
,KTURA
Jazzový kruh z.s.
Děpoltovice 160
36225 Děpoltovice
266401 98

603807218
lČo: 26640198
Neplátce DPH
EMAIL: krajmi@c-box.cz

BANKA: 0800.
ÚČrĺ: 0804076369

2 l _08. 20ĺ9

Variabilní Symbol:

Konstantní svmhÔl:

1512019
1 5201 I

odběratel il1tilil il ilililil ililililIil ilil ililililIiltilil iltililil til ilil

KUKVPgOTYNLJ
Karlovarský kraj, oooor KUlIury,
lázeňství a cestovního ruchu
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
ICO: 70891168

Forma úhrady: peněŽní převod

21.8.2019
Datum vystavení Datum dodání

21.8.2019
Datum splatnosti

5.9.2019

Popis poloŽky MnoŽství MJ Cena za MJ Celková suma

objednávka č' 01 61 1 00486/1 9/KR _ hudební produkce 17 .7 . 2019 v

Jáchymově (včetně ozvučení, osvětlení a dopravy)

1 ks 15 000,00 15 000,00

Celkem: 'ĺ 5 000'00
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Celková suma: 15 000'00 Kč

Uhrazeno zálohami: 0'00 Kč

Zilstáva uhradit: 15 000'00 Kč

Převzal

15 000,00 Kc
K úhradě:

patnáct tĺsíc korun
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sounnľľÝ ołŇový DoKLAD
císlo dorladu: 6611655/138o165934/20ĺ9
Variabilnĺ symbol: í380165934
Datum vystavení: 31'07.20í9
Datum uskut.zdaň.p!nění: 01'07.-31.07.2019

DODAVATEL:
obchodní jméno:

sĺdlo podnikáni:
lČo: 27916693
bankovní spojení:

lllllllilll llllľlllllllilllllilllillillllllllllililllllllil lllilllil

ccs Česká společnost pro platební karty s'r.o.
Voctářova 25o0ĺ20a, í80 00, Praha 8
DlČ cz27916693
s92140081/0100
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oDBĚRATEL:
obchodníjméno: Karlovarský kraj
sídlo podnikání: zÁVoDNí 353/88
lČo: 70891168 Dlc cz7o891168
bankovní spojení: 000027-5622800267/0100
ěíslo zákazníka v databázi CCS: DO13801

Fakturujeme Yám za prodej zbożí a poskytnuté sluŽby na karty ccs
v tuzemsku a ostatní sluŽby poskytnuté ze stĺany ccs
období: červenec 2019 P

l\ ! .a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360 2.l KARLoW V

D3iLr11......

'nä'EÜ:

1 n -nQ- tn.ln

zboEílsluŽba množsfuí
cena celkem cena bez DPH

vKč vKč
DPH DPH
v Kč v % sazba sp.daně

spotřeb'daň kód
v Kě nomenklatury

Nafia

Natunl

Nafural +

Diesel +

Mýĺvozidel
Natural Plus

Nafra Plus

Provoz.nápl.

Additivum

468.28

6Ą4.75

452.00

311.1 1

18.00

207.20

99.s2

1.00
't4.83

14692.U

20826.48

14856.06

10863.27

3532.00

n70.00
3249.20

45.00

289.19

12142.42

17211.98

1U7.72
8977.9'l

2918.99

u21.48
2685.29

37.19

239.00

2549.92

3614.50

2578.U

1885.36

613.01

13/'8.52

563.91

7.81

50.'t9

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

10950.00

12840.00

ĺ2840.00

í0950'00

0.00

12840.00

10950.00

0.00

0.00

Kď1000L

Kď1000L

Kď'l000L

Kc/10001

5127.67

8L78.59

5803.68

3406.65

0.00

2660.45

1089.74

0.00

0.00

Kď1000L

Kď1000L

27fiml1
27101'.t45

27101145

27102011

27101't45

27102011

Součet podle daňových skupin:

DPH . ákladní suba - 21 76123.54 629tĺ.98 132ĺĺ.56

Cclkom

poř'c'dokladu:
AAt0000a1t1t07l19

76ĺ8.54 e9{il8 í32íí.56 2866.78

M} t}ł8
Do.íh ĺlne.

7apsĺllto łl

čtsĺĺl:.'''.'.

kniĺc rkli lý ĺ:h fnĺl'l ttl'

Lł7ď zĺil ł.?

Druh nákladu

ANS: ...,.....,..

Proces/CRJ:
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Ceny zbożí, jeż podléhá zdanění podle Zákona č,.353l2oo3 Sb., obsahu'ií spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslen a pouze
u poloŽek deÍinovaných v ý5 odst.1,písm.b) a odst'2,písm'c) zákona č.353/2003 sb.
Zboż'í:nafta, diesel+. nafia plus' nafta spec. má čĺselné označení vtiskopisu daňového pňznání 271o4o,271o85'271o30,27fi35.
ZboŽí: ekologická paliva má ěíselné označení v tiskopisu daňového pťlznání 27fi35 a 3824a1.
Zboźí PHM bez SD: Na základě přijaých objednávek k uskutečněným prodejúm je prodej Vyrobku ć,.27102011 osvobozen
od spotřební daně dle $ 49 odst'8 zákona c' 353/2oo3 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém uzemí České republiky
nebo pro plavby z daňového územĺ České ĺepubliky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného čĺenského státu
na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části
páté zákona c' 353/2003 Sb.
Daňové doklady jsou vystavovány jako souhmné daňové doklady v souladu s s26 odst.2 zákona ć,.23512004, o dani z pfidané hodnoý
Součástí souhmného daňového dokladu je příĺoha s ĺozpisem jednotliv'i'ch nákupl]. Příloha je v souladu s všeobecĺrýłni obchodními
podmínkami ulożena na wvyw'cąs.cz
Spoĺečnost CCS Česká společnost pro platební karý s'r.o' je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městshým soudem v Praze,
oddíl c, vlożka 126337. V případě ĺeklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 59214008í/0.t00
Přehled inkas:

variabilní symbot
inkasa ýp inkasa

inkaso za
období

částka
inkasa

í38{lí65897

ĺ380165934
ilátupy a sluźby
lłákury a služby

í.pol.čeľence
2.pol.čeľence

33314Ź0

ęn9il
cđÍil' 761äJ,;U

Ev. ě.:

čÍslo jednacÍ:
Došlo:

poř.č.dokladu:
AAĺ000001l1l07l19 N

!

29.
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SoUHRNNÝ DAŇo\ľŕ DoKLAD
císlo dolĺladu: 6625556/6088465934/2019
Variabilní symbol: 6088465934
Datum vystavení: 31.07.2019
Datum uśkut'zdaň.plněnĺ: 0í'07.-31.07'20í9

t\illillllllllill llllll\llllllllllllll\lllllllll\llllllllll\lll\llll

kurvPooTYos 1

KARLoVARsrcŕ rRA.'

s6o z,| KARLoW}Efiďxi ĘĄz'iĺKo
\\

1ŕ.i,;: .' . l- vL

DODAVATEL:
obchodní jméno:

sídlo podnikáni:

lČo: 27916693
bankovní spojení:

CCS Česká společnost pro platebnĺ karty s.r'o.

Voctářova 250ol20a' 180 00, Praha 8

DlČ cz27916693
592140081/0100

].l''ŕ.''' ^j^'.:í':.' .':!-';-l, iii ;' y:ť;ĺl'i
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oDBĚRATEL:
obchodníjméno: KARLoVARSKÝ KRAJ
sídlo podnikání: ZÁvooľ.tĺ 353/88

lĆo: 70891168 Dlc Cz70891168
bankovnĺ spojení; 000078-2441490227lg100
číslo zákazníka v databázi CCS: D060884

Fakturujeme Vám za prodej zboží a poskytnuté sluŽby na karý CCS
v tuzemsku a ostatnĺ sluŽby poskytnuté ze Skany ccs
obdobĺ: čeĺvenec 2019 P

360 21 KARLOVY 

tü 

Předánc na E'Oi

zboŽí/služba mnoŽství
cena celkem

vKč
cena bez DPH

vKč
DPH DPH
v Kč v % sazba sp.daně 'oosF'uffi'lĺflł&**uo

Nafla

Diesel +

Mytĺ vozĺdel

Nafia Plus

't037.57

146.26

20.00

1 16.62

31774.15

4752.90

3481.00

3790.20

26259.64

3C28.02

2876.83

3132.39

5514.51

824.88

604.17

657.81

11361.39

1601.55

0.00

1276.99

2'r102011

27$m11

27102011

21.0 10950.00 Kd1000L

21.0 10950.00 Kd1000L

21.0' . 0.00

21.0 10950'00 Kď1000L

Součet podle daňových skupin:

DPH - łákladni saba - 21 43798.25 36196.88 7601.37

Gelkem 43798.25 36í96-88 760í37 í4239.93

Ceny zboŻi,jeŽ podléhá zdanění podle Zákona č.353/2oo3 Sb., obsahují spotřební daň. spotřební daň je vyčĺslena pouze

u poloŽek definovaných v S45 odst.1,písm.b) a odst.2,pĺsm.c) zákona č.353/2003 sb.

Zbożĺ: naÍta, diesel+, nafta plus, nafta spec' má císelné označení V tiskopisu daňového přiznání 271040'271085'271030,271035'

ZboŽí: ekologická paliva má čĺselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

ZboŽí PHM bez SD: Na základě přijaých objednávek k uskutečněným prodeir]lm je prodej vyrobku ć' 27102011 osvobozen

od spotřebnĺ daně dle $ 49 odst.8 zákona c. 353/2oo3 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky

nebo pro plavby z daňového územĺ České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z liného členského státu

na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreaění plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části

páté zákona c' 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou Vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s $26 odst.2 zákona ć,'23512004, o dani z přidané hodnoty

Součástí souhrnného daňového dokladuje příloha s rozpisem jednotlirlých nákupŮ. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodnĺmi

podmínkamĺ u|oŽena na

Společnost CCS Ceská
oddíl C, vloŻka 126337.

www.ccs.cz
společnost pro platebni karĘ s.r.o' je zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

centra CCS 266 108 108.

Üruh nákladu:

ANS:
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AAi000001t1t07!19 lĺ'l:::r]('l,:i !

D,l'śłĺł ĺ!,lłt::

7,ĺĺl;'lĺiłiłl u

.l
1') ťlŕl' ' '...

ł;ze ĺĺ"l;'łĺýĺ:h l'ĺt

s q ? zĺlĺl

!łllĺrĺłł
L

Strana 1 21771



Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 592.140081/0100
Pbhled inkas:

vadabi]nĺ symbot
inkasa $p inkasa

inkaso za
oMobí

částka
inkasa

61188ł65897

0lE816ffił
l{ákuBy a rldby
ilálqDya!łÔy '.pol.čeÍven€a2d,ěeľence

ĺ2m.ĺ,
3ł5íc.75

Ev. ě.:

KrairĘ úľad

Dďlo: 29'8Ź0ĺ9
L'ntylpľll':

ěĺelo iednacĺ:

poř.č.dok\adu:
AAl0ooo01l1ĺ07l19 Nš

N
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