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KUKVPOOE2EOU

sounnľľÝ ołŇoyŕ DoKLAD
Číslo dorladu: 6524290/í 380í6581 212019
Variabilní symbol: í3801658í2
Datum vystavení: 3í.05.20í9
Datum uskut.zdaň.plněni: 0í.05.-31.05.20í9

DODAVATEL:
obchodní jméno:

sÍdlo podnikáni:
llo: 27916693
bankovní spojení:

€-\" C , +

KARLoVARSKÝ KRAJ

zÁvooľ.lí353/88
360 2í KARLoVYVARY

,-f,4

ccs Česká společnost pro platební karty s'r'o.
Voctářova 250ol2oa,180 00' Praha 8

oll c227916693
s92140081/0100

360 21 KARLOVY VARY
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oDBĚRATEL:
obchodní jméno: Karlovarský kĘ
sídlo podnikánĺ: zÁvootĺĺ 353/88
lČo: 7o89't168 DlČ cz7089'l168
bankovní spojení: 000027-5622800267/0100
ěíslo zákazníkav databázi CCS: D013801

Fakturujeme Yám za pĺodej zbożí a poskytnuté sluŽby na karý CCS
v tuzemsku a ostatní sluŽby posĘlnuté ze strany ccs
období: květen 2019

"\;z 
.. ... a-".

Ji;,ijil', :ra,ľ:rgirr a ;:Cl,;:l:; .'_rj':gĎl: ol.Lť

DPH DPH r'' r rŕĺ:gi1g11g5 .dař} kć)ď. . '/.ł) i|,|.'.cena celkem cena bez DPH
vKě vKč v Kě v % sazba sp.dínę] ' .Y.Kčzbožĺ/služba

NaÍta

Natural

Natural +

Diesel +

Mytívozidel

Natural Plus

Nafta Plus

Pmvoz.nápl'

Additivum

množstvĺ

1009.r/

807.74

306.95

247.45

29.00

463.08

53.17

1.00

14.29

26731.16

22139.41

8571.24

7257.11

4604.11

14{t65.1 1

1432.48

48.76

230.30

5613.54

4U9.27
1799.96

1523.99

966.89

3016.69

300.82

10.24

48.36

27101145

27101941

27101145

27101941

32uĄ.70
26788.68

ĺ0371.20

8781.10

557't.00

17381.80

1733.30

59.00

278.ffi

21.0 10950.00

21.0 12840.00

21,0 12840.00

21.0 10950.00

21.0 0.00

21.0 12840.00

21.0 109s0.00

21.0 0,00

21.0 0.00

Kc/10001

KcJ1000L

Kď1000L

Kď1000L

Kd1000L

Kd1000L

1 1056.98

10371.38

3941.24

2709.58

0.00

5945.95

5U.21
0.00

0.00

27101941

zzfuĺffi- 2019

Součet podle daňouých skupinl

DP}l - základnĺ sazba - 2í 103309.14 85379.68 17929.76

Celkem

poř.c.dokladu:
AAt0000a1t1t05t19

ĺ03309.44 85379.68 í7929.76 34607.34

L)o.š|'o ĺlľłe:

7.apsĺíłłĺl ĺl kni,ze łlo'ilých Jhkłur
il'5l.ĺl; ' . . !y qt. .', 2ĺ)u.|.ĺJ

t
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Ceny zboŽí, jeŽ podléhá zdaněni podle zákona č.353/2oo3 Sb', obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčísłena pouze
u połoŽek definovaných v $45 odst.ĺ,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353l/2oo3 sb.
ZboŽI: nafta, diesel+. nafta plus, nafta spec' má číselné označení v tiskopisu daňového pňznání 27fi4o,271o85,271ogo,271035'
ZboŽĺ: ekologická palĺva má číseĺné označenĺ v tiskopisu daňového přĺznání 271035 a 382401.
Zbożí PHM bez SD: Na základě pfijaých objednávek k uskutečněným prodejům je prodej vyrobku č,. 271o1g41ĺ27ĺ0201 í osvobozen
od spotřební daně dle $ 49 odst.8 zákona c. 353/2oo3 Sb. Výrobekje určen pro plavbu po vodách na daňovém území České repubĺiky
nebo pro plavby z daňového území leské republiky na daňové územĺ jiného členského státu nebo pro plavby z iiného členského 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 souĺadu s $26 odst.2 zákona ć,.23512004, o clani z přĺdané hodnoý
součástí souhmného daňového dokładu je příĺoha s rozpisem jednotlivých nákuprl' Přĺloha je v sou|adu s všeobecnými obchodními
podmínkami uĺoŽena na www.ccs.cz
Společnost CCS česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním Ęstřĺku Vedeném Ír,łestsxym soudem v Praze,
oddíl c, vlożka 126337 ' V případě reklamace volejte linku Zákaznického cenka CCS 266 1o8 ío8'

Forma úhrady; inkasem ve prospěch Účtu 592140081i0,l00
Přehled inkas:

vaľiabilní symbol
inkasa typ inkasa

inkaso za
období

ěastka
inkasa

ĺ38fi6'n9
.l380í65812

}lákupy a služby
llákupy a služby

1'pol.května

2.pol'května
39970.58

63338.86

Celkem í03309./ĺ4

Kaíovarslĺý kĺaj Krajsý úřad

riliililiľiifr ľĺjfr]iilnl rllľ ľľ ult tllľ tlľ llľ
EBBz3'T368?
Ev. ě': K a6 I
Lis$lpřll.:

čĺslo jednacĺ:

Došlo: 3.6.2019

poř.č.dokladu:
AAĺ000001l1ĺ05ĺ19 N

N
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KUKVPOAEEEPZ

Druh nákiadu

I
l,Ĺ'Ą
''..''...'/.r( :./ĺť

ł

ĘL

Doílĺl ĺl'nł

sounnruľÝ oĺŇorrý DoKLAD
Číslo dokladu: 65381 68/6088465812120í9
Variabilní symbol: 60884658í2
Datum vystavení: 3í.05.20í9
Datum uskut.zdaň.plnění: 0í.05.-3í.05.20í9

DODAVATEL:
obchodní jméno:
sídlo podnikáni:
lČo: 27916693
bankovní spojení:

ccs Česká společnost pro platební karý s.r.o.
Voctářova 2500ĺ20a, 180 00' Praha 8
olČ Cz27916693
592140081/0100

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

Proces/CRJ

KARLovARsKÝ KRAJ

zevooľĺ 353/88
360 21 KARLovť tixŔł'ic N l Rli ZjTKC,

1/:
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'i'I

oDBĚRATEL:
obchodníjméno: KARLoVARsrcý xnł.l
sídlo podnikánĺ: ávooľĺ353/88
lČo: 70891168 DlČ cz70891168
bankovnĺ spojení: 000078-2441490227ĺ0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D060884

FaKurujeme Yám za prodej zboží a poskytnuté slużby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní sluŽby poskýnuté ze strany ccs
období: květen 20í9

360 21 KARLOVY VARY -:: , j 1:, i,;r!,ri':,r; ,? i l-';:,i.j .-;.n.ri,l,!e,-:-=_,

r\/"

_I,.' ,li':!'l., '/' Đ/ !,/''''' ':' " "Pľed'án'o na'EOr
;.,ii-i.r. ..,.,.

cena celkem cena bez DPH DPH DPH spotřeb.daň kód
zbožĺ/služba množství v Kč v Kě v Kč v 0/o sazba sp'daně v Kč nomenklatury

Nafta

Diesel +

Mytí vozidel

2024.48

261.33

14.00

65346.64

8961.65

2286.00

54005.50

7406.32

1889.25

11341.14

1555.33

396.7s

22'ĺ68'06

2861.5ô

0.00

27101%1

27101941
21.0 10950.00 Kď1000L

21.0 10950.00 Kď1000L

21.0 0.00

Součet podle daňov'ých skupin:

DPH - zákĺadní sazba - 21 76594.29 6330ĺ.07 132$'n

Gelkem 76594.29 6330í.07 1329322 25029.62

Ceny zbożí, jeŽ podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň' Spotřební daň je vyčíslena pouze

u poloŽek definovaných v $45 odst.1,písm.b) a odst'2,písm.c) zákona č.353/2003 sb.
Zbożi'.nat1a, diesel+, nafta pĺus, nafta spec. má čĺselné označení vtiskopisu daňového přiznánĺ 271040,271085,271030,271035.
ZboŽí: ekologická paliva má čĺselné označení v tiskopisu daňového pňznání 271035 a 382401.
ZboŽí PHM bez SD: Na základě přijaých objednávek k uskutečněným prodejŮm je prodej vyrobku č,.27101941ĺ27 102011 osvobozen
od spotřební 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 území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu
na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá ĺekreační plavidla. Výrobek ie značkován a baryen 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 dokladu je příloha s rozpisem jednotlĺých nákupů' Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními
podmínkami uloŽena na www'ccs'cz
Společnost CCS teská společnost pro platební kafi s.r.o' je zapsaná v obchodnĺm rejstřĺku vedeném Městským soudem v Pťaze,
oddíl C' vloŻka 126337' V přĺpadě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

poř.č.dokladu:
AAl000001l1ĺ05l19 NStrana 1 21754



Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 592'140081/0100
Přehled inkas:

vaľiabilnÍ symbol
inkasa typ inkasa

inkaso za
období

částka
inkasa

608M65n9
6088165812

llákupy a služby

l,lákupy a sluŽby

ĺ.pol'května
2.pol.května

ĺ9666.58

56127.7ĺ

Celkem

ListyĘl1l':

ćĺslo iednacĺ:

Kĺaiský üíad

Došlo:

poř'č'dokladu:
4N0A000111105t19

76594.29

Ě
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FAKTURA _ DAŇový DoKLAD

Vystavil: Ing. Arch' Václav Zůna

Druh nákladu: .....'..

ŕil'ł.), ...,."..'

ÍJrnn,:.n/ÔŤ !I r VVrrU, !J t rJ

2 9 05, 20t9
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KUKVPOOE29XO
čĺslo: 201

AJ

a,
1'- ::

a;

7.ĺl fl:ĺí' tłtl 1) ĺł|i ize ĺlo'śljĺ.lt litĺ:l ul

čłslo' . l.it l ..'. zĺlo.|.(:ĺ

Dĺ:ł'íl.ĺs ĺl,ne' ,,, Adresa pľovozovny/Kontaktní adresa

evidován u Żivnostenského úřadu v Aši - 253 ze dne 8.10.2003

202L804

Dodavatel:

49
352 01 Aš

ICi 72202327
Banka:

Číslo účtu:

mobil: 608740 2Ĺ2

e-mail:a112@erlail cz

KomerčnÍ banka Aš

službv iedn, n

iir.-1..9

Łíľ
-Ýé-.'ilekior

21, 490 000'00 Kč

ř
<a

N
N

b
.9

ts
b

o
N

Fakturuji Vám na základě smlouvy o dílo ev.č. KKo33ł/2o18
stu d ie Wstva bg 

ľľ{715|'E ľ1Íľ'lĺ,;ł,*'tľ|pže k IZs

OB/<R-Ll :. : ... .. ..

F .',,.' : i :,, -'. !' |,.: |.: : . : Ĺ i 
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;} - :.' :' a'.' : 1 1' 1'ĺ'-1;., :'; 3,
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j-1 Ji:.ii 2 a '1 
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Ě''''__ :', . ''ł.: la ,: ĺ 'r '',._ '..:_'':. ': .

.ft', i+i',.'.: ;: .,':, ; ',' '' - t":;:;;

,,,, ? 78 tl ooo0oW
- ' ž 'ilj:'j'.' 

l

r

I 490 000,00

i''''-'.
j

:

Podpis: ) :
I t,,t
Ĺ' -'--_*

faktury nebo předmětu fakturace odběratel souhlasí s tímto ujednáním. Podpis

3, 6., Acł? KARtoVARsKÝ
KrajsĘ úřad

592 90O,O0

21

DPH

CELKEM k úhľadě

592 900'00 Kč

102 900,00490 000,00
0,00

102 900,00
0,00

Celkem DPH
Celkem včetně DPH
Zaokrouhlení



Oodavatel:
Západočeské divadĺo v Chebu

přĺspěvková organizace

Divadelni nám' 10

35002 Cheb

|Čl 000i8042
DlČ: CZ0aa7BO42

twłl',v dĺvadioche b.oz, vĺvyvr.kcsvoboda cz
Bank. sp.. Komerinĺ banka Cheo
Ćĺslo uit,.'l: 881762a227 lo1oo

Te!.: 6a214ôo49

Datum splatnostĺ
Datum vystavenĺ:
DUZP.
Uhrada:

18.6.2019
31 .5.2019

30.5.2C19
Převodem

Karlovarský kraj, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

7C89'1108

objednávka Č. 00615 _ 0o3o9/1glKR

lČ

odběratel
6567

Závodní 353i88

36006 Karlovy Vary

Konstantní symbol:

Variabilni symbol:

0308

0201 901 1 0

Faktura - daňový doklad č' 020190110

3 I ,05, 2019 ililililililtilililil iltiltil ril ililililililtiltilililtiltiltilltil

KUKVPAOEEE04

objednávka Č': 54685

Počet ks Cena za ks Cena celkem
Název

30'05.201910:0o _ ŠKoLA zÁKLAD ŹlVoTA (zDcH 'hlavnĺscéna)

Součet polożek
25 000'00 Kč

25 000,00 Kč

Cejkelł íak1uĺováno

CELKEM x ÚnnnoĚ

Konečná rekapitulaoe (částky v Kč)

ýystavii 

25 000,00 Kč

25 000'00 Kč

ĐPH Celkeĺn

LIKVIDACNI RAZITKO

ooro, '.kP ?lť:t
P c:'ĺ rz l.l] i o l',:'ve1 g ĺ l ĺ r.':l i: i ź le a Ý;;. :!'íĺĺ\:. t'];'!
ille $li c,i;i' ] aĺsl:l a', i':'.; |2':,='.lii ?.ž

a Slj.,j'Ji':. tl11.'];i 2,ĺi.'i ź ą'::;.'i:i'}4'ic
d L]::'Ja'.5|t :u:j ĺ-' :'.,ĺu Í Ĺ'')i.;.j.-ćí;'

;lií]É'r i ij{]ĺjr cc''Źitc pĺo ć;l,:ĺ';i'

,$i'łł'ltŕ:'1;e :pĺa'ié ĺ-l':iłĺl:ĺr:Łł;lĺ

i,Jl
.j 1:;,],l,;. 1;'ií1l'i-:_;i : ĺ;i.'1;l
]:] l/'jĹ- jsi

,

äáklad

7.ab'sĺÍllo ll hni'ze

ĺĺ.,tr. . .'ĺyI+
ĺIo.íIýh fnhtur
.".2il0 l(ĺ

Do.ílo ĺJłłe:

Druh nákiadu: .....

ANS: .,..

),.Ji' \'Ji J. .: I
/

a,' '-1 .:

.t.i 
-

Proces/C R,S :,,,, :,,i,,i,(',, ;.di,, :"',1,:,,

O 2C1 1 Peĺfect Systen: s ĺ o hiip'ij'wvw coiosseum-eu
FéktiJra (V4)

Datirm lisku 3i S 2C19 OE 53 1,1

Telefon
Fax
E-marl.

354432522
3544 3CC.11

i

Neplátce DPH i Nedaňové
cąlken'i

25

25
25 00!'0Ý .
25



číslo: 1/2019

odběratel
Karlovarský kraj

odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
lčo:zoggtĺos

3 ĺ -05_ 20:3

KUKVPAOE2SLJ

P ci',i ĺ z ł :: c r, -'veo : : l i p ĺ ll :i !.e :' r ć: i ! ŕJ . : ; k C r iIa ;,/

(ilg s;aa ocsi 1 pisĺl: ll; zj].l. ']2i' 20Ů l si
a s 1 -ł cn:i 2 a .i ]4 ĺlĺiit Ż ',,,|'| a 41:l'2i jł ,>:;.

a přcJ:lć';l |::ł-l ĺ:.' :: :, i |:'-':,6;1;

Plněĺlĺ i:íc.; p.Uijlc Dĺo ćlnll9si.

Ę'rł ve lelll: 3,)|'\!e 

, 
[-l eiĺcnolłlickoĺ

l\ t7

J ŕii'; 1: ; ; 
"l 

;11..1' :l, :.;.i: i:' :- 
j l] ].; ] iil : :]i'.j

Do,šlo rlne: '.

Zapsĺirlo u kn,ize ĺlĺl'šljĺ:ll

čískł' HiI 2ĺ

l;il,i:,; )\es*\š}\
,,,' 'S_} 

t.ą9s

Dodavatel:

Na Bouchalce 1.59/2

36225 Nová Role

lčo: 04398718

neplátce DPH

Forma úhrady

Bankovní spojení
Banka:

Číslo účtu

Variabilnísymbol

Platebnípodmínky:

převodem

2010
2300859246

1062019 14 dnísplatnost:

30.s.2019
15.6.2019

Datum vystavení:

Datum zdanĺtel. plnění

Na základě objednávky č.00029 -oooo9/19/ZZYám fakturuji provedenímanagementové práce v
Přírodní rezervaci Ryžovna a Evropsky významné lokalitě Krušnohorské plató na částĺ p.p'č3a9/1'

Fakturujeme vám

cena

Podpis

LlKVlDĄČNĺ RAzĺTKc
t- Łą-

606335974

vystavĺĺ

tel.:

e-mail:



? ĺ .nĺ,"., llllllilllllllllllllllllllllllllffi lIlillllilllllllillllllillllill9 ' vo ćUlt KUKVPoo828K0

čĺslo: 01/19

,,1:::,, ill

L r t*r r's-tc

Faktura

Do'íio ĺĺ ne.' ..'.':"j'{, :

Karlovarský kraj
odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 27 KarlovY Vary
Ič:70897768

odběratel:Dodavatel

Jáchymovská 170

363 01 Ostrov

rčo: łoggsez
neplátce DPH

Forma úhrady

Bankovnĺ spojení

Číslo účtu:

Variabilní symbol

í4 dnĺ

Platební podmĺnky:
30.05'20í 9

Splatnost:

Datum vystavení:

Datum zdanitel. plněnĺpřevodem

0300

2í3 593 83í

Fakturujeme vám:

Dte objednávky 00900-0016a1g/zz fakturuji realizaci práce - Redukce porostu lupiny

mnoholisté - kombinovaná metoda chemického postřiku a odstraněnĺ kvetoucích rostlin dle

specifiace v objednávce
18 000,00 Kč

cena:

celkem k úhradě: í8 000'00 Kě

(cena vč. DPH)

Podpis

LtKVlDAcNĺ nłzĺĺxo
Oĺjllĺ ...P. }7-'"' ''
r.:, ;Z"; ;.'c,. " '.:]i pi:i!}-::!]. ŕĺcl:Il'ľ'''y
::a ś]ô lij_;t' 1 o:;'i I a ' IaK' Jl'-j' juu t JD'

.!iJ.jł' j ,-i'ł ť', 2 vvnl Ć r]i;i20c4 Sb

l 1ijl;'/?Ť iL!J łai'lu:''j \ o;coiacenl

Pinánĺ b,-lde pc'Jžiic pĹc Ćinncst'

- -'tcr:oľ'iickouĘ'l.'. laie1l: s!ĺa'le l lĘ

,,,,
,,,,12 ... ..... . .. . 

"
.;nl-:;l; iiĺiĺĺli:lĺ a 1;ci!ols zaiĺástnance

s/oRJ: }*:.=,,,:,:,:, : š

Sl- e-.'\3
\JĄš-! \

'::,!,' 
*" " i ľ v' : " 

o 

::,ľ r 
:ľ
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KUKVPOOEzEJT

FAKTURA_ DAŇovÝ DOKLAD
l. Dodavatel

Salvia _ ekologický institut,
z.s.

Bohnická 66/l l

l8l 00 Praha 8

registľace pod č.: VS/l_l /74595ĺ09-R dne l8'2.2009

spis. zn. L 19875 vedená u Městského soudu v Prazę

2. Faktuľa _ daňový doklad číslo

Druh dodávĘ (kód) v2019

Konstantní symbol

Ev. č. objednrĺvky 00468-00n45tt9tzz

Peněžní ústav

Číslo účto

Fio banka a.s.

230t121219

4. odběratel

Karlovarský kľaj

ICO
DIČ

70891 168

cz'|089t168

DPH

Ident. 2010 Závodni88ĺ353

360 06 Karlovy Vary3. Příjemce

Do.ťlo ĺlne:

7łlp.sĺÍ,no U hnize ĺlo.šljchfahtur
czSb: .. 200 ą

ó. Dodací a platební podmínky

Den splatnosti

Důvod zkľáceni splatnosti

Forma úhrady

Den odeslání faktury

16.6.2019

7. Způsob dopravy převodem

30.5.2019

Dęn fakturovat

Název zboźí
(označení dodávkv)

Množství Cena za MJ Cena celkem Sazba DPH
v%o

DPH
vKč

Cena celkem

8 9 10 11 12 13 t4

označení PP Koňský rybník dle obj. č.
00486-00045n9t22 Druh ná}<ĺadu: ...................}:ř

ANS:...,.... ..'."""F'

Pĺocee/oRl: ?ĺř-f.,,;.ř:" : Q

12000'- Kč
I

LlKvlDAČNĺ RAzĺTKo
(s > .->

L.til-j' ,...

Pot,;ĹZUii proveier: caiJŁěŹ+á řdcj kcnlÍciy

: i łí :;;i' ;'.1]: : Jli Ť' ";:il ;Ť].uloosf lb:-'
a predaválĺ tuto ĺeiii'-:í!. ?sĺłĺ:i'aceri.

l4. Počet příloh
Plněłlĺ btlde scuŽito pĺo člcĹcsľ

l2000'- Kč

15. Podpis

ffiyę '1gŕe;nl; spĺävě '.kaĺcmćkou

l,J7_

Ł|YL . đoło|ktý l.r'ttÚ. r.&

'oäi{.u6a/tt.ttrm'ňh.tt:rrjĺrrrl
.{.łtrłt.{ar.mń.o

Jmśnc' pŕiilleĺ:j a p.|1pis aaÍiésĺlraflce

'

tel.72l 410 622

L-\ řa \\š\ A.\{\
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KUKVPOOE 1 JRX FAICľURjA - DAŇový DoKLAD

Datr..m splatnosti:
Eorma úhrady:
Datum vystaveni:
Datum uskut. zd. plnění:

Sazba

strana 1/1

17.06.2019
přikaz k úhradě
03.06 .2079
21 .05.20t9

Zák1ad

Dodavatel

Tel:
Fax:
Banka
Účet:
IBAN
BIC

rČo:
DIČ:

2533241 3

c2699005345

Autobusy Karlovy Vary, a.s

sportovní 5'7B/Ą, Drahovice
36001 Karlovy Vary

MONETA Money Bank, a.s.
218'7 60862 / 0600
cz4 60 60000000002187 608 62

(SWTET): AGBACZPP

Spis. značka: Eírm 23L31/2000
ľĺĺĺi,e je zapsárra v obch. řejsiřĹku]
Krajsky soud v Ptzni oddiL B vL.926

Upozornění - Zněna DIč od !.L.2oL9 - cz699005345

Zdanite]_né p1něni : doprava osob :

Text

Doklad ěíslo:
KonstanŁní s1mbol

ą7009204l-9
308

odběraŁel - pošlovní adresa
Kar1ovařský kraj

odbor životsního prostředí a zem.
závodní 353/88
3602L Karlovy VarY
česká republíka

lČo:
D]Č:
Banka
ucet:

70891168
cz-7 089]-768
Komerční banka, a.s
18-2441"500231 /0L00

obj ednávka :

Datuĺn obj ednávky
190511

Vystavil:

Závodní 353,/88
36021" Karlovy Vary
česká republika

odběraŁel - sídlo
Karlovarský kraj

sĺ : żąs:go, přeprava od: 2'1 .05.2019, do:. 2'l .05.2019
RZ:1K984B6, osoby:55, čisIo naší objednávky:190511
odkud - kam: Aš MŠ Moravská 10 - Kozodoj
Poznámka: d1e obj'č' 01064-00240 /19 /zz
Sm1uvní cena

Rekapitulace

2r%

Základ
BBoo,0o

8800, 00

1848,00

Do,łk; ĺLłle

ĺ't'ľtcl ll ĺľil,i.zl rlĺl'í

Sa zba

2L%

t_iKVloĺČruĺ R.ĄZ!T}{.Ů

cĺl,r, 7?'%Ż.' .

LJAN

zaP,s

|:1 sl ĺ). (łll ł
1ýĺ:h ttu

20
8800,00 1848, 00

a;s1i c:jll 2 a iji':i 11'i,:1 ;''i'lilj' Ć 11',:'':.:'- ją
: 1 :J.'i;!i]; _l,,: ĺi, ' i,'i : .| : ' l|: iać:1l

Pii;,1i l)La? co;ll1o :lc llilĺ: ]3l

j!l

Celkem k úhradě věetně DPH 10648,00 Kě

Autobusy Kartovy Vaľy' a.s
GrNádraŽn olov-ru,l llíi(lJüLl

liŃSl

']:

i,;

-i. 
:, , ĺ,,,li:.l. L-tł 11_!t/ĄłJt1

í, b , Lo'lĄ
? rrceslcii r'. . ?!.9,,.9!,p..Qap,

lČ3:
ĺ.)
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KUKVP0081J0C FAISURjA - peŇovŕ DoKĹÄĐ

Upozornění - změna DIč od 1.1.2019 - cz699oo5345
Text JC M,f Sazba Bez slevy Sl-eva

strana 1/1

ZákLad

Dodavatel rčo:
DIč:

25332 41 3

c2699005345

Autobusy Karlovy Vary, a.s

sportovní 518/Ą, Drahovice
36001 Karlovy Vary

Tel-:
Fax:
Banka: MONETA Money Bank, a.s.
Účet: 2L8760862/o600
TBAN: C24606000000000218760862
BIC (SWIET): AGBACZPP

Spis. značka: Firm 23t31/2000
Firrna je zapsána v obch. rejstříku:
Krajsky soud v P]-zni oddíL B vI-926

Doklad ěísJ-o:
Konstantní synboJ-

ĄL00920391
0308

odběrat'el - pošŁowní adresa:
Karlovarský kraj

odbor Životního prostředí a zem.
Závodní 353/BB
3602L Karlovy Vary
Česká republika

rČo:
DIč:
Banka :

Účet:

70891168
cz'7 0891168
Komerční banka, a.s
78-2Ą47500237 /0I00

Datum spIatnostĺ:
Eorma úhrady:
Datum vystaveni:
Datum uskut. zd. p1nění

14.06.2019
příkaz k úhradě
31.05.2019
31.05.2019

odběrat'el - sír{l o:

Kar]ovarský kraj

Závodní 353/BB
3602I Karlovy Vary
Česká republika

obj ednávka :

Datum objednávky:

Vystavil

Fakturujeme Vám d]-e obj č.01084_00260/19/ZZ 2r% 0, 00 8800,00

Daň

1848,00

za dopravu 3I.5,2079 Cheb 6,zŠ obětí
nacismu do Černošína a zpět smluvní cenu
1064B' -Kč

Rekapitu]-ace

Sa zba

2Iż

l lK\,'/lna ňľí p 
^"íTK 

C,.

Z ák1ad
BB00, oo

i)ł:.šb ĺhle

7.ĺlĺl.tĺÍlto u hll,i:e ĺll,'łlyśł'lt !ĺllł

ĺ'ĺ's;to; '...l'ď.7í . r.,,,,'l.
8800,0o 1848, 00

ilô
P::!ljrZl'j]i ĺ]|j;'';eĺ.i3'iĺ a;?!i-.n ]']a.'i:ir:ĺ jĺcĺllłĺy
'Jie 5.l-t r:i.ll. í řJr.;' a.] ;.::: ]]]]l;' .:? ] 3:'
ai1i:'.!r:i ĺ''lii.l .ll_;ĺ:. j'.l ,:'i1 'i''.li'';1;ll;l .,'',;

'l l,:J;'',;ł i,;ił IJ] i:,: ł. a'''-ť ::; a- '

Ce1kern k úhradě věetně DPH: Piłśiií ::t:ĺ!r: lĆllžiln ęrl i;,-ł."l 10648 
' 
00 Kě

Ý ,le lieiejrl] srrá'ě i-l=!:.:r':ĺ:cl:;'i

-:':_:1 iĹi(iad g: .?!8....

3

Auiobu

NádraŽn
l:.': z:-.

lr,,,i

t

O M-Line 11 -.:: -r::

' --c.c/ :] li.ł : ..?.! 9.'9!'9.99.9
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KUKVPOOE 1 JNH FAICJURA

Dodavatel: tčoz 25332413

Autobusy Karlovy Varyf a.s

sportovní 5'lB/4, Drahovice
36001 Karlovy Vary

Te1:
Fax:
Banka: MONETA Money Bank, a.s.
Účet: 2IB'l 60862/o600
IBAN: c24606000000000218760862
BIC (SWIFT) : AGBACZPP

Spis. značka: Eirm 23731/2000
Firma je zapsána v obch. rejstříku:
Krajsky soud v Plzni oddil B vI.926

Upozornění - Zĺrěna DIč od 1.1.2019 - cz699oo5345
Zdanite]_né p1nění = doprava osob =

Text

Datum spfatnosti:
E'orma úilraciy:
Datum vystavení:
Datum uskut. zd. plnění

Sa zba

strana 1/1

t4.06.20t9
přÍkaz k úhradě
31.05.2019
29.05.2019

Zá k1ad

Doklad ěis]-o:
KonsťanŁní s1mboJ-:

4Io0920Ą02
308

odběratel - poštsovní adresa:
Karlovarský kraj

odbor Životniho prosŁředí a zem.
Závodní 353/B8
3602L Karlovy Vary
česká republika

70891168
Komerční banka, a. s .

'7B-2Ą41500231 /0I00

TCO:
Banka
Účet

Závodní 353/8B
36021, Karlovy Vary
Česká repubtika

Karlovarský kraj
odběratel - s

obj ednávka:
Datum objednávky:
Vystavil:

790Ą96

SJ :248392, přeprava od: 29.05'20L9, do:. 29.05.2019
RZ:3K84218, osoby:45, číslo naší objednávky:790496
odkud - kam: E.Lázně ZŠ Česká 39/7 - Bečov
botan. zshrada
Poznámka: dle obj . č.010B2-00258/)-9/zz
Sm]"uvnĺ cena

Rekapieu]-ace

Sa zba
2L%

2L%

Zák1ad
8400,00

8400. 00

8400,00

Daň

1'7 64 , OO

I1 64 ,00

Dll.ĺi,,l łL.llĺ::

,-l.np:;ĺí.ĺlo ĺl

/:!.\lí]"...''..

ĺrn,ize ur' Cel

łł !-]íJl-lr '' Ĺ'\ ).?'
Pc :'iĺz ;,i !i L:l ? .ie''ir ;'ił::i;-:::é ĺii;l';: lĺoą::r'i:''

ű,-j !'],-. 
'].]:i i i, :ĺ;' : ;.,,i :!j''''-.:a 1 ś]l]

a r]i: ,: i',l 2.-1 Ś:1.i.'|.1:::' :'ĺ';il i ; lLl'll'-i :-il

; -.. j;.::1 ' l. '. : , :. :.' .,a']aj-,.

Celken k úhradě včetně DPH: 10164'00 Kě

Fakturu nelze použíŁ pro odpoěea offi

?18
-. 1,:;llisiŕćĺ''J;

Au

Nád
łČ-Uruh nákladu

r'
Ar\5: .J...,...'

)r'cces/CRJ: 2Ąo 04 oqOQ

í.L,2D41
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KUKVP0081Jľ1ľ1 EAI(tURJA

Upozornění - Změna DIč od 1.1.2019 - cz699oo5345
Zdanitelné plnění = doprava osob =

Text

Datum splatnosti:
Ecrma úhrady:
Datum vystavení:
Datum uskut. zd. plněni

Sa zba

strana 1/1

Ĺ4.06 '2oĹ9
příkaz k úhractě
31.0s.2019
29 .05.2019

ZákIađ

Dodavatel: rČo: 253324-73

Autobusy Karlovy Vary, a. s

sportovní 518/Ą, Drahovice
36001 Karlovy Vary

Te1:

Banka:
ucet :

TBAN:

MONETA Money Bank, a.s.
2781 60862 / 0600
cz4 60 60000000002 187 608 62

B]C (SWIFT) : AGBACZPP

Spis. značka: Firm 23131/2000
Firma je zapsána v obch. rejstříku:
Krajsky soud v Plzni oddíI B vL.926

Doklad ěísJ-o:
KonsŁantní s1mbo1

Ą1'00920403
308

odběratel - poštorrní adresa
Karlovarský kraj

odbor Životního prostředí a zem.
Závodní 353/BB
3602I Karlovy Vary
česká republika

rčo:
Banka
Účet:

70891168
Komerční banka, a.s
'78-244750023-7 /0L00

- oaĺěräteĹ - síar-o:
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36027 Karlovy Vary
česká republĺka

obj ednávka :

Datum objednávky:
Vystavil:

190507

SJ :24B393, přeprava od.: 29 .05.2079, do:. 29.05 ' 2019
RZ:3K81403, osoby:30 ' čís1o naší objednávky:190507
odkud - kam: F.Lázně ZŠ Česká 29/I - černošín
Poznámka: dIe obj.č.01071-002Ą1 /19/ZZ
Sm]-uvní cena

RekapiŁu1ace

,1 q

Zák1ad

9200, 00

9200 ,00

Daň

1932, oC

Sazba
2r%

Dĺ;'šh ĺlľle:

Za psĺił: ĺi'í) ĺ(ľl'i=ť ĺ!ĺ;'(!'",',l: ftił tltl

l: l'',; ,' ĺ ) I ť:/ł 2ĺ.l|'/'

l.:-;ĺ]:.:źa |,rĆ'i-:''| :,. !

Celkem k úhradě věeŁně DPH 11132'00 Kě

Fakturu nelze použít pro odpoěea 
ffľ' 'łeře;i 'Il .. : :.".-.ŕ l ''

ŕ\i;i.oD s.

l'lá1ĺł
;ruh nilĺĺacu

a
\NS: .ý'.'.'....

Precssi CR,J;

?48 -- .].l

-?1a.. aí900p

7B


