podprogr 
am 3 – 
Inovace 
do praxe

Dotace na zavedení 
organizačních a pro-
cesních inovací 
v souvislosti s riziky 
onemocnění Covid 19.

Vysvětlení: 
50% dotace na náklady spojené přímo se zavedením Inovace dle GBER, 
čl. 28 a 29. Navíc do výše 25 
% rozpočtu je možné využít de minimis na náklady související s projek-
tem, nicméně nespadající pod GBER.
Postup: 
Vyplnění žádosti ZDE (Odkaz č. 8)

FO - „Ošetřovné“ i pro OSVČ Vysvětlení: 
Výše dotace je stanovena na 424 Kč za den a bude možné jí čerpat po celou 
dobu platnosti mimořádných opatření. 
Dotaci bude moci čerpat OSVČ, která pečuje o dítě mladší 13 let (rozhodným 
je den třináctých narozenin dítěte), které navštěvuje školu či jiné zařízení, 
které bylo uzavřeno kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě nečerpá dotaci 
nebo jiný příspěvek jiná osoba. 
Dotace je určena také pro OSVČ, které pečují o nezaopatřené dítě mladší 26 
let do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I a 
nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru. 
Dotaci může čerpat OSVČ, která pečuje o osobu zdravotně postiženou, kte-
rá je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
Postup: 
Možno žádat od 1. 4. 2020 u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. 
Formuláře a podrobnosti zveřejní MPO na www.mpo.cz 
K žádosti bude třeba přiložit čestné prohlášení o tom, že žadatel: 
1) po dobu čerpání dotace je OSVČ na hlavní činnost, 
2) je registrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě, 
3) je malým a středním podnikatelem a 
4) nemá nedoplatky vůči finančnímu úřadu, ČSSZ a zdravotní pojišťovně.

FO - Odpuštění plateb 
záloh na sociální po-
jištění

Vysvětlení: 
Zálohy na sociální pojistné pro období březen až srpen jsou plošně od-
puštěny. Pokud již OSVČ zaplatila zálohu za březen, započítá se jí jako 
záloha za září. 
Pokud OSVČ platí zálohy ve vyšší výměře než minimální, doplatí rozdíl 
podle skutečných příjmů a výdajů, které bude mít v roce 2020 v rámci 
doplatku pojistného za rok 2020 (až v roce 2021). 
Pro účely důchodového pojištění se zálohy za období březen až srpen 
2020 považují jako zaplacené. Období březen až srpen 2020 se pro vý-
počet důchodu považuje za vyloučenou dobu, to znamená, že neplacení 
záloh nebude mít vliv na výši budoucího důchodu.
Postup: 
Za březen až srpen nemusíte platit zálohy na sociální pojištění (doporu-
čujeme zrušit si případný trvalý příkaz v bance). A až budete příští rok 
počítat pojistné za celý letošní rok, bude Vám automaticky sníženo o 
částku rovnou 6 minimálním měsíčním zálohám.

PO/FO - Zrušení daně z nabytí 
nemovitých věcí

Vysvětlení: 
Má být zrušena daň ve výši 4 % z celkové kupní ceny.
Postup: 
Bude upřesněno

PO/FO Program Opatření Podrobnosti
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PO/FO - Odklad silniční daně Vysvětlení: 
Zálohy na silniční daň splatné v dubnu a v červenci budou moci být uhra-
zeny až do 15. 10. 2020. Budou přitom plošně prominuty všechny úroky z 
prodlení a z posečkání.
Postup: 
Všechny zálohy můžete zaplatit až s říjnovou zálohou na silniční daň.

FO - Odpuštění plateb 
záloh na zdravotní 
pojištění

Vysvětlení: 
Jsou odpuštěny zálohy pro období březen až srpen 2020 v minimální výši 
(pro hlavní činnosti je to 2352 Kč měsíčně). Pokud OSVČ již zaplatila zá-
lohu za březen, započítá se jí tato platba jako záloha za září. OSVČ, které 
platí zálohy ve vyšší výměře než minimální, mohou doplatit rozdíl mezi 
minimální a skutečnou výměrou zálohy až v rámci doplatku pojistného za 
rok 2020 (tedy až v roce 2021). 
Lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ je prodloužena 
až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ podá přehled o příjmech a výdajích za rok 
2019 do 3. 8. 2020 a nejpozději do 8 dnů, kdy podala přehled, uhradí 
i doplatek pojistného, bude jí prominuto penále, které by jinak musela 
zaplatit za opožděnou platbu.
Postup: 
Za březen až srpen nemusíte platit zálohy na zdravotní pojištění (dopo-
ručujeme zrušit si případný trvalý příkaz v bance). A až budete příští rok 
počítat pojistné za celý letošní rok, bude Vám automaticky sníženo o 
částku rovnou 6 minimálním měsíčním zálohám.

FO - 25 000 Kč 
jednorázově pro OSVČ 
(kompenzační bonus)

Vysvětlení: 
Nárok mají všechny OSVČ, pokud nejsou zaměstnány (s výjimkou DPP), a 
byly aktivní k 12. 3. 2020. Nárok mají i OSVČ, jejichž činnost byla přeru-
šena kdykoliv po 31. 8. 2019 (sezónní podnikání). V senátu je již návrh 
zachovávající nyní platnou denní kompenzaci ve výši 500 i pro druhé 
bonusové období od 1. 5. až do 8. 6., a stanovující případné třetí bonuso-
vé období i po 8. 6., o jehož délce má ale rozhodovat sama vláda.
Postup: 
Od 15. 4. do 30. 6. 2020 můžete žádat na svém FÚ fyzicky, e-mailem i 
bez elektronického podpisu, datovou schránkou nebo přes daňový portál 
ZDE (Odkaz č. 9)

PO/FO - Hlavní změny v insol-
venčním právu

Vysvětlení: 
Zavádí se tzv. mimořádné moratorium, které má stejné účinky jako insol-
venční návrh, ale dlužník může čerpat veřejnou podporu na zmírnění do-
padů epidemie (např. „“ošetřovné““ pro OSVČ). Další výhodou je zproštění 
povinnosti podat insolvenční návrh na sebe sama.
Postup: 
Pokud jste těsně před insolvencí nebo pokud na Vás někdo podal návrh 
na insolvenci, můžete poslat návrh soudu na vyhlášení mimořádného 
moratoria. Poté můžete zažádat o veřejnou podporu.

PO/FO - Odklad placení nájem-
ného u prostor slouží-
cích podnikání

Vysvětlení: 
Nájemcům (podnikatelům) bude umožněno odložit nájemné o 3 měsíce 
(do 30. 6.). Pokud podnikatel doloží, že není schopen splácet, nesmí do-
stat do 31. 12. 2020 výpověď z důvodu dlužného nájemného.
Postup: 
Pokud není Vaše firma schopna splácet, informujte pronajímatele o tom-
to problému.

PO/FO - Odklad splácení úvěrů Vysvětlení: 
Klienti bank budou moci zvolit, zda na 3 nebo 6 měsíců přeruší splácení 
úvěru. U právnických osob se na tuto dobu zastaví splácení jistiny, úroky 
se musí platit i nadále.“
Postup: 
Klient musí aktivně zažádat u své banky.

PO/FO Program Opatření Podrobnosti

Informace k 27. 4. 2020

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
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Otevřená výzva k okamžité podpoře 
lázeňství a cestovního ruchu 
v Karlovarském kraji 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje pro-
sí a vyzývá všechny orgány státní správy a samosprá-
vy k okamžité účinné podpoře subjektů podnikajícím 
v oblasti lázeňství v Karlovarském kraji s ohledem na 
jejich aktuální ekonomicky neudržitelnou situaci, ve 
které se ocitly po zavedení všech opatření v rámci 
nouzového stavu v České republice. 
V ohrožení je několik tisíc pracovních míst a stovek 
podnikatelských subjektů, které tvoří jeden ze základ-
ních pilířů podnikatelského prostředí v našem, již tak 
strukturálně postiženém, kraji a které tvoří výkladní 
skříň odvětví, které je chloubou České republiky. 
Vítáme jakoukoliv snahu pomoci státu pro zachování 
pracovních míst v rámci programu Antivirus či jiných 
aktuálně zaváděných programů, každopádně považu-
jeme tato opatření za nedostatečná a v podstatě jen 
prodlužující agónii subjektů, které se během jediného 
týdne prakticky ocitly bez tržeb.
Vedle záchrany pracovních míst je potřeba urgentně 
řešit aktuální složitou finanční situaci jednotlivých 
subjektů prostřednictví nevratných či podmínečně 
vratných příspěvků ze strany státu například dle po-
čtu zaměstnanců, lůžek, či objemu fixních nákladů, 
které by dovolily subjektům přežít tuto složitou situ-
aci a pomoci obnovit jejich ekonomickou činnost do 
budoucna.

Navrhujeme proto k další diskusi několik dotazů 
a opatření:
1. Kdy očekává stát ukončení stávajících opatření, 

resp. za jakých parametrů se dá očekávat návrat 
do normálního stavu, aby se mohlo plánovat.

2. V rámci programu Antivirus zajistit, aby mzdy za-
městnancům na základě podkladů pro mzdy vy-
plácel po přechodnou dobu úřad práce. V případě 
nutnosti propouštění zajistit po přechodnou dobu 
převzetí záruk za odstupné zaměstnancům (v dů-
chodovém věku) ze strany státu.

3. Podnikatelské subjekty by měly po přechodnou 
dobu dostávat nevratný či podmínečně vratný 
příspěvek v souvislosti s počtem, zaměstnanců, 
lůžek a velikostí fixních nákladů nezbytných pro 
zachování chodu jejich zařízení, zabránění poško-
zení technologií, zabránění druhotné platební ne-
schopnosti a hrozby insolvence.

4. Stát ideálně ve spolupráci s krajem by se měli za-
myslet nad možnostmi vzniku záchranného fondu, 
který by tuto klíčovou oblast českého cestovního 
ruchu dlouhodobě podporoval a zajistil její přežití 
a perspektivu.

5. Navrhujeme po přechodnou dobu zásadní sníže-
ní DPH pro zlepšení ekonomické situace těchto 
subjektů. Též po omezené období odpuštění daně 
z příjmu právnických osob a zvýšení podpory pla-
teb zdravotních pojišťoven za pojištěnce využíva-
jících lázeňské poukazy.

6. Žádáme vznik pracovní skupiny – KRAJ-VLÁDA pro 
záchranu lázeňství v ČR

Mgr. Tomáš Linda, MBA, předseda KHK KK

 
 
PARTNER VAŠEHO ROZVOJE! 

Připravili jsme pro podnikatele a širokou 
veřejnost několik zajímavých akcí a 
seminářů 2016/2017 

1.11.2016 Procesní řízení (Karlovy vary) 

Seminář se komplexně věnuje lidské i technické stránce implementace procesního řízení a nejmodernějším 
manažerským technikám, které musejí firmy zavést, chtějí-li dosáhnout špičkové konkurenceschopnosti. 
Přiblížení transformace firmy z funkční na procesně řízenou a zasazení procesního přístupu do kontextu řízení 
organizací.   
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů, 
controllingu, projektového řízení, procesního řízení 
Datum a místo konání: 1. 11.2016, Karlovy Vary 
Cena: Pro členy KHK KK: 2200 Kč bez DPH (2662 Kč vč. DPH), ostatní: 2600 Kč bez DPH (3146 Kč vč. DPH) 

8.11.2016 Krajská exportní konference (Cheb) 

Na konferenci vystoupí zástupci HK ČR, KHK KK, Ministerstva zahraničních věcí ČR, bank, pojišťovacích 
společností, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a dalších významných aktérů v podpoře exportu. Prominentní 
řečníci budou komentovat jednotlivé fáze exportu a nabídnou jak novinky z oblasti exportu zkušeným 
exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak maximálně využít existující možnosti podpory exportu. 
Datum a místo konání: 8.11.2016, Cheb, účast je zdarma. 

9.11.2016 Ekonomické a finanční minimum (Cheb) 

Cílem semináře je seznámit Vás se základy controllingu a jeho nástroji, pochopení principů ekonomického 
fungování organizace na příkladech z praxe, procvičit se v ekonomických úvahách a jednoduchých analýzách, 
celý seminář tak poskytne podporu při plnění finančních cílů. 
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů, 
controllingu, projektového řízení, procesního řízení 
Datum a místo konání: 9. 11.2016, Cheb 
Cena: Pro členy KHK KK: 1900 Kč bez DPH (2299 Kč vč. DPH), ostatní: 2300 Kč bez DPH (2783 Kč vč. DPH) 

23.11.2016 Základy koučování v managementu (Cheb) 

Manažer není kouč, ale naučit se dobře koučovat výrazně posiluje jeho schopnosti řešit složité situace, rozvíjet 
pod sebou samostatné a schopné lidi a využívat jejich potenciál. Přijďte si to zažít na vlastní kůži. Ukážeme 
Vám, jak lze efektivně kombinovat řízení a koučování v manažerské práci, potenciál koučování pro rozvoj 
efektivity a výkonnosti firem a jejích lidí. 
Lektor: Ing. Miroslav Spousta, konzultant, lektor a kouč s 17 letou praxí v manažerském poradenství a 
vzdělávání a 9 letou praxí v koučování. 
Datum a místo konání: 23. 11.2016, Cheb 
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč vč. DPH), ostatní: 1700,- Kč bez DPH (2057,- Kč vč. DPH) 

8.12.2016 Úspěšná prezentace (Sokolov) 

Přijďte se naučit přesvědčivě zvládnout připravený i improvizovaný mluvený projev, zlepšit si dovednost 
zaujmout a upoutat pozornost, identifikovat a posílit své silné stránky v rétorice a minimalizovat slabé stránky. 
Rozkrýt pravidla a zásady efektivní prezentace při zvládání náročných situací. Naučit se vědomě a efektivně 
pracovat se skupinou posluchačů. Skrze lepší poznání sebe sama posílíte potřebné dovednosti vedoucího k 
profesionální prezentaci. 
Lektor: Mgr. Petra Strnadová, nezávislá trenérka, konzultantka, koučka a facilitátorka 
Datum a místo konání: 8.12.2016, Sokolov 
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč vč. DPH), ostatní: 1700,- Kč bez DPH (2057,- Kč vč. DPH) 
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První videokonference podnikatelů:  

Co pomůže podnikatelům a zaměstnancům 
v našem regionu? To nyní intenzivně řeší 
KHK Karlovarského kraje 
Opatření související s koronavirovou epidemií se do-
týkají i živnostníků, firem a zaměstnanců v Karlovar-
ském kraji. Jak minimalizovat nepříznivé ekonomické 
a personální dopady, to nyní intenzivně řeší také ve-
dení Krajské hospodářské komory Karlovarského kra-
je (KHK KK) spolu se svými členy. Zabývají se napří-
klad záchranou pracovních míst, efektivní podporou 
od státu, ale i budoucností klíčových oborů v kraji. 
Jednání se vzhledem k současné situaci konají for-
mou videokonferencí. „Aktuální omezení nedovolují, 
abychom se sešli u jednoho stolu, a tak jsme zvolili 
tuto formu. Na videokonference chceme zvát také 
odborníky z různých oblastí - a to samozřejmě i z řad 
našich členů. Účastníci si vyměňují zkušenosti a při-
pomínkují návrhy pomoci, které vláda připravuje,“ 
uvedl předseda představenstva KHK KK Mgr. Tomáš 
Linda, MBA. 
Nyní se víc než kdy jindy ukazuje prospěšnost hospo-
dářské komory. 
„Momentální situace je z mnoha hledisek výjimečná. 
Žádný jednotlivec nemá zaručené řešení, jak nyněj-
ší a budoucí stav zvládnout. Díky propojení krajské 
hospodářské komory s podnikateli v regionu na jedné 
straně a na druhé straně s naší celostátní organiza-

cí, můžeme pomoci zrealizovat řešení, která budou 
opravdu efektivní,“ podotkl ředitel KHK KK Mgr. Sta-
nislav Kříž. 
Členové KHK KK si nyní navzájem radí, jak udržet fir-
my a ekonomiku nad vodou. „Vláda připravuje růz-
ná opatření, ne všechna ale firmám a živnostníkům 
opravdu pomohou. Například program COVID je pou-
ze pro malé a střední firmy, stát by měl ale řešit i likvi-
ditu velkých podniků,“ vysvětlil Ing. Tomáš Musil, IEn., 
který v KHK KK vede sekci pro strojírenství a zpraco-
vatelský průmysl. „Podmínky pro získání prostředků 
z vyhlášených programů, jako např. z programu An-
tivirus, jsou navíc zatím poměrně nepřehledné. To 
vše vede k tomu, že jsou živnostníci a firmy ve velké 
nejistotě.“ Jak podotkl, vzhledem k tomu, že v násle-
dujících měsících budou privátní investice omezeny, 
je nezbytné, aby se nezastavily ty veřejné. Právě to 
může zachránit například stavebnictví. 
Karlovarský kraj je ale z velké části závislý na služ-
bách, cestovním ruchu a lázeňství a už teď je jasné, 
že toto odvětví bude současnou situací velmi zasaže-
no. Kvůli tomu hrozí nejen vysoká nezaměstnanost, 
ale i odchod kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou 
zamířit mimo obor. Je proto velmi důležitá přímá pod-
pora celého odvětví.
Zaměstnanci obecně jsou v současné době jedním 
z klíčových témat. Kde to je možné, vybírají si dovo-
lenou, jiní zůstávají doma kvůli p̀řekážkám v zaměst-
nání .̀ Odborníci proto radí začít co nejdříve čerpat 
dotace na mzdy v rámci tzn. kurzarbeitu. 
Jednání vedení a členů KHK KK budou prostřednic-
tvím videokonferencí pokračovat také další dny. Na 
programu je budou například podmínky programu 
COVID-1/2 a Antivirus, postup při odložení úvěrů nebo 
například to, jaký způsobem dokládat pokles zakázek. 
Krajská hospodářská komora je jediným zákonným zá-
stupcem podnikatelů v ČR. Reprezentuje podnikatele 
při jednáních se státní správou, místní samosprávou 
i zahraničními organizacemi, ale také nabízí rozsáh-
lou poradenskou činnost a informační servis, organi-
zuje širokou škálu vzdělávacích akcí, propojuje členy 
s dalšími partnery. Pomáhá členům najít lidské zdroje 
na trhu práce, organizuje setkávání personalistů, pro-
pojuje školy a zaměstnavatele.
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Druhá videokonference podnikatelů:  

Na dalším videosetkání podnikatelů 
se řešila záchrana pracovních míst
Program Antivirus určený na záchranu pracovních 
míst u zaměstnavatelů byl spuštěn 6. dubna. Admi-
nistraci žádostí firem má na starost úřad práce, který 
byl přizván na včerejší videosetkání podnikatelů, aby 
předal potřebné informace a zodpověděl dotazy pří-
tomných zástupců firem.
Řada dotazů směřovala ke správnému určení reži-
mu podpory. „Režim A je určen pro zaměstnavatele, 
kteří nemohou přidělovat práci svým zaměstnancům 
v souvislosti s vydáním krizových usnesení Vlády ČR 
a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného 
zdraví, typicky v případě uzavření provozovny na zá-
kladě nařízení vlády, a dále zaměstnavatelům, jejichž 
zaměstnancům byla nařízena karanténa. Režim B je 
určen pro ty zaměstnavatele, u kterých došlo ke sní-
žení odbytu produkce, jsou postiženi nedostatkem 
vstupů, surovin a materiálu nebo došlo k nařízení ka-
rantény či péče o dítě u více než 30 procent zaměst-
nanců,“ informovala Mgr. Dagmar Benešová, ředitelka 
odboru zaměstnanosti karlovarské pobočky Úřadu 
práce.
Zaměstnavatelé chtěli získat také odpovědi na dotazy 
určené spíše pro vládu či zákonodárce, jako například 
jestli bude program pokračovat i v období od května 
dále, protože řada firem očekává pokles odbytu a ne-
dostatek práce pro své zaměstnance až v následují-
cích měsících. Firmy by také uvítaly zálohy na mzdy 
předem, zejména ty působící v oblasti lázeňství a ces-
tovního ruchu, kterým byly zastaveny jakékoliv příjmy 
rozhodnutím vlády ze dne na den a nemají na výplaty 

svých zaměstnanců. „Tyto podněty jsme shromáždily 
a předáme je k zodpovězení přes centrální komoru na 
Vládu ČR,“ uvedl místopředseda KHK KK Ing. Tomáš 
Musil, IEn.
Příspěvek z programu Antivirus se poskytuje výhrad-
ně na zaměstnance firem v pracovním poměru, kteří 
jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, 
stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání to-
hoto vyúčtování dána výpověď, ani nejsou ve výpověd-
ní době. Není určen pro pracovníky na dohodu o pra-
covní činnosti nebo dohodu o provedení práce ani pro 
jednatele firem, kteří vykonávají svoji činnost na zá-
kladě smlouvy o výkonu funkce jednatele. Dotazy se 
týkaly také potřebných podkladů pro doložení poklesu 
zakázek. „V rámci podání žádosti ani vyúčtování není 
potřeba dokládat nic, ale pro případné kontroly musí 
mít zaměstnavatel připravené doklady prokazující vy-
povězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy 
apod., tj. doloží skutečnost, že skutečně vznikla pře-
kážka v práci na straně zaměstnavatele,“ uvedla Mgr. 
Petra Dolejšová, vedoucí oddělení trhu práce.
Další videokonference se uskuteční v pátek 17.4.2020, 
tentokrát na téma „Jak získat finance pro zajištění 
cash flow v době koronavirové krize.“ „Na setkání jsou 
přizváni experti z Českomoravské záruční a rozvojo-
vé banky a Hospodářské komory ČR, kteří poradí, jak 
získat finance k provoznímu financování ze záručních 
programů Covid a představí další nástroje a opatře-
ní pomoci podnikatelům,“ informoval ředitel KHK KK 
Mgr. Stanislav Kříž.

Třetí videokonference na téma „Jak získat peníze 
pro zajištění CashFlow - COVID 2“ se zúčastnil i ře-
ditel plzeňské pobočky Českomoravské záruční a 
rozvojové banky, a.s. Ing. Václav Trnka, který podal 
informace, jak k programu COVID 2, tak i chystané-
mu programu COVID 3. Zároveň odpovídal na otázky 

podnikatelů, kteří si zejména stěžovali na složitou 
administraci při podání žádosti. Videokonference 
se zúčastnil i viceprezident Hospodářská komora 
České republiky Ing. Michal Štefl, který účastníky 
seznámil s aktivitami HK ČR směrem k podnikatelům 
a Vládě ČR.

Třetí videokonference podnikatelů:  

Jak získat peníze pro zajištění 
CashFlow - COVID 2
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Čtvrtá videokonference podnikatelů:  

Krizové řízení a podpora 
ze strany HK ČR 

Předseda KHK KK Tomáš Linda přivítal na dalším pá-
tečním videosetkání podnikatelů z Karlovarského 
kraje prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého, který se-
známil přítomné s aktivitami HK ČR na podporu pod-
nikatelů. „Česká republika jako celek tuto krizi zvlá-
dá ve srovnání s jinými zeměmi celkem dobře, proto 
jsem nebyl tak kritický k rozhodnutím Vlády ČR, ale 
za posledních 10 dní jsme přitvrdili,“ informoval pre-
zident Dlouhý. Hospodářská komora měla velký podíl 
na rychlejším rozvolnění opatření pro otevření jed-
notlivých provozoven i na prosazení veškerých pod-
půrných podpor pro živnostníky a firmy. Podnikatelé 
se dozvěděli řadu odpovědí na dotazy, na které za-
tím neznali odpověď. Například o pravděpodobném 
prodloužení programu Antivirus minimálně do květ-
na 2020, připravované podpoře i pro malé s.r.o. bez 
zaměstnanců nebo dalším programu zvýhodněných 
bankovních úvěrů COVID IV.
Prezident vyzval podnikatele, aby hospodářské ko-
moře předávali podněty, co by jim v jejich byznysu 
mohlo pomoci. Rudolf Borýsek, ředitel firmy Lias Vin-
tířov, vyzval prezidenta k podpoře stavebnictví nejen 
pokračováním investičních akcí veřejné správy, ale 
i podporou bytové výstavby např. zavedením příspěv-
ku pro ty, kteří do dvou let postaví a zkolaudují dům.  
„Dopad na ekonomiku ČR je zatím věštění z křišťálo-
vé koule, ale už teď je jasné, že to bude dopad tvrdý 
a největší od dob 2. světové války,“ uzavřel svou on-
line návštěvu Vladimír Dlouhý.
Následovalo téma krizové řízení a prezentace firmy 
ZF Electronics Klášterec, která představila řadu inspi-
rativních opatření pro prevenci zdraví ve firmě. Od 2. 
března se ve firmě denně scházel „Coronateam“, kte-
rý postupně zaváděl řadu opatření, jako např. měření 
teploty všech osob vstupujících do závodu, zavedení 
školení zaměstnanců v oblasti hygieny, nutných od-
stupů, příznaků nemoci, správného chování, zavedení 
zákazu vstupu do závodu pro řidiče zásobování, uza-
vření kuchyně, od 18.3. nasazení roušek, které byly 
ušity přes noc kolegyněmi, omezení činnosti exter-
ních partnerů, desinfekce exponovaných míst každou 
hodinu a řadu dalších preventivních postupů.
Další část programu krizového řízení moderoval Ger-
hard Knop ze společnosti Leadership Synergy Com-
munity. Řešily se další oblasti krizového řízení jako 

likvidita a dodavatelsko-odběratelské vztahy a inter-
ní komunikace a personální opatření sdílením zkuše-
ností ve skupinách. Doporučení ze skupiny pro likvi-
ditu a dodavatelsko-odběratelské vztahy je mít dva 
scénáře výhledu likvidity na minimálně 3 měsíce, s ak-
tualizací min. 2x měsíčně, sledovat vývoj pohledávek 
a včasnosti dodávek kritických vstupů a komunikovat 
s dodavateli a zákazníky o možnosti nebo nutnosti 
akutní změny platebních podmínek dohodou. Dopo-
ručení ze skupiny pro krizové řízení v oblasti interní 
komunikace je říkat zaměstnancům pravdu, co nejví-
ce vysvětlovat, komunikovat alespoň 1x týdně, ideál-
ně včetně videovzkazů nejvyšších manažerů, zohled-
ňovat individuální dopady a aktuální rodinnou nebo 
zdravotní situaci dotčených zaměstnanců a nedržet 
se „minimálních“ náhrad.
Další videokonference se uskuteční z důvodu páteč-
ního svátku v úterý 5. května, tentokrát na téma Efek-
tivní komunikace pod tlakem, aneb jak profesionálně 
zvládnout i obtížné situace v této době. Setkání po-
vede Petra Strnadová, lektorka, koučka a psychote-
rapeutka. 
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ANAT s.r.o.
nabízí:
a)  roušky z nanovlákna – cena 50,- Kč bez DPH – ka-

pacita 500ks/den
b)  roušky z bavlny – 2vrstvé, 100% bavlna, možnost 

potisku nebo výšivky, s kapsou pro 3. vrstvu, pra-
telné na 90°C – cena 50,- Kč bez DPH – kapacita 
300ks/den

c) filtry do bavlněné 2vrstvé roušky s kapsou – cena 
4,10 bez DPH/ks – kapacita neomezená

d) lékařské a pacientské pláště – 100% bavlna, pra-
telné na 90°C – 290,- Kč bez DPH – kapacita 
100ks/den, za příplatek možnost ošetření oxidem 
titaničitým, který ničí bakterie a viry na povrchu.

kontaktní osoba:  Josef Kubát
tel.:    +420 721 948 246
e-mail:    anat.po@volny.cz

Filipa KV s.r.o.
nabízí dvouvrstvé nebo třívrstvé bavlněné roušky 
v ceně 49,- Kč bez DPH/ks
kapacita 100 ks/den, možnost rozšíření kapacity

kontaktní osoba:  Klára Paloušová
tel.:    +420 601 309 262
e-mail:    klara.palousova@filipakv.cz

Frenzelit s.r.o.
nabízí třívrstvé roušky ze 100% bavlny (opatřené 
drátkem pro lepší uzpůsobení na nos), ve 3 velikos-
tech (muži, ženy, děti), prodejní cena 70,- Kč bez DPH 
za kus

kontaktní osoba:  Jaroslav Špiler
tel.:      +420 606 603 337
e-mail:     Jaroslav.Spiler@frenzelit.com

Kristina Tomandlová Erin
nabízí jednovrstvé nebo dvouvrstvé bavlněné roušky 
v ceně 55,-, resp. 79,- bez DPH/kus
kapacita 500-600 kusů denně

e-mail:    erinkv@seznam.cz
tel.:    602 440 086

Nostra spol. s r.o.
nabízí roušky z materiálů dodaných z Německa (tex-
tilie, výztužný drátek, gumičky) v množství 300 ks 
denně a za cenu 46 Kč bez DPH/ks.

kontaktní osoba:  Milan Richter
tel.:    +420 603 219 388
e-mail:    nostra.as@nostra-as.cz

PRACANT, s.r.o. – Cheb
nabízí 2 vrstvé roušky, materiál 100% bavlna 230g/
m2 za cenu 49,00/ks a dezinfekci (3litrové balení – 
cena 448,00 Kč)
kapacita výroby roušek 300 ks/den

Kontaktní osoba:  Karel Juhos
e-mail:    juhos@pracant.com
tel.:    +420 777 774 412

Věznice Horní Slavkov
nabízí ústenky jednovrstvé, 100% bavlna, cena: 25,-
Kč bez DPH/kus
kapacita 1100 kusů denně

kontaktní osoba:  Radek Jirsa, DiS.
e-mail:    rjirsa@vez.hsl.justice.cz
tel.:   +420  773 778 675

Dodavatelé ochranných 
roušek a dezinfekce

V současné době nabízejí dodávku roušek a dezinfekčních prostředků následující firmy a organizace. V případě 
zájmu je neváhejte kontaktovat.
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Antibakteriální obličejová rouška
 z NANO materiálu
Bližší informace zde:
Nabídka – Antibakteriální nano rouška (PDF)

Další nabídka pro firmy:
 FFP2 respirátor KN95 bez ventilku….85 Kč bez 

DPH (10.000ks/skladem) – sleva možná dle množ-
ství

 FFP2 respirátor KN95 s ventilkem….170 Kč bez 
DPH (200 ks/skladem) – sleva možná dle množství

 FFP3 Respirátor KN95… 299 Kč bez DPH 
(50.000ks/skladem) – sleva možná dle množství

 Lekařšká rouška modrá…19,50 Kč bez DPH 
(100.000ks/skladem) – -sleva možná dle množství

 Dezinfekce antiCovid 5l….99 Kč bez DPH/L (zde je 
+ doprava protože je to ADR) (2000L skladem) – 
sleva možná dle množství

 VKR-Rouška s vlastnosti FFP2 (88-93%) výroba 
CZ…. 39 Kč bez DPH (CERTIFIKOVÁNO I PRO ZDRA-
VOTNICTVÍ) (5000ks skladem, materiál ale máme 
na 50.000 aktuálně) – sleva možná dle množství

 + nano rouška 40x pratelná (2000ks/skladem teď) 
doporučená MOC je 219 Kč, ale cena reálná pro fir-
my v KV kraji je max. od 140 Kč/ kus (dle množství) 
– sleva možná dle množství

 + budeme rozjíždět VÝROBU PLÁŠTU JEDNO-
RÁZOVÝCH A ZÁSTĚR (vše z polypropylenu tedy 
vhodné i do zdravotnictví) – řeší se kalkulace.

kontaktní osoba:  Ing. Tomáš Peták
tel.:   +420 725 026 882
e-mail:    tomas.petak@seznam.cz

mp-pharma s.r.o.
nabízí dezinfekci a roušky

Nabídka desinfekce mp-pharma (PDF)

kontaktní osoba:  Petr Meindlschmid
tel.:    +420602569201
e-mail:    meindlschmid@mp-pharma.cz

Jaroslav Kolmschlag
nabízí roušky a respirátory z Číny a Vietnamu

Nabídka roušek a respirátorů (Čína, Vietnam) (PDF)

tel.:    +420 606 626 001
e-mail:    j.komi67@seznam.cz

Luxlighting s.r.o.
Podařilo se nám pro naší výrobu naskladnit respirá-
tory za nejlevnější cenu na trhu. Přebytečné kusy 
nabízíme touto cestou. Cena je 61,- Kč bez DPH + do-
prava. Respirátory typu KN95 (Evropský ekvivalent je 
FFP2) s certifikací CE. Objednávky zasíláme přeprav-
ní společností obratem po uhrazení faktury.

kontaktní osoba:  Markéta Salingerová 
tel.:    +420 777 063 767.

http://www.khkkk.cz/files/uploads/2020/03/Antibakteria%CC%81lni%CC%81-nano-rous%CC%8Cka.pdf
http://www.khkkk.cz/files/uploads/2020/03/Nab%C3%ADdka-desinfekce-mp-pharma.pdf
http://www.khkkk.cz/files/uploads/2020/03/Nab%C3%ADdka-rou%C5%A1ek-a-respir%C3%A1tor%C5%AF-%C4%8C%C3%ADna-Vietnam.pdf
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Jan Hamáček 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 

 
 
Praha, 14. dubna 2020 
Č. j. MV- 58874-1/OAM-2020 
 

 
 
Vážení, 
 
 v úvodu mi dovolte upřímně poděkovat za Vaši nabídku součinnosti a pomoci všem 
složkám integrovaného záchranného systému, o které se zmiňujete ve Vašem dopisu ze dne 6. 
dubna 2020. V dalších fázích realizace opatření přijímaných v souvislosti se šířením onemocnění 
COVID-19 Vaši pomoc rádi využijeme. 

 Pokud se jedná o otevření hraničního přechodu Aš – Selb na společných hranicích 
s Německem pro regionální nákladní silniční dopravu, nemohu Vaší žádosti v tuto chvíli vyhovět, 
jakkoli rozumím negativním dopadům, jaké opatření o dočasném znovuzavedení ochrany 
vnitřních hranic může mít na Karlovarský kraj. 

 Při rozhodování o stanovení míst pro překračování vnitřních hranic byly brány na zřetel 
zejména dostupné síly a prostředky Policie ČR a dalších zúčastněných složek nutné k zajištění 
ochrany zdraví obyvatel, bezpečnosti a veřejného pořádku v souvislosti s rizikem rozšíření 
onemocnění COVID-19. 

 Na místě bývalého hraničního přechodu Aš – Selb nebyla povolena možnost překračovat 
vnitřní hranice, neboť v přiměřené vzdálenosti je možno bez omezení použít hraniční přechod 
Pomezí nad Ohří – Schirnding, případně, při dodržení stanovených podmínek, Vojtanov – 
Schőnberg. Dle dopravních informací Policie ČR je zde dlouhodobě situace bez dopravních 
problémů a provoz je plynulý. Vzdálenost k těmto dvěma místům možného překročení hranic se 
nevymyká možnostem na zbývajícím úseku společných hranic s Německem. 
 

 S úctou 

 

Vážený pan Vážený pan 
Mgr. Dalibor Blažek  Mgr. Tomáš Linda, MBA 
starosta  předseda představenstva 
město Aš Krajská hospodářská komora Karlovarského 

kraje 
 

Elektronický podpis - 14.4.2020
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Jan Hamáček
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 7.7.2020 13:05:24-000 +02:00
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Otevření hraničního 
přechodu v Aši

Vážení podnikatelé, protože jsme reflektovali vaše požadavky a požádali jsme společně s Městem Aš o otevření 
hraničního přechodu v Aši pro regionální silniční nákladní dopravu, věřili jsme v pozitivní stanovisko. Bohužel 
rozhodnutí Ministerstva vnitra bylo negativní. Další možností je vás požádat, pokud cítíte, že je správné tento 
přechod otevřít pro vaši činnost, abyste každý za sebe také zaslali dopis Ministerstvu vnitra. Vzor dopisu při-
kládáme.

Ministerstvo vnitra České republiky
Jan Hamáček
Ministr vnitra
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

V dne  

Vážený pane ministře,
dovolujeme se na Vás ale obrátit v záležitosti regionální nákladní silniční dopravy. Hos-
podářství České republiky, Karlovarského kraje nevyjímaje, se dostává do ekonomické-
ho útlumu a krize. Každé opatření, které pomůže místním zaměstnavatelům a podnika-
telům, nebo alespoň částečně uleví podnikatelům a zlepší jejich výhled v již tak těžkých 
chvílích, oddálí či zamezí propouštění zaměstnanců. 
Vážený pane ministře, chápeme, že kapacity státu a státních orgánů nejsou neome-
zené, přesto bychom Vás rádi požádali o udělení jedné důležité a podstatné výjimky. 
Podnikatelé v Karlovarském kraji se na nás obrací se žádostmi, aby byl otevřen pouze 
pro regionální nákladní silniční dopravu, hraniční přechod Aš – Selb. Karlovarský kraj 
je ekonomicky bezprostředně navázán právě na Spolkovou republiku Německo a pře-
kážky v pohybu zboží znamenají pro podnikatele obrovské problémy, které se přidávají 
k dalším omezením, která přichází. Budeme velmi rádi, pokud zvážíte a přehodnotíte 
uzavření hraničního přechodu Aš – Selb pro regionální nákladní silniční dopravu a ten-
to přechod otevřete i ve spolupráci s Městem Aš, které nabízí bezprostřední součin-
nost a pomoc všem složkám integrovaného záchranného systému. Děkujeme za Vaše 
pochopení a přejeme mnoho sil. Věříme, že společně dokážeme překonat vše, co proží-
váme a co nás ještě čeká.
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Hoteliéři, restauratéři a Antivirus?

Cílený Program podpory zaměstnanosti Antivirus 
(dále jen „Antivirus“) z dílny Ministerstva práce a so-
ciálních věcí umožňuje tzv. kurzarbeit neboli státní 
příspěvek na náhradu mzdy v případech, kdy zaměst-
nanci z rozhodnutí zaměstnavatele nechodí do práce 
a v souladu se zákoníkem práce jim zaměstnavatel 
vyplácí náhradu mzdy. Dva rozdílné režimy příspěvků, 
které Antivirus za stanovených podmínek umožňuje, 
vyvolávají u provozovatelů hotelů a restaurací pole-
miku, do kterého režimu jejich zaměstnanci spadají.

Jelikož ani úřady, které Krajská hospodářská komora 
Karlovarského kraje oslovila (MPO, MPSV, SUIP, HK 
ČR, AHR ČR) nejsou ve stanovení správného režimu 
jednotní, připravil pro Vás jeden ze členů našeho ex-
pertního týmu Advokátní kancelář Libor Dušek sta-
novisko, dle kterého by se měli hoteliéři a restauraté-
ři přiklonit k režimu A. Toto stanovisko je také volně 
ke stažení na našich webových stránkách nebo na 
stránkách AK Libor Dušek. 

Hoteliéři, restauratéři a Antivirus? Preferujte režim A
Mnozí zaměstnavatelé provozující hotely a restaurace stojí před rozhodnutím, jak vysokou náhradu musí za-
platit zaměstnancům, které poslali domů (neboť museli nuceně omezit či zastavit provoz v důsledku krizových 
usnesení vlády ČR) a o jakou výši mohou požádat v programu Antivirus.

1. Určení výše náhrady mzdy
Vzhledem k povinnosti zaměstnavatele jednat s péčí řádného hospodáře je nutno nejprve rozhodnout o výši 
náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce.
Zde se jednoznačně přikláníme k názoru, že se jedná o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele. Mohou 
mít různou povahu a příčiny, proto zákoník práce individuální případy jiných překážek v práci konkrétně nevy-
mezuje a jednoduše by se dalo říci, že mezi ně patří všechny ostatní situace, které nebyly způsobeny prostojem 
či nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí. Jedná se tedy o situaci, kdy zaměstnavatel nepřidě-
luje práci zaměstnanci dle sjednaného pracovněprávního vztahu. Zaměstnanci u těchto překážek náleží náhra-
da mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.

2. Antivirus – režim A nebo B
Pro hotely a restaurace platí režim A, protože do tohoto režimu spadají ti, kteří jsou nuceni omezit či zastavit 
provoz v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů veřejného zdraví.
Závěr: nelze se ztotožnit s názorem, že hotelům i restauracím bylo v průběhu krize postupně umožněno vyko-
návat zlomek činnosti (prodej před okénko, ubytování osob na pracovních cestách), a proto by měly spadat do 
režimu B, protože podnikatel omezil či zastavil provoz nikoli proto, že mu to nařídil stát, ale proto, že se potýkal 
se souvisejícími hospodářskými problémy (mohl prodávat z okénka…)
Prioritní riziko pro podnikatele hrozí z příslušných pracovišť Státního úřadu inspekce práce, která hájí práva 
zaměstnanců (v daném případě nárok zaměstnanců na vyplacení 100 % náhrady mzdy). Hoteliéři či restauratéři 
by se ve výše uvedených příkladech tak mohli dostat do problémů v případě, že by zaměstnancům v domnění, 
že spadají do režimu B programu Antivirus, vyplatili náhradu mzdy nižší než 100 % průměrného výdělku.

Podrobnější výklad k tématu naleznete na webových stránkách naší partnerské advokátní kanceláře.

 
 

www.dusekadvisory.cz 
 

Hoteliéři, restauratéři a Antivirus? Preferujte režim A 
Mnozí zaměstnavatelé provozující hotely a restaurace stojí před rozhodnutím, jak vysokou náhradu 
musí zaplatit zaměstnancům, které poslali domů (neboť museli nuceně omezit či zastavit provoz 
v důsledku krizových usnesení vlády ČR) a o jakou výši mohou požádat v programu Antivirus. 

1. Určení výše náhrady mzdy 

Vzhledem k povinnosti zaměstnavatele jednat s péčí řádného hospodáře je nutno nejprve rozhodnout 
o výši náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce. 

Zde se jednoznačně přikláníme k názoru, že se jedná o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele. 
Mohou mít různou povahu a příčiny, proto zákoník práce individuální případy jiných překážek v práci 
konkrétně nevymezuje a jednoduše by se dalo říci, že mezi ně patří všechny ostatní situace, které 
nebyly způsobeny prostojem či nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí. Jedná se 
tedy o situaci, kdy zaměstnavatel nepřiděluje práci zaměstnanci dle sjednaného pracovněprávního 
vztahu. 
  
Zaměstnanci u těchto překážek náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku. 

2.   Antivirus – režim A nebo B            

Pro hotely a restaurace platí režim A, protože do tohoto režimu spadají ti, kteří jsou nuceni omezit či 
zastavit provoz v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů veřejného 
zdraví. 

Závěr: nelze se ztotožnit s názorem, že hotelům i restauracím bylo v průběhu krize postupně umožněno 
vykonávat zlomek činnosti (prodej před okénko, ubytování osob na pracovních cestách), a proto by 
měly spadat do režimu B, protože podnikatel omezil či zastavil provoz nikoli proto, že mu to nařídil 
stát, ale proto, že se potýkal se souvisejícími hospodářskými problémy (mohl prodávat z okénka…) 

Prioritní riziko pro podnikatele hrozí z příslušných pracovišť Státního úřadu inspekce práce, která hájí 
práva zaměstnanců (v daném případě nárok zaměstnanců na vyplacení 100 % náhrady mzdy). Hoteliéři 
či restauratéři by se ve výše uvedených příkladech tak mohli dostat do problémů v případě, že by 
zaměstnancům v domnění, že spadají do režimu B programu Antivirus, vyplatili náhradu mzdy nižší než 
100 % průměrného výdělku.  

Podrobnější výklad k tématu naleznete na webových stránkách naší partnerské advokátní kanceláře.  

http://www.dusekadvisory.cz/
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http://www.ept.cz/prace


Vždy správný nástroj 
Výrobce a prodejce nástrojů pro ruční 
a stacionární (v CNC strojích) řezání,
broušení, frézování, kartáčování a leštění:

• brusné a řezné ( tzv. fl exo)kotouče,
•  lamelové brusné nástroje (kotouče, vějíře, talíře),
•  lešticí nástroje (kotouče, tělíska, tyčky),
•  diamantové brusné a řezné nástroje,
•  technické frézy, gravírovací jehly, 
 rotační pilníky a rašple,
•  brusné pasy, brusné výseky, fíbrdisky, 
 brusné rouno aj. od výrobců VSM a DEERFOS
•  technické kartáče LESSMANN

Sortiment LUKAS v maloprodeji zakoupíte např.:

DAMANTECH s.r.o., (areál Kovo Cheb), Truhlářská 20, Cheb
TECHMOBIL Cheb s.r.o., Karlovarská 144/52, 350 02 Cheb – Dolní Dvory
MAISTER Prodej nářadí s.r.o., Studentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary

LUKAS CZ spol. s r. o.
Tovární 478
351 34 Skalná

Tel.: + 420 357 070 600, 
 + 420 357 070 621-624
Fax: + 420 357 070 613

http://www.lukas-erzett.com/cz.html
e-mail: ob chod@lukascz.cz

Plastová a hliníková okna
Plastové a hliníkové dveře

Zimní zahrady
Prosklené stěny
Garážová vrata

Protipožární prvky
Přístupové systémy 

Zabezpečovací systémy
Zasklívání balkonů
Interiérové dveře

Zastínění

www.nelan.cz

zimní
zahrady

přístupové
systémy

plastové
a hliníkové

dveře

prosklené
stěny

zastínění
okna

garážová
vrata
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http://www.nelan.cz


khkkk.cz
spokojenypodnikatel.cz

tel: +420 354 426 140
e-mail: info@khkkk.cz

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
DIČ: CZ48365513


