
Rámcová smlouva o kontrolní činnosti 

Číslo objednatele D600200007 

 

I. Smluvní strany  

Objednatel:    Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
  500 03 Hradec Králové,  
Statutární orgán:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 
 
         závod Jablonec nad Nisou 
Adresa závodu:  Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05, 
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXX, ředitel závodu,  
 
IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
  
Kontrolor: Regina, a.s. 

Se sídlem: Hradecká 415, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 
 Ředitelství: Bratří Štefanů 492, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupen: Zbyněk Horák – místopředseda představenstva 
  Ing. Václav Kučera – člen představenstva                                               
 
IČ:  42196841 
DIČ:  CZ42196841 

Bankovní spojení: XXXXX 

II. Předmět kontroly 

Kontrolor se zavazuje provádět TK vozidel dle platných zákonů a vyhlášek. 

III. Termín a místo provádění kontrol 

1.   Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2022. 

2.  Místo provádění kontrol je linka Stanice technické kontroly, Bratří Štefanů 492, 
Hradec Králové. 

IV. Cena 

1. Ceny měření jsou stanoveny dle platného ceníku STK. 



V. Platební podmínky 

1. Platba je prováděna na základě faktury, kterou kontrolor vystaví 1x měsíčně. Jako příloha 
faktury je přesný rozpis a označení vozidel, která byla v daném měsíci měřena, 
odsouhlasený objednatelem. Splatnost faktury činí 14 dní od doručení objednateli. 

2. Podkladem pro odměnu kontrolora dle § 2656 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je 
daňový doklad, který obsahuje náležitosti dle zákona o DPH č. 235/04 Sb. a zákona o 
účetnictví č. 563/91 Sb. 

VI. Smluvní pokuty  

1. Za nedodržení termínu provedení kontroly bude objednatel účtovat kontrolorovi smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z odměny kontrolora. 

2. Za nezaplacení faktury v termínu zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

VII. Další ujednání 

1. Smlouva je uzavřena podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Právní vztahy mezi 
smluvními stranami v této smlouvě neřešené vyplývají z uvedeného zákona a předpisů 
souvisejících. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání smluvními stranami. Smlouvu lze 
měnit pouze písemnými dodatky vzájemně podepsanými smluvními stranami. 

3. Obě smluvní strany potvrzují platnost této smlouvy podpisem svých oprávněných zástupců 
a zároveň prohlašují, že nebyla ujednána. v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

4. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních. Po jejich vzájemném podepsání obdrží 1 vyhotovení 
kontrolor a 2 vyhotovení objednatel. 

 

 

V Hradci Králové ............................................................ V Hradci Králové ...................... 
 
 
 
 
 
 ………………………… ………………………. ………………………….. 
 Zbyněk Horák Ing. Václav Kučera XXXXX 
místopředseda představenstva člen představenstva ředitel závodu Jablonec nad Nisou 
 (za kontrolora) (za kontrolora) (za objednatele) 


