
Krajská majetková, 
příspěvková organizace 
IČ: 00 82 90 48 
tel. ústí na Labem: 475 317 103 
tel. Kadaň: 474 331 283 

Tolstého 1232/37 

400 03 ústí nad Labem 3 - Střekov 

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr. vložce číslo 508 

SMLOUVA NA DODÁVKU MOTOROVÉ NAFTY č.: 

MN6/2022 

I. Smluvní strany 

Odběratel: Krajská majetková, příspěvková organizace 
Tolstého 1232/37 
ústí nad Labem 3- Střekov, 400 03 
IČO: 00829048 
DIČ: CZ00829048 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 730441/0100 
Statutární zástupce: Ing. Miluše Srbková, MBA 
Zástupce ve věcech smluvních:   

Dodavatel: ARMEX Oil s.r.o. 
Mánesova 2022/13 
Děčín VI - Letná, 405 02 
IČ: 25403460 
DIČ: CZ25403460 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 3906560227/0100 
Zástupce: Josef Tomsa, jednatel 

li. Doba, místo a způsob plnění 

Datum vyhotovení smlouvy: 1.12. 2022 
Termín dodání: do 5 pracovních dní 
Lhůta splatnosti: 14 dní od vystavení faktury 
Místo plnění: středisko statek Jezerka, Jezerka 1672, Kadaň 432 01 
Způsob platby: převodem 



Ill. Předmět smlouvy a jeho předpokládaná cena 

Předmět množství MJ cena MJ bez DPH Sazba DPH Celkem Kč 

Motorová nafta 10000,00 litr 30,49 21% 368 929,00 

Celkem bez DPH: 304 900,00 Kč 

Celkem s DPH: 368 929,00 Kč 

IV. Ostatní ulednáni 

Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na 
základě vystaveného daňového dokladu - faktury (dále i jako „faktura"}. 
Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty 
splatnosti, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními 
předpisy také informaci o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci a bude 
odběrateli doručena v listinné podobě. Součástí faktury bude předávací protokol nebo 
dodací list dokládající realizaci předmětu smlouvy. V případě, že faktura nebude mít 
uvedené náležitosti, odběratel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává 
se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu 
obsahujícího veškeré náležitosti. Specifikace zboží anebo služeb na faktuře se musí 
shodovat se specifikací předmětu této smlouvy. 
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dokladů. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva bude 
uveřejněna v registru smluv na dobu neurčitou . 
Odběratel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto dne: 

V Děčíně dne: 1.12.2022 V Kadani dne: 1.12.2022 

Dodavatel: 
Josef Tomsa 
ARMEX Oil s.r.o. 

Odběratel : 

 
Krajská majetková, p.o., středisko Jezerka 




