
Karlovarský kraj

odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

lČo: zoagrros

DlČ: CZ 7089L168

Splatnost: 14 dní

DODAVATEL:

ŠvrRnlov 
^32012636 OO5 KARLOVY VARY

lČo: 03163636
BANKoVNíSPoJENĺ:
BANKA: KoMERČNÍBANKA KARLoVY VARY
ÚČrr  ł
VARlABl LN Í SYM BoL: o4zo1'g

PRO
Managementové práce v EVL Doupovské hory
NPP - Hornohradský potok - odstraněnívýmladků
obj' č. ot747_oo420/L9/ZZze dne 23.08.2019

Druh nákladu: ....'.'''...'....a1_q
ť-.\ANS:.'..''.. ...'.''.''.'.Ť.
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KUKVP008ANHŔ 1 5 -11- 2łi9

FAKTURA

Č. rnxrunv oł7zors
DATUM: LŻ/n/Ż0L9

Proces/ORJ: 1OT (\oa1 tsQl

l)o'íLll ĺJtrc

Zaps L)aŤl'0

lo.cts

POPIS HODINY SAZBA čÁsĺrł

Vyštípání, vyřezánívýmladků a obrostu a jejich vymístění na dohodnuté ploše PP
H orno h radský poto k, d le objed návky č.0I7 47-oo42o / 19

Stanovena
smluvní
cena

21000._Kč
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21 000.- Kč
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CELKEM
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7, Albert Crescent
Hampton Vale
Peterborough
PE7 8JS
Velká Brĺtánie

UCAST NA SEMINARI

pŘÍleuce:
KARLovARsrcÝ rnłr
oDBoR BEzPEčNosTI A KRlzovÉľro ŘÍzeľÍ
zÁvooľÍ 88/353
360 06 KARLOVY VARY
rčo: zoggrrsg

FAKTURA

DATUM: I9|LIĺ20L9
REF: PET/10/2019

POPIS CASTKA V LIBRACH CASTKA V KC
Letenky (GB - CR a zpět) f,90.00

Vlaknaazletĺště f,44,00

Ubytování f120,00

Honorář 6000'00 Kě

Podpis .Ll K.vl.D.A.Č. Nĺ.. :Rá.ł.ĺTí.ę.....

Bankovní údaie

Bankovní kód: 0800
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znalec z oboru ekonomika, cenv a

DIČ :
DPH:
Variabilní Symbol

DĺlíLĺl ĺ!llł

ĺ1Ĺ.;!ĺl: .,

\ĺĺ-!|I) 1r l;iłĺ;.ł ĺ!ĺ,
]ďf1

oceňování nemovitostĺ
Úvalská 61Ż/18'360 09 Karlovy Vary, tel. č' 353 2]0 705'7Ż3 0611 607

Bankovní Spojení ČSoB, a's.
pobočka Karlovy Vary

Císlo účtu :

, i -.: r,ĺ l,-';'..,]' |'] i R.Ą:|iT KÜ

cz 630603t622
nejsem plátce DPH
ŻŻ4519

', 
i iĺ1ł3:ł..'.|

Objednatel Kaľlovaľský kľaj
Kľajský úřad
odbor spľáva majetku
Zćwodní 88/353
360 06 Kaľlor,y Vary

objednávka č. č. 02104 _ 00001/19/sM ze dne 7. 10. 2019

Splatnost znalečného a náhrady nákladů : l0. ledna 2020

ł,l .4 t ł0.9

+ł8
Üruh ĺrál<ĺadu

AIVS: ..,.....)-

Proces/ORJ
2.49Ô4cccc

7'ngleő'né:L náhľnĺlĺ n ű ě.-ŻŻ4s _ sŻ / 19 za wnľecováníznal. kuč..2245_52 ĺ19
stanovení íodhacl) obwklé cenv nemÔvitĺich věcí st. o. č. 52 vč. součásti budow občanské
vybavenosti č. pop. 46. pozemek st' p. č. 67 vč. součásti - budo{v zem. stavby bęz č.p./č.ę.. pozemek st. p. č. 7l
vč. součásti _ budow občanské vybavenosti č. pop. 60' pozemek st. p. č. 72 vč' součásti - budovy občanské

bez iné stav bez st,
vč. součásti - bllrlow iiné stavhv hez č n /č e - stavební narcelv ć 46 64 65 a (16 a nozemkv
Pozemkové parcely zapsané na listu vlastnictvĺ č. 434 vč. příslušenstvĺ. katastľální rizemí Skalka u Hazlova. obec
Hazlov. okes Cheb. KarlovarsĘý kraj

Na základě výše uvedené objednávky a naší dohody a v souladu Se Zákonem č,. 5Ż6190 Sb. ve znění
pozdějších předpisů Vám účtuji za provedení aodevzdáltí qýše uvedeného znaleckého posudku :

I' odměna za
prověření podkladů, provedení místního šetření, vypracování, vybavení
a předání znaleckého posudku celkem

II' Náhľada nákladů
neúětuji

18 000 Kč

18 000 KčIII. Za rrýše uvedenÝ znaleckÝ posudek k úhradě celkem :

slovy : osmnáct tisíc korun českých

V Karloých Varech, dne 18. listopadu 2019
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originálDodavabl

Příjemce

K.přĺjemce

7ł'dopnvy

Dod. podm

dtto

dtto

odběntel

Forma úhrady

objednávka
Ze dne

Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění
Datum vystavení

Datum splaÍĺ,asti

převodem

02126 00133/1g/SH

01 .1',\.2019

15.1',! .2019

25.11.2015

20190449DAŇoVÝ DoKLAD _ faktura ě.

MEDIA a.s.

362 63
Botanická 25216
Dalovice
Čn

Dtc c228500091 tČ 28500091

Spis.zn. B,vloŽka'l 497OR
P'ústav
alěet

KS Plzeň od 5.'t2.2008
Komerční banka - CZK
43-7388M0237/0100 ?'

Karlovarský kraj

odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIč cz7o891168 tč 7089í168

Llo.škl ĺLłu; .

Zap'rrÍrLo ĺ)kn ,Ťo ĺlo,šlý(:h
"frut,

t l1Ť

clslo: ,!ď (ł,{. 200 I
číslo CenalMJ MnožstvíMJ DPH PříplJSlevaPoložka Celkem
Fakturujeme Yám za dodánĺ silikonových náramků

náramky s potiskem, dvě barvy

příprava a nastavení stroiú

7,30

1 500,00

3000 ks

1

21 900,00

1 500,00

2'l

21

DPH Sazba Základ DPH

21% 23 400,00
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Zaokrouhleno Kč

bez daně

DPH 21 0/o

23 400,00

23 400,00

4 914,0023 400,00

Celková částka (Kč ) 28 314,00

cĐrun nákladu
,ż

ANS: ..9.......,

Proces/ORJ: /ę.'l.'p.Í. .ť.CI.Ĺ\
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Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, Že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušálnĺ náhradu
nákladů spojených s uplatněnÍm pohledávky, která činĺ v současné době podle nařízení vlády č. 18oĺ2o13 Sb., v platném znění
částku Kč 't 200'--.

FřcvzaI
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KUKVPOOEALGTFaktura _ daňov'ý doklad

Ceská umělecká agentura, s.r.o.
Pila27 lĆ 29068274
360 01 Karlovy Vary ĐlC: CZ29o68274
Ceská republika

Bankovní Účet: 08í376333910800
IBAN: CZ73 0800 0000 0008 1376 3339

SWIFT: GIBACZPX

odľÉratel

Karlovarský kraj

Závodni 353/88

360 06 Karlovy Vary

Ceská republika

lC:70891168
DIC: CZl0891168

ČesrÁ UMÉL€cKÁ
.,,',) ceskaumelecka ---

FaKurujeme Vám za dodané sluŽby:

označení dodávky

Tecłlnické a programové zajĺštění akce Zdmvotnik
Karlovarského kĺaje 2019 dne 15.1l. 2019 v Parkhotelu
Riďlmond.

cateńngové služby dle nabídĘ hotelu (základní sazba
DPH)

CateńnEové služby dle nabídĘ hotelu (snižená sazba
DPH).

QR Platba+F

Datum
vystavení: 18.1 1 .2019
splatnosti : 29.1'|..2019

ĐUzP 15'11'2019

Symbol
vańabilní: 2019072

konstantní: 0308

Platba: Převodem
Číslo objednávky: KK02870/201 9

Počct n. j.

1,00ü)

1,0000

1,0000

Ccna za m.j.

258 300.0000

DPH qö

z1

B€z DPH

2s8 300,00

29 75Ż,07

111 304.35

DPII

54 2ą3,w

6 247,93

16 695,65

Crlkcnr

312 í3'00

36 000.00

128 000,00

Ż9 75Ż,0661-

lrL 3443474

ZL

15

Prosĺme Vás o dodrŽení termínu splatnosti' V opačném přĺpadě Vám mr]Žeme účtovat úrok z prodleni ve výši 0,05 o/o za katdý zapoěaý den.

Základ výšeDPH Celkem

Sníżená ííí 304'35 í6 695'65 í28 000'00

Základnĺ sazba 288 052,07 60 490,93 348 s4:1,00

CELKEM 399 356'42 77 í86'58 476 54:l'00

Pm.; Öí6łky is vč€ülé hodn il ďouhlenĺ
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476 543'00 Kč
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PrŃÍm. uhraďte ćástku 476 543'oo Kć na ucel o813763339/0800 s vanabiĺním íymDotem 2o19o72 a konstantnÍm symbolem 0308

tel.: +42o 602 620 582 mobil: +42o 602 620 582 e-mail: info@ceskaumelecka.cz www.ceskaumeĺecka'cz

Spo|ąnost Ćeská umělecká agentuÍa, s.í.o' je zapsána v obchodnĺm íeJsřĺku. Vedeném KÍajskym sudem V Plzni. oddĺl c. vlożka 23192
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Vystaveno v online fakťuĺačnl sĺuźbé lDoklad $w iDoklad.cz sLĺana 1i1


