


 
 

 

 

Regionservistm, Elišky Přemyslovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbraslav 
Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 723 139 905, E-mail: podatelna@regionservis.cz 

© Copyright 2008, Všechna práva vyhrazena, vytištěno na zařízení společnosti Océ Česká republika s.r.o. 
® Logo a název Regionservistm je registrovanou ochrannou známkou společnosti Regionservistm. Všechna práva vyhrazena 

 
 

III.  Setkání starostů  a  místostarostů  Jihočeského kraje 
 

 
          
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dámy a panové,   

 
srdečně vás vítáme na III. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje, které organizuje 
Regionservis a děkujeme vám také jménem našich partnerů za přízeň. 
 
Krajské setkání probíhá v době, kdy se opět připravuje řada reforem a kdy se stále více musí samosprávy 
spoléhat samy na sebe a své rozpočty s tenčící se pomocí státu. Dobrou budoucnost samosprávě zajistí 
jedině účinné strategické plánování, podpořené dotacemi z EU a tenčícím se objemem národních dotačních 
titulů.   
 
Letos vám přinášíme zajímavé novinky:  

• Rozšířili jsme řady našich partnerů z podnikatelského světa, díky čemuž získají obce na  
našich akcích ceny v hodnotě více než 16 mil Kč (přes jeden milión korun na každé konferenci !).  

• Řešíme strategii rozvoje obcí, vypracováváme strategické plány rozvoje a řešíme pro obce  
konkrétní dotace z EU. 

• Školíme volené zastupitele. Obdrží přehled o možnostech rozvoje obce, informace o tom jak 
probíhá financování, kde jsou příležitosti atd. S kolegy, kteří mají informace se pracuje lépe, což 
lépe víte z vlastní zkušenosti ze zastupitelstva. Pokud máte o podobné školení zájem, kontaktujte 
nás. 

• Vypracováváme daňové příjmy obcí s výhledem a statistikou do minulosti. 

• Pokračují naše granty pro obce a města „Fond na podporu rozvoje obcí a měst“.  

• V letošním roce bychom Vám rádi přednesli zcela novou myšlenku, neboť dle našeho 
názoru je současný stav toku veřejných financí - jak v ČR, tak v EU - v nesouladu se smyslem 
demokratického zřízení. Na místo toho, aby daně vybrané od občanů rozdělovali na naše potřeby 
námi zvolení politici, rozhodují o přerozdělení daní úředníci (ať čeští či evropští). Pro podpořte 
PETICI „Stop dotacím z ústředí, zelenou samosprávám“. Podstatou petice je posílit 
rozpočty obcí a měst o peníze, které utíkají do dotací a vzdalují se obcím a městům. Pokud 
podpoříte tuto petici, je tu velká šance až zdesetinásobit daňové příjmy obcí bez 
dopadu na státní rozpočet. Potřebujeme vaši politickou podporu abychom společně změnili tok 
peněz z rozhodování státních úředníků do rozhodování samospráv.  

 
Regionservis je centrum služeb pro samosprávy. Jedině u nás získáte výhody od širokého spektra našich 
partnerů. Pomůžeme vám s rozvojem vašeho města nebo obce. 
 
Vážení přátelé, zachovejte nám a našim partnerům přízeň a užijte si dnešní setkání. Život je 

o zážitcích a radosti z práce. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    Lukáš Tesař 
ředitel a majitel spol. Regionservis s.r.o. 
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PROGRAM: 
 
 
 
 
 

I II.  Setkání starostů  a  místostarostů  Jihočeského kraje 

termín: 22. ledna 2008 (úterý) 

místo konání: HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, PARK HOTEL*****, ul. Masarykova 602  
 
ZAMĚŘENÍ:  

ROZVOJ OBCÍ KRAJE, AKTUALITY A PŘÍLEŽITOSTI OBCÍ DO ROKU 2013 
POSÍLENÍ PŘÍJMŮ SAMOSPRÁV, DOTACE, EKOLOGIE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

 
Programem provází PhDr. Jana Kučerová 
 
9:30 Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel programu Regionservis 

 Generální partner: Ing. Luboš KAČÍREK MBA, obchodní ředitel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o 

 
I. Odborný panel:  

ROZVOJ OBCÍ KRAJE, REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 

9:45 Změna daňových zákonů a dopady na rozpočty samospráv 
 Michal DOKTOR, poslanec PSP ČR za Jihočeský kraj, šéf expertní skupiny ekonomika, hospodářství 

10:15 Dotace z EU pro volené zástupce samospráv v praxi – možnosti, aktuality a zkušenosti  
Jakub ZAHRÁDKA, odborník na čerpání dotací z EU, obchodní a marketingový ředitele EU centrum 

20 minut přestávka na kávu a občerstvení 
 
11:00 Finanční plánování při realizaci cílů samospráv – rady pro volené zástupce samospráv  
 Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů  

15 minutová diskuze k uvedeným tématům 

 
Komerční panel:  

PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ 

11:45 Jiří ANTOŠ, ředitel společnosti, TR Antoš s.r.o. 

11:50 Karel BEROUNSKÝ, obchodní ředitel společnosti, Océ Česká republika s.r.o.  

11:55 Ing. Tomáš KUBÍN, vedoucí Oblastního managementu, E.ON Česká republika, s.r.o. 

12:00 Mgr. Helena VOGELOVÁ, zástupce kolektivních systémů Asekol, Elektrowin a Ekolamp  
 
45 minut přestávka na oběd 

 
II. Odborný panel:  

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A EKOLOGIE – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

13:00 Informační město, prezentace řešení k dosažení politických cílů obcí v oblasti informatiky 
Ing. Rostislav BABARÍK, account manažer pro oblast veřejné správy, spol. Microsoft s.r.o.  

13:30 Odpady – aktuálně novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství  
 JUDr. Dana ŘÍMANOVÁ, spoluautorka zákona o odpadech  

 
V cca 14:00 ukončení odborné části,  
 
následuje losování o ceny a informace ke grantům na podporu rozvoje obcí atd. 
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DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY AKCE 22. ledna 2008 
(vyplněním a odevzdáním dotazníku jste  ve hře o zajímavé ceny – losování na konci akce) 

Obecné informace

Název vašeho města:       

Vaše příjmení:       
Vaše funkce: 
(zakroužkujte) STAROSTA MÍSTOSTAROSTA ZASTUPITEL JINÁ 

Kontakt (telefon nebo email):       
 

Akce, na které vyplňujete tento formulář se vám: 
 

Líbí Nic moc Nelíbí     Hlavní důvod proč (uveďte):                                      
 

 
 

 
 

 
 
 
............................................................................... 

 
Rozvoj města/ obce (poptávka)

Co byste chtěli ve Vaší obci aktuálně nebo v krátkém výhledu řešit?  
(můžete zaškrtnout více kolonek) 
 

 Odpadové hospodářství, technika a technologie pro 
využití odpadů atp.  

 

 Komplexní dotační servis na klíč 
 

 Rádi bychom bezplatnou konzultaci k dotacím z EU 
 

 Moderní a výkonné osvětlení (šetřící energii)  
 

 Nouzové osvětlení (pro krizové situace apod.) 
 

 Dětské / ká hřiště a jiná zařízení pro odpočinek  
 

 Optimalizace tisku a nákladů na spisovou agendu 
 

 Mám zájem o vypracování nezávazné modelové 
nabídky na bezdrátové informační systémy (rozhlas 
apod.) přímo pro naše město či obec 

 

 Účetní a daňové poradenství, controlling čerpání 
dotací ze státního a evropského rozpočtu apod. 
 

 
 Co nejlevnější úvěr  

 

 Strategický plán rozvoje města 
 

 Výpočet daňových příjmů na r. 
2008 a 2009 včetně dopadů novely 
RUD + grafy a tabulky 10letého 
vývoje příjmů a výdajů naší obce 

 

 Podrobné informace z oblasti 
energetiky 

 

 Výhodný nákup elektrické energie 
 

 Zajímá vás možnost úspory nákladů 
obce v oblasti odpadového 
hospodářství? 

 Chcete být zapojeni do zpětného 
odběru prostřednictvím kolektivních 
systémů? 

 Regálové systémy apod. 

 
VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY PROSÍM ODEVZDEJTE U PREZENCE NEBO POŘADATELI. 
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SBORNÍK PŘÍSPĚVKU ŘEČNÍKŮ 
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aktuálně objednávejte: 
VÝPOČET dopadů novely rud na vaši obec/město 
+ výpočet DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ NA ROK 2008  
+ výhled 2009  
+ očekávanou skutečnost daňových výnosů 2007  
+ 10 let statistiky obce do minulosti (1996-2006)   
 
Výpočet vychází ze schválených novel zákonů.  
Výpočet zasíláme do 5 pracovních dní od obdržení objednávky. Ing. Luděk Tesař 

Cena: 2261 Kč včetně 19% DPH 
 
O B J E D N Á V K A  
Po vyplnění tohoto formuláře a odeslání obdržíte fakturu. 
 

Informace o objednateli 

Název objednatele: 

Okres: 

      

      

 
Adresa: 
 

 
      

 
IČO: 

Kontaktní osoba (jméno a příjmení): 
Funkce: 

Tel: 
 

Email: 
 

 
      
      
      
      
 
      
 

OBJEDNÁVÁME 
Výpočet dopadů novely RUD na naší obec/naše město + očekávanou skutečnost sdílených 
daňových výnosů v r. 2007, rozpočet 2008, výhled 2009 +10 let statistiky do minulosti 
obce (tabulka a barevné grafy) ve složení: saldo hospodaření, příjmy daňové, nedaňové, 
dotace a kapitálové, výdaje běžné a kapitálové. 

Zaslat:    EMAILEM     POŠTOU (vhodné zaškrtněte) 

 
PŘÍSLIB ÚHRADY PROTI FAKTUŘE 

celkem k úhradě:  

Variabilní symbol: 

 2 261,-- Kč 

11150 

POTVRZUJEME, že uhradíme fakturu ve prospěch účtu číslo: 51-9093920287/0100 
KB 
 
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby: 

Po vyplnění faxujte na:  257 199 615 nebo zasílejte na kontakt viz níže 
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Fond Regionservisu na podporu rozvoje obcí a měst 
 

POKYNY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS 
 
Obecná ustanovení, základní informace: 
Fond programu Regionservis s.r.o., je udělován obcím a městům, které pravidelně navštěvují akce pořádané naší 
společností. Financování fondu probíhá formou kumulace kapitálů z registračních poplatků, které hradí účastníci na 
krajská setkání. Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí 200 – 500,- Kč včetně DPH 19%.  
 
Jelikož setkání pořádané společností Regionservis s.r.o. jsou financována výhradně ze zdrojů soukromých, 
partnerských firem, chceme využít vybrané peněžité prostředky od obcí zpětně na podporu jejich rozvoje. Celková 
částka, jenž bude rozdělována v daném roce je přímo závislá na počtu platících účastníků našich setkání. V roce 2008 
odhadujeme výnosy ve výši cca 300.000,- Kč. Regionservis s.r.o. si vyhrazuje právo podmínky Fondu upravit, změnit 
apod.  a to vždy na uvedený rok. Prostředky z grantu nelze vymáhat soudní cestou či se odvolávat (jedná se o prostředky 
soukromé společnosti). Grant není loterií (ale marketingovou akcí spol. Regionservis s.r.o.). 
 
Po výběru finančních prostředků v daném roce jsou finance v dalším roce rozdělovány na projekty tímto 
způsobem: 
 
Výše dotace, předpoklad podpořených projektů ročně a výše plnění:  

30.000,- Kč – 3 projekty ročně minimální podíl dotace na projektu 20%  

50.000,- Kč – 2 projekty ročně minimální podíl dotace na projektu 30% 

100.000,- Kč – 1 projekt ročně minimální podíl dotace na projektu 50% 

 
Postup výběru vítěze:  

V 1. kole jsou vyhodnoceny přijaté žádosti o dotaci, rozhodující parametry pro postup do druhého 
kola: 

1. celkové 100% náklady projektu nesmí přesahovat (150.000,- Kč resp. 200.000,- Kč) 
2. záměr a cíl dotace musí odpovídat zadání     
3. příjemcem dotace musí být obec či organizace s podílem obce 
4. realizovaný projekt musí sloužit pro veřejné účely a pokud možno co nejširšímu procentu obyvatel. 

 
2. kolo:  
Statutární zástupci postupujících projektů jsou pozváni na společné setkání, kde prezentují svůj projekt před 
ostatními žadateli, po skončení prezentací udělují všichni posluchači známky jednotlivým žádostem. Vítězem 
se stává žádost s nejlepší známkou. Postupující je povinen uhradit náklady (pronájem místnosti, stravování, 
technika atd.) na druhé kolo (ve výši cca 500,- Kč na osobu dle místa konání).  
 
Datum uzávěrky podání projektů na „FOND REGIONSERVIS 2008“: 29. února 2008 
Postupujícím oznámíme emailem termín 2. kola „obhajoby žádosti“. 
 
Datum čerpání dotace:  
okamžitě na základě sestavení rozpočtu projektu, nejpozději však do konce roku 2008 ! 
 
Forma podání: nejlépe emailem na adresu: podatelna@regionservis.cz 
 
Podporované priority v roce 2008:  

1. Bezdrátový rozhlas  

2. Dětská hřiště (i s dopomocí, spoluúčastí obyvatel či jiných partnerů)  

3. Obnova mobiliáře (veřejné osvětlení, značení, zastávky, atd.) 

4. Oprava historické, kulturní nebo přírodní památky 

5. Výsadba zeleně, cyklostezky, turistické stezky (i značení) 

6. Obnova objektů v majetku obce či nákup jakékoli techniky pro údržbu obce 
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ZCELA NEVHODNÉ ŽÁDOSTI jsou např. financování provozních výdajů, projektové dokumentace, 
nákladů na povolení atp. 
 
Podmínka: dotaci lze čerpat výhradně na nový, již nespuštěný projekt ! 
 
Poskytovatel: Regionservis s.r.o., Elišky Přemyslovny 429, Praha 5 - Zbraslav 
 
Příjemce:  

1. Územní samospráva 
2. Organizace zřízená obcí 

  
Poznámka:  
Platí výhradně pro účastníky akcí programu Regionservis, kteří řádně uhradili poplatek a registrovali se tak 
do Fondu ! 
 
Důležitý obsah žádosti: 

• Údaje o žadateli  
(název, právní forma, adresa, IČ, DIČ plátce či neplátce dph, číslo účtu, kontaktní osoba, kontaktní údaje 
atd.) 
• Popis projektu, především jeho účel, výhody pro rozvoj obce, dopad na obec a občany 
• Rozpočet projektu (prosíme této části věnovat zvláště pozornost, velmi důležité pro úspěch) 
• Partneři projektu  (pokud jsou) 
• Případná fotodokumentace (pokud je) 

 
 
Časté dotazy: 
 
Je nutný pro podání žádosti nějaký formulář ? 

Ne žádný formulář potřebný není a ani se nesnažíme „svazovat“ podání žádosti formulářem, neboť jej 
považujeme za zbytečný nástroj byrokracie kterou komplikovat podání nehodláme. 
 
Mohu žádat v rámci většího projektu tj. s vyšší částkou ? 

Ano můžete, pokud v rámci většího projektu, např. výměnu veřejného osvětlení celé obce, budete 
potřebovat sumu 500.000,- Kč. Můžete žádat aby část financování byla kryta naší dotací. To platí pouze 
v případě, že projekt není dále financován jinou dotací ! Dále je nutné, aby v popisu žádosti byla část, na 
kterou žádáte dotaci oddělena od celkového projektu. Např. pokud obec buduje kompletní  mobiliář za 
stovky tisíc Kč, je nutné oddělit např. značení v hodnotě požadované dotace a na samotné značení žádat o 
naší dotaci. Celkový projekt však nesmí být financován z dotací státu či Evropské unie, neboť to nedovoluje 
legislativa. Samozřejmě je možné projekt „dofinancovat“ pomocí jiných soukromých či obecních zdrojů (tj. 
z vlastního obecního rozpočtu, nebo pomocí bankovního úvěru či spoluúčasti jiné soukromé firmy „partnera 
- sponzora“.)  
 
Mohu žádat i na více produktů ? (např. radar + světlo či světlo + autobusová zástavka atd.) 

Samozřejmě to je možné.  
 
Jak čerpání probíhá ? 

Po Vašem úspěchu ve druhém kole „obhajobě“, s vámi naše společnost uzavře jednoduchou smlouvu o 
vzájemné spolupráci, jelikož naším cílem není jednorázová pomoc, ale komplexní a dlouhodobá spolupráce 
s obcemi za účelem rozvoje. Regionservis s.r.o. uhradí náklady Vašeho projektu dle uvedených podmínek 
formou přefakturace nákladů na realizaci projektu, či zálohovou fakturou jejiž pokladem je oboustranně 
schválený rozpočet s konečnými cenami od dodavatelů apod.   
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PARTNEŘI  SETKÁNÍ: 
 

 
AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S.R.O. 
Provozovna České Budějovice  
Adresa: Boženy Němcové 38/4 370 80  České Budějovice Kontakt: tel.: 386 110 918 fax: 386 110 919  
e-mail: budejovice@avecz.cz  Kontaktní osoba: Tomáš Jindra 

Poskytované činnosti a služby: 
- zneškodňování N a O odpadů 
Poskytované činnosti a služby:  - svoz SKO - svoz separovaného odpadu - svoz odpadkových košů - kontejnerová služba - provoz 
sběrných dvorů - mezisklad NO v areálu Hankova - strojní čištění komunikací - zimní údržba komunikací - skartace dokumentů a 
datových nosičů - štěpkování dřevní hmoty - zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství - poradenství v oblasti 
odpadového hospodářství. 

      MICROSOFT S.R.O. 
      BB Centrum, budova Alpha 
      Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 
      Tel: +420-2611 97 111 Fax: +420-2611 97 100 
      E-mail: msczech@microsoft.com Personální oddělení: msczslhr@microsoft.com 

Kontaktní osoba pro veřejnou správu: Ing. Rostislav Babarík  Email: Rostislav.Babarik@microsoft.com 
 
Pobočka Praha a zastoupení pro Čechy: 
ELSTAV LIGHTING, S.R.O. 
Poupětova 1339/3, 170 04 Praha 7 

Systémy nouzového osvětlení, kancelářské, průmyslové, nemocniční i veřejné osvětlení, světelně tech. výpočty a návrhy. Pověřená 
osoba, vedoucí pro zastoupení Čechy: Roman Závodský tel.: 266 710 649 fax: 266 710 011 mobil: 731 117 220, 602 268 991           
e-mail: praha@elstav.cz   zavodsky@elstav.cz  

 
TR ANTOŠ s.r.o. 
Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov 
tel: +420-481322351, 481549361  fax: +420-481323194  Infocentrum: tr@trantos.cz 
TR ANTOŠ S.R.O. truhlářská firma, specializující se na masivní dřevo držitel ISO 9001:2001 
INTERIÉRY: hotely, domy pro seniory, priváty, penziony, restaurace 

OPRAVA STARÉHO NÁBYTKU: období 1890 - 1930 - masivní smrk + borovice, výkup, oprava a prodej 
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA: certifikace ČSN EN 1176   
návrh, výroba a montáž po celé republice profesionalita, rychlost, záruční a pozáruční servis 
 

O-CONSULT S.R.O. 
Jiráskova 465, 460 01 Liberec 1 
Kancelář: Vzdušná 63 / 11, 460 01 Liberec 1 
Tel.: 485 102 546 Fax: 485 102 547 E-mail: o-consult@o-consult.cz 

www.o-consult.cz  Audity obcí, obecně prospěšných společností, nadací 
Kromě předepsaných oblastí z auditorských směrnic se zaměřujeme na oblast plnění rozpočtů a naplňování jeho příjmové a výdajové 
části. Zaměřujeme se však především na správné vyčíslení (a vykazování) majetku, jeho úplnost a evidenci. Samozřejmě kontrolujeme i 
oblasti, na kterých je zvláštní zájem o prověření ze strany objednatele. Součástí kontroly může být i prověření hospodaření v účelových 
zařízeních obce, resp. v jimi zřízených obchodních společnostech. Zaměření auditů neziskových společností a obcí je i na zásadní 
posouzení správnosti vykazování ziskových činností, podléhajících zdanění dani z příjmů. 
 

Océ-Česká republika, s.r.o. 
Babická 2329/2 
149 00 Praha 4  
Česká republika 
Tel.: +420 244 010 111  Fax: +420 244 010 490  Email:  info-cz@oce.com  

Produktem společnosti Océ je ucelená nabídka komplexních řešení v oblasti práce s dokumentem, založená na profesionálním 
produkčním HW (kopírky, tiskárny, multifunkční systémy, skenery), sofistikovaném komplexním systému SW pro řízení Document 
Flow, OMS a DMS, profesionálních službách (PS - „Professional Services“ - konzultace, analýzy, poradenství, školení ...), obchodních 
službách (OBS - „Océ Business Services“ – outsourcování práce s dokumentem), spolehlivém servisu, flexibilní nabídce finančních 
služeb a široké škále spotřebních materiálů. 

 
Sdružení EUcentrum    
Rumunská 22  120 00 Praha 2  
Tel.: 00420 246 089 530 Fax.: 00420 246 089 533 Zelená linka: 800 880 837  
Mail: info@eucentrum.cz Web: www.eucentrum.cz  
Jsme sdružení dvou konzultačně-poradenských společností, Accounting and Business Consultancy s r.o. a MBK 

Consulting, s.r.o., poskytující vysoce kvalifikované a specializované poradenství v oblasti fondů EU, Norských fondů a národních 
dotačních titulů. Dále nabízíme také zpracování Strategických rozvojových plánů obcí a měst, poskytování služeb při výkonu 
zadavatelských činností (zajištění výběrových řízení) a následného monitoringu, služby call centra a zavádění norem systémů řízení 
jakosti.Ze spojení těchto dvou konkurenčních sil tedy vzešel vysoce profesionální tým zabývající se dotačním poradenstvím v oblasti 
lidských zdrojů, životního prostředí, regionálního rozvoje, cestovního ruchu a podpory podnikání pod společným názvem sdružení 
EUcentrum. EUcentrum v tomto složení působí i na Slovensku. 
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SOVT – RÁDIO S.R.O.  
Mokrého 202/I 389 01 Vodňany 
Tel: +420 383 382 206 Fax: +420 383 382 276 Mobil: +420 602 643 831 E-mail: sovt@iol.cz 

Bezdrátový obecní rozhlas - systém ROR: 
 nahrazuje původní obecní rozhlasy s drátovým rozvodem moderní bezdrátovou technologií  
 provoz zařízení podléhá pouze ohlášení a je BEZPLATNÝ  
 umožňuje kdykoli srozumitelně a operativně informovat a varovat občany  
 celý systém je schopen pracovat při výpadku dodávky el. proudu i několik hodin  
 pomocí modulu AUDIO-232 umožňuje propojení do JSVV budovaného Civilní ochranou  

je kdykoli rozšiřitelný o další bezdrátové přijímače 
STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a. s. 
Ředitelství společnosti 
Národní třída 10, 113 19 Praha 1  
tel.: 224 951 111  fax: 224 933 551  e-mail: sekretariat@ssz.cz web. stránky: www.ssz.cz 

Společnost Stavby silnic a železnic (SSŽ) patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti 
dopravního stavitelství. Firma staví na svých bohatých mezinárodních zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti 
15 regionálních závodů a 13 dceřiných společností. Na českém trhu působí již více než 50 let. Na podzim 2006 se stoprocentním 
vlastníkem SSŽ stala francouzská společnost EUROVIA. Ta je členem skupiny VINCI – největšího stavebního a koncesního koncernu 
na světě, který působí v 16 zemích. Mezi hlavní aktivity SSŽ patří zejména silniční stavby se zaměřením na dálnice a rychlostní cesty, 
železniční stavby, mosty, sportovní stavby a rekonstrukce městských komunikací včetně historických center. 

Jižní Čechy  
E.ON Česká republika, s.r.o. 
Středisko služeb zákazníkům 
Lannova 205/16 370 49 České Budějovice  

E.ON Česká republika, s.r.o. operativně realizuje a aplikuje strategii E.ON na českém trhu. Svou přítomností v Čechách a detailní 
znalostí podnikatelského prostředí je nejbližším partnerem pro řešení všech aktuálních záležitostí koncernu v České republice. E.ON 
Česká republika, s.r.o., je v rámci energetické skupiny E.ON v České republice zodpovědná za realizaci strategických rozhodnutí 
a poskytování servisních služeb. Koordinuje a řídí aktivity skupiny a usiluje o získání dlouhodobého a vedoucího postavení na českém 
energetickém trhu. 
 

PROFI REGAL s.r.o. 
463 55 Rynoltice 240 
Obchodní oddělení: Jindřich Souček  
tel:+420 485 246 583  gsm:+420 739 631 745  e-mail:soucek@profi-regal.cz 

 
PROFI REGAL s.r.o. je obchodně montážní a poradenská firma se specializací na logistiku - prodej, výkup, montáž, servis a revize 
regálových systémů, garážových vrat a kovovýrobu. Logistice skladů a regálovým systémům se firma věnuje od roku 1989 a 
systematicky na Českém trhu od roku 1994. 

 
Elektrowin a.s. 
Michelská 300/60 140 00 Praha 4 
Fax: 241 091 834 
e-mail: info@elektrowin.cz 
IČ: 27257843 DIČ: CZ27257843 Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-EC2 

Společnost Elektrowin a. s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci velkých a malých 
domácích spotřebičů. Do obchodního rejstříku byla zapsaná 15. července 2005 a 5. prosince nabylo právní rozhodnutí o registraci 
kolektivního systému Elektrowin na MŽP. Elektrowin a. s. je provozovatelem kolektivního systému pro skupiny (rozdělení dle skupin 
uvedených v příloze č. 7 zákona) elektrozařízení 1., 2. a 6 (velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů). 

 
ASEKOL s.r.o. 
Dobrušská 1 147 00  Praha 4 
Kontaktní osoby kolektivního systému ASEKOL:  jednatel společnosti Mgr. Jan Vrba     

manažer komunikace Hana Ansorgová 261 303 266 602 164 173 ansorgova@asekol.cz FAX   261 303 256   
 
ASEKOL s.r.o. je kolektivním systémem zpětného odběru elektrozařízení, na základě smlouvy mohou jeho služeb využít i další výrobci 
nebo dovozci. Na základě novely zákona o odpadech č.185/2001Sb., která nově  specifikuje podmínky pro nakládání s odpadem 
z elektrických a elektronických zařízení, vznikly pro výrobce, dovozce a prodejce elektrických a elektronických zařízení nové povinnosti. 
Zejména pro zajištění a financování zpětného odběru a odděleného sběru použitých elektrických zařízení, recyklaci a materiálové 
využití odpadu. 

EKOLAMP s.r.o.    
Sídlo společnosti: Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 - Strašnice  Tel: 274 810 481 Fax: 274 771 355    
E-mail: info@ekolamp.cz   WWW stránky: http://www.ekolamp.cz 
 
Základním posláním společnosti je na spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi zajistit všem 

zájemcům (účastníkům) - výrobcům, dovozcům, distributorům a posledním prodejcům osvětlovacích zařízení - možnost společného 
plnění povinností podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a 
elektronických zařízení (dále jen OEEZ), ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES (dále jen směrnice) a 
platného právního řádu České republiky, zejména pak zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen zákon) a jeho prováděcích předpisů. 
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OBJEDNÁVKA SLUŽEB REGIONSERVISU 
 

2. REZERVACE ÚČASTI NA SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ 
rezervujte si již dnes místo na našich úspěšných akcích pro starosty a místostarosty krajů. Fota a programy 
předchozích ročníků viz. www.regionservis.cz Ceny jsou včetně rautu. 
Rezervujte nám  místo Chystaný 

ročník 
Termín 
konání 

Poplatek/ 
osoba 

Počet 
osob 

(uveďte) 

Var. 
symbol 

akce 

Cena 
celkem vč. 
19% DPH 

Olomoucký kraj Olomouc III. 15.1.2008 300 Kč       6103       
Jihočeský kraj Hluboká 

n.Vltavou 
III. 22.1.2008 300 Kč       9101       

Liberecký kraj Liberec IV. 7.2.2008 300 Kč       3102       
Moravskoslezský kraj Ostrava III. 26.2.2008 300 Kč       8106       
Ústecký kraj Teplice III. 4.3.2008 300 Kč       17103       
Karlovarský kraj Mariánské 

lázně 
III. 13.3.2008 300 Kč       11104       

Zlínský kraj upřesníme III. 15.4.2008 300 Kč       4104       
Konference o bezpečnosti 
dopravy a infrastruktuře 

Praha II. 29.4.2008 300 Kč       1104       

Královéhradecký kraj upřesníme V. 13.5.2008 500 Kč       15105       
Národní setkání starostů Praha III. 10.6.2008 300 Kč       1106       
Plzeňský kraj Plzeň IV. 16.9.2008 300 Kč       13109       
Jihomoravský kraj Znojmo III. 16.10.2008 300 Kč       3110       
Středočeský kraj Praha IV. 30.10.2008 300 Kč       5300       
Vysočina Hrotovice III. 11.11.2008 300 Kč       5100       
Pardubický kraj upřesníme IV. 27.11.2008 300 Kč       5200       
 
Cena celkem k úhradě:                                     Kč 

POTVRZUJEME, že jsme poukázali platbu pod var.s. akce na účet č.: 35-9730640297/0100 KB a.s.  
Údaje o objednateli 

Název obce/města: 
Jméno, příjmení a 
funkce účastníka/ů 

      
      

Adresa: 
 

Okres: 
 

Email: 
 

IČO: 
DIČ: 

Č. účtu plátce: 

      
 
      
 
      
 
      
      
      

Kontaktní osoba (jméno):
Tel:

Email:

      
      
      

Po vyplnění prosíme faxujte na: 257 199 615 nebo zasílejte nascanované emailem: 
podatelna@regionservis.cz nebo posílejte poštou na adresu: Regionservis, spol. s r.o. Elišky Přemyslovny 429, 156 00 
Praha 5 – Zbraslav (objednat lze také telefonicky na: 257 199 614) 
 

podpis oprávněné osoby 
a razítko: 
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A N K E T A
Vážená paní, vážený pane, 
dovolte, abychom Vám položili několik otázek: 
 

1.  Máte předchozí zkušenosti s čerpáním podpory 
z veřejných prostředků ?  

ANO     

  NE     
       

Rozvoj města / obce 
Infrastruktura, volnočasové aktivity…     

2.  Které z podporovaných oblastí jsou pro Vás 
prioritní ?  Cestovní ruch 

Ubytovací a stravovací zařízení, infocentra, … 
   

Doprava 
Obnova a výstavba místních komunikací,, … 

   

Životní prostředí 
ČOV, kanalizace, nakládání s odpady, … 

   

Vzdělávání 
Zaměstnanci veřejné správy, škol, … 

   

Bydlení 
Rekonstrukce a oprava panelových domů, ... 

   

Určete pořadí priorit Plánu rozvoje vašeho města / obce známkou 
od 1 do X. 

Obnova kulturního dědictví     

V případě potřeby připojte komentář: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

3.  Máte‐li vážný zájem o předložení podrobné nabídky naší firmy, vyplňte prosím následující 
tabulku: 

 

Název obce / města: 

jméno a funkce: 

telefon: 
Kontaktní 
osoba 

e‐mail: 
 
 
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte u stánku SUPPORT EUCENTRUM. 
 
 
 

Děkujeme Vám


