
ilililril 11 ililtililililil1 ilt 1til iltil ilil ilil iltil ililililil l1il

KUKVPOOTYUYD

Spľáva lázeňských paľků,
příspěvková oľganizace

U Soliváľny 2004lŻ
360 01 Kaľlovy Vaľy

Ič: 00871982
DIč: CzDb87!9B2
č. účtu: 08m4ó8349i0800 .:

Příjemce:

KarlovaľsĘ kraj
odbor kancelář hejtmanky a vnějších
vrtahtt
Závodní 88i353
360 06 Ka'ľlol1y Vary

Faktuĺa ev.č.:
Variabilní symboi:
Konstantnĺ symbol
Í-iS ' ĺ',!'.jeĺ!irávka ř.

219Ż42
219242
0308

ĺł ! 57:j_ ĺ]ł i {l:]l i, 9rSH

Vystaveno dĺle:
Dat'uskut'zdani j. lii*ění;
Den splatnosti:

l2.í]8.2ĺ]i 9
ł3 ti.2í)19
Żó's&.2{iii

Dodací a piatební pođmírrky

Foľma úhraciy;

s ĐANÍ

PŘEvoDEM

Označení dodávky \4nožství Jedn. nrnožství Cena za jeđĺ. Částka Kč

Fakturrrjeĺne Vám za pĺo',iedené pĺáce na rekultivaci a úpĺavě pioch'y

ve Dvořáko1,ých saĺiech po ai<'ci ,.Rcztančený festivai" částku:

YB
Druh nákladu: ........'....'

Ác.,1c4oUcO

celkem
DPH 2i9lo

iij i75'0ij Kč
2136,'i5Kč,

U.jJ Ęc
12 312,Ü0 Kč

Proces/ORJ

ílaléřové vyrovnání
Celkcm k rihľadě:

LĺKV!DAcNl RAzlTKo
Cobcr
Pot,;rz uii prov:cleni píÉdbéŹl1é íĺs:.í kaEiíoiy
iiĺ: $2{] iJsi''1 !.ĺsi]_r' ai Źák' ]3:ľ;ĺ3]ĺ -qÚ'.

e s1:'l c,:l:i.2 a Sl'1 cł_' 2';'.'ĺi.ĺ_; 4ĺJj2iĹĘ' o'
a giacjiiválil ttlto íai'iuĺu k.*ooi;c*ĺ'

DIl:-.nj łil-1Ĺ_ i'cuíi:r ll'; č ĺĺ:s_.

řŃ. v;ie;nć scräié fl :ł.l*ĺť,ilĺĺl

Razĺ:ko a podpis:

ł]. 5S! ĺi:i'; 24.11.2004

DošIo ĺlne: ......

7a.ýsĺíłl'o zł kľlizc ĺtn'ilých fahtul

;.ir_ú JLr scuĺiił ł'

Cl'sĺ'0; ...,. I, ,,'' \í 8 , ?i'(q &*íł ', 2ĺ



F

1 ü -08_ 2019

RA - DAŇoVŕ DoKLAD č. 190ĺ00001

Variabilní symbol: 190100001

0308

Sedlo 4
364 01 Úwina
lČ: 01077066
DIC: C29056081947

odběratel: lČ:
DIC:

Závodní 353/88
360 06 Kaľlovy Vary

70891 168
cz70B91 168

Karlovarshý kraj
odbor Životního prosředí a zemědělstvĺ
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KUKVPAOTYV 1 R

Dodavatel:

ze dne:objednávka č':

Banka:

SWIFT:
IBAN:

Čĺslo účtu:

cz4B 0300 0000 0002 1050 3677
2105036T7 .': Kód banky: 0300

obchodnĺ banka

7.apsľÍ,no a hnize rtošljch faht
číslo: ''....łt.(i.q..'.... 2a0 !

Đošb ĺlłłe

q

Konečný příjemce:
Datum vystavenĺ:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plněnĺ:

Forma úhrady:

13.08.2019
27.08.2019
13.08.2019

Přĺkazem

Cena o/oDPH
označení dodávky MnoŽstvĺ DPH Kě CełkemJ.cena Sleva

Fakturujeme Vám prodejnĺ stanek s obsluhou a ochutnávkou všech rnýrobků ze soutěŽe Dobrota Karlovarského
kĘe 2019 v termínech:

27 .7.2019 Anenská rcuť ( BoŽĺ Dar)

3. 8. 2019 Pivovaĺ Rudohor slavnosti
(0strov)

4.8. 2019 Festival Zázncná planeta

Země (Bečov nad Teplou)

12 396,00

210/o

210/o

2 603,16
2 603,16

14 999,16

14 999,16

2 603,16 14 999,16

12 396,00

12 396,00

12 396,00 210/o

12 396,00

12 396,00

Součet ploŽek
Zaokouhleni

CELKEM K ÚHRADĚ

u997,48
0,52

44 998,00

7 809,4837 188,00

objednávka č. 01696 oo4l8ĺ|gl7Ż.ze dne 13.8.20'ĺ9 dle usnesení Rady Karlovarskeho !r9l9-0 RK 575/05/|9 ze dne

o6.b5'2ol9 (aktivitač. 6). Jedná se o akce celokraiského Významu v počtu 3 ochutnávkv / á 15 000 Kč/.

tl],: ilii: irjl'ĺ.'ĺ ii9]:' rř i':!' ''C:'li:ii1i s!]

Magistrat města K .vary ŻÚIu1274ol2o'lz8as; nĺagisrrátĺrłéL&:kvąú róĺd/sŹIjÄ96:) l c '-:'f'I{ üi
a ili:davłĺr l! jJ í!ł:''r'l ł p'j'-i'J;'śÍi''

Dovolujeme sĺ Vás upozomit, že V případě nedodrŽenĺ daia splalnosti uvedeného nä faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlenĺ V dohodnuté, resp' zákonné výši a

smluvnĺ pokufu (býałi siednána). ľiĺlěrli b,gťe iíjij.i-.* ín'' !!'.ŕ::.ił'

a,,."./7rrrrr1
ProcesiCR,J'. . ł.' 7.('''".'..,'...'.,,

/ł'/,

Vystavil:

ĺ_ t KV íĐAČĺiĺ nnzÍĺ'ĺec'

|l,],lii ŕ1 ll:: Fĺl;l.lę1u'] [iĺłłt=:żił,::;r::;, Ęl::ĺ:i;.'
Oiiircr

Druh nákladu: .

I
ANS: ....''...Í'..'

Rekapĺtulace

Razítko:

2lo/o

'leísině '-ęrĺr'řl
ZákladvKč sazba

T1 .. .'i'.l,l.]' //ł,rz'ż,4/l' /

,,.,',,rr ....1.4..4. /l/?QR Platba+F Převzal:

EkonomicKý a informační systém PoHoDA

DPH v Kě Celkem s DPH v Kě

0,00

0,00

7 809,48

0,00

0,00

M997,48za \' e ai\C i' ĺ alĺá ĺ;icsi

/'/' 0'52 0o/ot'tl ...:L.... - 0;00 100/o

.jill.:i).' pfijnlgni 2 ŕĺji)is ĺei:iiŤ'iĺla:;= 0,00 150/0
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KUKVPOOTYV4C

ADVoKÁTNi xeľcelÁŘ

DANOVY DOKLAD. FAKTURA Pořadové ěíslo dokladu 53320ĺ9

Dašb ĺlne: '.....

7łzpsĺÍ,no a kn'ize ĺIošIých faktur
čŕ'tlo: .'...'.'ł.źh.. 20a,!'(']

odběratel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

It:
DlČ:

70891 168
c270891 168

61/4
Drahovice
360 01 Karlovy Vary

zapsán v seznamu advokátů
pod evideněním ěíslem: 04488 u cAK

Dodavatel:

It:
DlČ

61792977
c27104271889

Datum vystavení daň. dokladu:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění zdaň. plnění

Forma úhrady: převodním přĺkazem

12.08.2019
01.09.2019
31.07.2019

PeněŽnĺ Ústav:

Čĺslo účtu:
Variabilní symbol:

Plátcem DPH!

Komerěníbanka' a.s.
pobočka Karlovy Vary
27-5620100267/0100 1

53320'19

odměna bez DPH
za hodinu

DPHv%
Předmět posĘ1tnutého plněnĺ sluŽeb

poskytovánĺ právnĺch sluŽeb, odměna dle $ 3 s 7' vyhl' č. 'ĺ77196 sb.

právní sluŽby 209 465 Kě 21

l l!1t'lnł ňxlí o 
^hí-ur>

DPH
DPH
DPH
DPH

0loz
21o/ol

21%z
21o/o:

Plrivi'Żu jipícv9ćł5ĺpii:ibäŤéi;6:ĺkř;ĺ:lc'i'.'
(li3 s2Ĺ cíjst- i ř!sĺ ;: z:ą' _'_ĺll-:liÚĺ :3'r

: .qi.1 cjs! 2 ä ĺ í1aJ:'l i .! F{ ' :;':'i'j":''': :ĺ1

,: iilcłvłĺ-,, il;ll ĺ.;,'l,;. i: lĺ:'ł ĺ:e;'..

0Kč
209 465 Kč
43 988 Kě

253 453 Kč

/4Đ

Gelkem s

oii'lĺ.Zák|ad
Zák|ad

Fiĺišĺiĺ i''lide pcuŻio pło člnnc:'i.

Ę 
v: vai:il:': sclál'ě J_l'.r:'r.':r':ikucelkeĺn k úhradě: 253 453 Kě

Upozornění :

V souladu s ustanovením čl. 3a usnesení České advokátnĺ komory ě. 9/1999 Věstnĺku, ve zněnĺ usnesení ze dne 12. záři 2006, 

'e 
advokát povinen Vést úěetni a daňové doklady bez

podrobnou speciÍikaci advokáa písemně pożádat před vystavenĺm příslušného účelnĺho (úěetních) ói daňového (daňouých) dokladu (dokladů).

tu

!\.;z

a/ę, 

(7ĺ 'iĺtrŮn'?' F'íĺjana|'j ł pcllpis 23ľlä;'?i]a:;
Druh nákladu:

Daiiilĺ . ., . . . .. '

.'

ANS:.........'.

Pľoces/cRJ:

lČ: 617 92 977, sĺdto Polská ô1/4, Drahovice, 360 01 Kańovy Vary
zapsán v seznamu advokátťr pod evideněnĺm čĺslem 04488 u ČAK
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lr) llrl lľaJąä7VE)cc
l\lJl\YF <i'ę|Í l llvY

DAI\()VY D()!(['AD - l'Alr ĺ_ LJii''' ií:lt, lvu IŻ

lĆĺy l28ŻlŻL7
I)IČ: nepl;ĺtce i)PĹl

Korueľčlrí barrka. a.s ! Iit)llsĹill]tl]l '\l]]'''

35-024ó060257/0 t00 | IJS _ ĺlh-jc,illl'r illl

'l,ň

r l i l'I t'tl ĺl iĺr'lĺa
,.. il l(,{t6
tlil_ĺl'í l/l9lI{R
rľ l 6. 7.2(} l 9

PetlěŽrlí Ĺrstlr.:

Ćísln Ĺ'ćr'',

' j)'rrli ri 'r l

()tlběľlrtel: ĺČ:ĺ l' 7()li!) l i l:,j |')1i." ' {"Z]; l){!] l lúX

Iiit i'lĺ 1':,l'S;\,'' !: !'iii
l'.;'ll i..iii' ll ĺiiii

oĺlll. Krl ltul'1', 1liil::.ilt:i:e . i;l.ĺi'l;:-.ĺr r ll ľľst.ľtlchtt
Z;l\ rl(ll': \'\'' i")'

.}60 (}ĺ' ii;r ľlĺ'r'r' \jll t'r'- ili ĺlt'r

Dodavatel: nrobil 77729433 3. 60240'7 194. tet/t:rli 3 -s -l8 5 1-l7 t\

Iloľniclĺá knpela BARBoRA

Ztl Zast{lvkolĺ 2L)1

362 Ż5 Nová Role
Żunrcĺk',ĺltl/2003 a żUĺFl() l/ó()t()/20(}]
Dętl rlztrikrt Živrlosterrskélro oprĺivtlěnĺ: 23. l2. l99]

Plitt:llllĺ 1lotlrtlĺltJ.r :

[).rtunr :il)lirtl]osti :

li''i.:il.l',ii ii íllll'irĺlč
2(;.ĺt'2(} l9

[)irtrltrl rr,st;rr,elrí illlkllr':ltt l ú.ĺ3.2(} l 9

[)łttlltl llsktltJa-tr.rrli ztilrrrilelnéll.' lllllétli l1.7 'Żlil11)

Zpťlsob dopľłl1': r'lastlrí lrutir

lvÍístotrrčeuĺ:'Ilĺclr5rrloĺ'

S ĺl;tirl _ |liz :!;llt,- llv'

Zźr l(ultuľní pľogľĺrm - huĺlelrní pľo(ltll(ce
irlĺce o sl lrr'lr z:ĺp isu Hĺl ľniclĺéhĺl lĺrrl tu ľrlĺlrĺl ľc gi ĺl ĺl tl

Eľzgebirge/Klušnohoří nil sezllittn UNESCo ĺlllc l7.7.2{) l9
v Jiĺchyrnĺlvě
[Ioľnicl<c tľiĺl PRoKoP ĺ6'00-l6.50 hĺlĺl
IIĺlľniclĺii liłpcllr BARBoRA l8.(X)-l9.(}() lrĺlĺl.

LlKvlĐAČľi nazĺĺxo
,"r,.,, ' .Ł P-?-(.'l(2
!..'íJ':!ii aľ:'':eať._i řgciFaż!"t'icjĺí'ĺ konlíni'i

;i9 lciŤ',Jsi 'i gil:ł z1zź\'. ]2:'']i|i sb
-i''' . .'. ? iŚ:j :.:!S: ..'ł.,rl' Ć'.t;t'2i'a4 )[

:\':- !'Ĺ:.'

ł iie,-:;ŕł;i Ĺ ]a f łł'._Lui :; { r;'':-1;3c?ł!'

;;,1;1,ĺ' '1*,4;: p;;:ŕo Ĺ1o :iĺ +''!ĺ

Q' ,r ,*i--ĺł ;;aiŻ - '^U:rjr'dK;:J

,i;'f....-

'ln.räiĺ-.' oiai.I!3íl! :. pľ-iDis la:,réstnan'e i

I (,, tlt){}.-

Ile.

4
ilht lLłu hłl,i,ze ĺlĺl.Íi,ýill j

Łř.' 200

Dll.šLlł

ctst o:

Znĺ,.

ĺlĺli'. i

erlIitlĺ -'l.

l''lkľrlt lit'
ll.z l)I'ľI:

j

I
I

ÜruH nákĺadu:
!

ANSi ....,,......,
I

Fro635/Qn3' .

i

!,

L-
......v........

ł0 lałQ:/cĺ:

(ď,

llĺtci DPH!sllle
l(r.000,-

Jłazĺĺ]ĺo l: 1]'.;ĺi lli:l:

ruobil 7712'r r.ll I

tel/ĺ;r-r ]_ĺ ls_i l l lSĹlal''ii l '
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REVERSE Cľ{ARGE
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ilrl rt r ľĺlsý=Đ l av
'Metrostav "."

KUKVPoo7Yľ{ut-

lČ oo 01 49 15
DANOVY DOKLAD ě. : 9í950796

Metrostav a.s.
Divize 9
KoŽeluŽská 2450
1B0 00 Praha 8 - Libeň

PeněŽní ústav : Komerční banka, a.s.
čísloúčtu: 18o9o71to1oo ź

|BAN : cZ19 0100 0000 0000 0180 9OzĺSWIFT: KOMBCZPPXXX
Zápis do oR - Městský soud v Praze, odd. B' vl. 758

Zhotovitet : lČ
DlČ

0001491 5
c2000149't5

PeněŽní Ústav : Komerční banka' a.s'
Öíslo Účtu : 27-56 22B00 26710100

Obiednatel : lČ : 708 9'l 168
DlČ:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88
360 06

Den splatnosti :

Den vystavenĺ :

Datum uskutečněnĺ plněnĺ

05.09.2019

15.08.2019

31 .07.2019

smlouva číslo: 18091007/0006
ze dne: 20.O2.2O18

bankovnĺm převodem

Fakturačnĺ období 7t2019

Forma úhrady

slo a název organizační jednotky

09005490 - KKN - stavební ú leníického oddě
Místo stavební zakázky

ednatele
objektu

Jedn. cena základu daně
částkaRozsah a předmět PlněnÍ, CZ - CC Sazba

DPH

09005490
9991 0000

21o/o PDP 4 500 694'00 Kč

Fakturujeme Vám dle smlouvy o dĺlo 1809.|007/0006
stavebnÍ práce za měsĺc '

Llr.fiäffiix?oľazĺĺĺĺo
/ ./

ł,,..'.,, /hľĺłł" 3,'.MĄ .24ĺ&í,
P". :u i -,] i pÍn Í Ě !i-.ł l,.is {Idź._ir'. |:j ;.í koťoIy
đie ĺjĹi a]ri:l i ,:.l;';- :'. ;,.,,ł ':']'::]źr'!''] $]'
ł.}i;J řj-]i 2;3li ''io_ .'o,'y' ;'"::,'zcoą sb.
r''..jJ 3, a'', |'.u.' J : ::!]..i.'' .,. f'''ľ ia'al

|' l í.!:iii b:'Ęü 
-*i:i 

;3-"' -6,1'_<

|-i';ł :a:='łł i;'ĺź;ę .X-lĺ:ĺLłrŁkou

'':''ry P/ť'ľ-@o.-eoąCť' '. . .''"'.'.

daň odvede

SníŽená sazba Základ daně
Daium:

Základní sazba Základ daně

odpočet záloh poskytnutých objednatelem Kč

4 500 694'00 KěcELKoVÁ čÁsrxn FAKTURY K

ľĺ{gtľesteg a.s.
Razítköé3 ü0 Pľaiiĺ 3, i.lĺź*!iĺžs {:i.i ]:,i:'
Podpis | ,ł Üü ü'J 4E i5 

" a'ĺ';

Datum 15ff*ń'ib
Zaps )ĺ hłl,łze cltn0IL d0.st,\

L

Do.íh ĺlne: ....

200Datum:

Za objednatele
Telefon / fax :

Razĺtko
Podpis

Přílohy )* : Krycĺ list, soupis prací

iĺl'.r ił', JT

" nehodící škrtněte


