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Projektový bulletin č. 1 

Občasník projektu Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most 

registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/50.0081.  

 

Realizátor projektu: BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. 

Doba trvání projektu: 1. srpen 2014 – 30. červen 2015 

 

Tento projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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Představení projektu 

Projekt REGION se zaměřuje na další vzdělávání obyvatel žijících v malých obcích v Ústeckém 

a Středočeském kraji.  

 

Hlavní cíle projektu 

Cílem projektu REGION je zvýšení úrovně odborných a obecných kompetencí občanů žijících v malých 

obcích s počtem do dvou tisíc obyvatel v Ústeckém a Středočeském kraji se současným důrazem na 

posílení jejich aktivního přístupu k dalšímu a pokud možno i celoživotnímu vzdělávání. Projektový cíl 

je postupně realizován ve čtyřech klíčových aktivitách: 

- Příprava vzdělávacího programu modifikací již realizovaných vzdělávacích témat. Tři jsou 

zaměřeny na zvýšení občanských kompetencí v rámci zásadních změn v novém Občanském 

zákoníku v následujících oblastech:  

- Soukromého práva a ochrany práv spojených s osobností člověka; 

- Dědického a rodinného práva v oblasti závěti, dědické smlouvy, práva a povinností 

dědiců, institutu manželství, otcovství, osvojení a pěstounské péče; 

- Sousedského práva v otázkách meziobčanských vztahů, ochrany majetku, 

nemajetkové újmy, zadostiučinění, nutné obrany a krajní nouze. 

Další tři moduly jsou zvoleny pro posílení odborných a praktických kompetencí či dovedností 

občanů potřebných v běžném životě: 

- Finanční gramotnost, v rovině rodinného rozpočtu, půjček, úvěrů, dluhové pasti, 

exekucí a osobního bankrotu a spotřebitelské gramotnosti v oblasti tržního 

prostředí, cenových praktik a práv spotřebitele; 

- Digitálních technologií, ve vztahu k aktuálním možnostem počítačů, internetu 

a mobilních telefonů; 

- Základů podnikání v modelu „Osoby samostatně výdělečně činné“. 

 

- Propagace vzdělávacího programu: průzkum zájmu cílové skupiny o konkrétní semináře 

a zájmu o jejich organizační zajištění na úrovni obecních úřadů v obcích do 2 tisíc obyvatel 

v regionu Mostecka a Rakovnicka. 

 

- Realizace vzdělávacího programu: dle dohodnutého harmonogramu proběhne 120 cílovou 

skupinou vybraných seminářů.   

 

- Prezentace projektových aktivit: průběžné informace o projektu budou umístěny na veřejně 

přístupném webovém portále projektu.   

 

Cílová skupina aneb kdo se může do projektu REGION zapojit  

Vzdělávacích aktivit projektu REGION se mohou zúčastnit občané s trvalým pobytem v ČR, za 

předpokladu, že splňují níže vyjmenované podmínky:  
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- žijí v obcích do 2 tis. obyvatel v Ústeckém nebo Středočeském kraji  

- vstoupili na trh práce, tzn., jsou ekonomicky aktivní: 

o zaměstnaní jednotlivci, kteří již vstoupili na trh práce (mají placené zaměstnání nebo 

sebezaměstnání – včetně osob dočasně v práci nepřítomných, ale s formální vazbou 

k zaměstnání) 

o nezaměstnaní jednotlivci, kteří nemají placené zaměstnání ani sebezaměstnání, 

přitom práci aktivně hledají a jsou ochotni během určité doby nastoupit (jde o osoby 

schopné a ochotné pracovat) 

- nejsou starší 64 let.     

 

Vzdělávací program projektu REGION aneb co nabízíme  

Vzdělávací program projektu REGION je složen ze šesti samostatných modulů. Tři moduly jsou 

zaměřeny na zvýšení občanských kompetencí v rámci zásadních změn v novém Občanském zákoníku, 

zbývající tři moduly jsou zvoleny pro posílení znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, 

finanční gramotnosti a podnikání. Jednotlivé vzdělávací moduly mají rozsah 8 vyučovacích hodin 

(3 hodiny teoretická přednáška, 3 hodiny praktická aplikace, 1 hodina diskusní blok, 1 hodina shrnutí 

a závěr). 

1. Občanský zákoník - soukromé právo 

- odlišení soukromého a veřejného práva, hmotného a procesního práva 

- příklady nicotných, neplatných a relativně neúčinných právních jednání 

- právní osobnost a svéprávnost 

- podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat – předběžné prohlášení, 

nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti a omezení svéprávnosti 

- druhy právnických osob – korporace, fundace, ústavy 

- obchodní korporace - společnosti a družstvo 

- práva slabší smluvní strany – zejména spotřebitele 

- podoba a soukromí člověka 

- právo na duševní a tělesnou integritu člověka 

- právo člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu 

- ochrana lidského těla po smrti člověka 

 

2. Rodinné a dědické právo 

- vznik manželství (uzavření předmanželské smlouvy) 

- zánik manželství, podmínky tzv. „sporného“ a „nesporného rozvodu“ (návrh na rozvod) 

- pojem a obsah společného jmění manželů (SJM) 

- určení mateřství, určení otcovství - řízení o určení a popření otcovství 

- osvojení - souhlas s osvojením, následky osvojení, osvojení zletilého 

- výživné (alimenty), pomocné tabulky pro určení výživného 



 
 

6 
 

- poručenství, opatrovnictví dítěte, svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounství, ústavní 

výchova (uzavření smlouvy o náhradním mateřství) 

- dědická smlouva, závěť a zákon, který počítá se šesti dědickými třídami (vydědění potomka, 

sepis závěti) 

- odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele - možnost dědice vyhradit si soupis pozůstalosti 

 

3. Sousedské právo, ochrana člověka a majetku 

- přímé a nepřímé imise vnikající na pozemek souseda (voda, kouř, pach atd.) 

- problematika věci nebo zvířete na cizím pozemku 

- převisy, podrosty a spadlé plody na sousedův pozemek 

- sázení stromů v blízkosti hranic mezi pozemky 

- zřizování staveb v těsné blízkosti společné hranice pozemků 

- problematika rozhraní mezi sousedními pozemky – ploty, zdi, meze 

- objasnění základu věcného břemene, které tkví v tom, že osoba získává právo k cizí věci 

- rozlišení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena 

- nabytí věci do vlastnictví vydržením  

- běh času a právo - promlčení, prekluze a vydržení 

- podmínky pro výkon svépomoci (možnost pomoci si ke svému právu sám) 

- vyloučení povinnosti k náhradě újmy způsobené nutnou obranou nebo v krajní nouzi 

- náhrada majetkové a nemajetkové újmy 

 

4. Finanční a spotřebitelská gramotnost 

- rodinný rozpočet - co ho ovlivňuje 

- nový pohled na práci s penězi - pokud chci, aby se něco změnilo, musím začít věci dělat jinak 

- příjmová strana a výdajová strana - co tam všechno patří 

- finanční časová osa - jak se na ní projevují životní etapy 

- zásady práce s finančními produkty (nejdříve si říci, co chci – následně si k tomu přiřadit 

příslušné produkty) 

- „Nekupovat“ něco jen pro to, že si myslím, že je to výhodné 

- aktivní produkty - spořící a investiční produkty 

- práva v případě uložení peněz, rizika spojená s uložením peněz  

- pasivní produkty - hypotéky, úvěry… 

- práva při sjednávání a rušení finančních produktů 

- zákonitosti finančního trhu 

- jak poznat a řešit dluhovou past 

- důsledky neřešení dluhové pasti 

- exekuce - jak se jí vyhnout 

5. Digitální technologie 

- výběr zařízení a programového vybavení (pevný PC, notebook, tablet, chytrý telefon - 

výhody, nevýhody, cenové relace; operační systémy - srovnání; programové vybavení 

zdarma)  
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- Internet (možnosti připojení – technologie, provider; stránky státních organizací, registry) 

- Webhosting (návrh jednoduché webové stránky na Google nebo pomocí rozhraní webu jiné 

společnosti, např. redakční systém webnode) 

- Google dokumenty (vytvoření dokumentu - návrh formuláře - dotazník/objednávka; sdílení 

dokumentu - zveřejnění dotazníku/objednávky; vyplnění dotazníku/objednávky; prohlídka 

odpovědí a jejich vyhodnocení)   

- Google kalendář (sdílený kalendář, pozvánka na akci, úkoly, využití chytrého telefonu)  

- cloudová úložiště (vysvětlení pojmu, nabízené možnosti, poplatky)   

 

6. Základy podnikání 

- základní pojmy z obchodního podnikání, typologie podniků 

- organizační struktura společnosti (forma podnikání, způsob zajištění potřebných povolení 

a oprávnění) 

- význam plánování pro úspěch podnikání, plánovací proces a proč plánovat (porozumění, kde 

jsme; rozhodnutí, kam chceme jít; plánování, jak se tam dostaneme), schéma plánovacího 

procesu 

- podnikatelský plán jako součást procesu plánování, struktura podnikatelského plánu 

- tvorba podnikatelského plánu a jeho osnova 

 

Realizační tým projektu 
 

Jméno Pozice  

Mgr. Martina Mrázková Hlavní manažer projektu 

Ing. Hana Švábová Finanční manažer projektu 

Mgr. Martina Linhartová Odborný řešitel IT výstupů projektu 

Ing. Václav Kohout, CSc., MBA  Regionální garant pro ÚK a SčK 

Mgr. Eva Čermáková Regionální garant pro SčK 

Ing. Petra Škarýdová Regionální garant pro SčK 

PaedDr. Václav Netolický Regionální organizační pracovník pro ÚK 

Ing. Jana Gabrielová Regionální organizační pracovník pro SčK 

Ing. Tomáš Hájek Garant semináře 

Mgr. Anna Nováková Garant semináře 

Ing. Naděžda Petrů Garant semináře 

JUDr. Stanislav Sviták Garant semináře 

Mgr. Dagmar Bartošová Lektor 

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. Lektor 

JUDr. Stanislav Sviták Lektor 

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Lektor 

Ing. Tomáš Hájek Místní koordinátor 

Monika Phungová Místní koordinátor 
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Projektový portál 

Projektový portál www.bankovniakademie.cz/region obsahuje informace o projektu 

Region, jsou zde uveřejňovány novinky vč. bulletinů, je zde uveřejněn přehled vyučovaných 

modulů, dále je zde dobrovolná možnost registrace pro osoby které se chtějí zúčastnit 

vzdělávacích modulů a e-learning, kde si zájemci mohou stáhnout texty k jednotlivým 

seminářům a ověřit svoje znalosti v dané problematice testem. 

 

 

  

http://www.bankovniakademie.cz/region
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Aktuality v realizaci projektu REGION  

Publicita a propagace  

K lepší propagaci projektu REGION byl zhotoven leták informující o projektu a propagační předměty 

(propisky a bloky), které budou na vzdělávacích akcích distribuovány mezi cílovou skupinu projektu. 

Na místě realizace seminářů bude umístěn banner se základními informacemi o projektu REGION. 

 

Informační konference  

V říjnu 2014 proběhly informační konference o projektu REGION. Dne 2. 10. 2014 v Mostě (Pionýrů 

2806, 434 01) a 16. 10. 2014 v Kladně (Floriánské náměstí 103, 272 01), v obou případech na 

studijních střediscích Vysoké školy finanční a správní, o.p.s.  

 

 

Informační konference, Most 2. 10. 2014           Informační konference, Kladno 16. 10. 2014 

 

(Autor: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.) 
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Realizace seminářů  

1. Obec Bečov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

1.1. Charakteristika obce 

status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0425 567043 

kraj (NUTS 3): Ústecký (CZ042) 

okres (NUTS 4): Most (CZ0425) 

obec s rozšířenou působností: Most 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 28,23 km² 

počet obyvatel: 1 575 (k 31. 12. 2013, ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°26′59″ s. š., 13°43′5″ v. d.  

nadmořská výška: 255 m n. m. 

PSČ: 435 26 

zákl. sídelní jednotky: 6 

části obce: 3 

katastrální území: 6 

adresa obecního úřadu: Bečov 126 
435 26 Bečov u Mostu 

starostka: Jitka Sadovská 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Most
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Most_(m%C4%9Bsto)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Be%C4%8Dov&params=50.44980879185_N_13.717935475246_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
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Oficiální web: http://www.oubecov.cz 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

 

1.2. Historie obce 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1327, kdy král Jan Lucemburský udělil Bečov v 
léno členům německého šlechtického rodu z Bergova. V roce 1420 Bečov získal v léno od 
císaře Zikmunda Albrecht z Koldic, který již od roku 1407 vlastnil hrad Bílinu. V roce 1502 
Těma z Koldic prodal celé zboží včetně Bečova Děpoltovi z Lobkovic. V roce 1613 věnoval 
Vilém z Lobkovic své manželce Benigně z Kolovrat čtyři vesnice a mezi nimi i Bečov. Od ní 
získal Bečov, který byl středem panství, ke kterému náležely ještě okolní vesnice Volevčice, 
Bedřichův Světec, Zaječice, Patokryje, České Zlatníky a Dobrčice v roce 1647 jejich syn 
Oldřich Adam Lobkovic. Po jeho smrti v roce 1649 zdědila Bečov jeho manželka Anna Marie 
rozená ze Šternberka, která se v roce 1652 provdala za hraběte Jana z Rottalu. V pozdějších 
letech přešel Bečov opět do majetku Lobkoviců, kde se stal součástí bílinského panství až do 
zrušení poddanství v roce 1848. 

Po roce 1850 se Bečov stal samostatnou obcí s připojenou osadou Zaječice. Tento stav zůstal 
nezměněn do roku 1960, kdy byla k Bečovu připojena druhá osada Milá. V roce 1975 bylo k 
obci připojeno území zaniklé obce Židovice (katastrální území Židovice u Bečova, Kamenná 
Voda a Stránce). 

Nejspíše už v polovině 18. století existovala v Bečově škola. Původní škola stála vedle fary. 
Nová školní budova byla postavena v letech 1817–1818. Větší škola byla postavena v roce 
1899 (dnes sídlo obecního úřadu čp. 126). V roce 1919 zde byla otevřena i česká škola, pro 
kterou byla v roce 1937 postavena nová budova. Základní škola v obci funguje dosud. 

V 70. letech 19. století byla dána do provozu železniční trať Praha-Most-Hrob-Moldava v 
Krušných horách, která procházela i Bečovem (dnešní trať 126). 

V 60. letech 20. století se obec stala tzv. střediskovou obcí, což se mj. projevilo i ve výstavbě 
panelového sídliště, které změnilo vzhled středu obce. 

 

1.3. Realizované semináře v obci Bečov 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Místo výuky Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet  
účastníků 
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

19. 10. 
2014 

Bečov 
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Monika 
Phungová  

8 
 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a 

20. 10. 
2014 

Bečov 
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Monika 
Phungová 
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http://www.oubecov.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/1327
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Lucembursk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9no
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z_Bergova&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1420
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Lucembursk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1407
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlina_(m%C4%9Bsto)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1502
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lobkovicov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/1613
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volev%C4%8Dice_(okres_Most)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich%C5%AFv_Sv%C4%9Btec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zaje%C4%8Dice_(Be%C4%8Dov)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patokryje
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Zlatn%C3%ADky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dobr%C4%8Dice_(Skr%C5%A1%C3%ADn)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1647
http://cs.wikipedia.org/wiki/1649
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ternberkov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/1652
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlina_(m%C4%9Bsto)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Panstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poddanstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1848
http://cs.wikipedia.org/wiki/1850
http://cs.wikipedia.org/wiki/1960
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1_(Be%C4%8Dov)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1975
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovice_(okres_Most)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A1_Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A1_Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1nce
http://cs.wikipedia.org/wiki/1817
http://cs.wikipedia.org/wiki/1818
http://cs.wikipedia.org/wiki/1899
http://cs.wikipedia.org/wiki/1919
http://cs.wikipedia.org/wiki/1937
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrob_(okres_Teplice)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moldava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moldava
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Most_-_Rakovn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C5%99ediskov%C3%A1_obec&action=edit&redlink=1
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majetku 

6. Základy podnikání 
21. 10. 
2014 

Bečov 
Ing. Mgr. 
Jaromír Tichý, 
MBA 

Monika 
Phungová 

 
11 

4. Finanční a 
spotřebitelská 
gramotnost 

22. 10. 
2014 

Bečov 
Mgr. Dagmar 
Bartošová 

Monika 
Phungová 

 
9 

5. Digitální 
technologie 

25. 10. 
2014 

Bečov 
RNDr. Jan 
Krejčí, Ph.D. 

Monika 
Phungová 

10 

2. Rodinné a dědické 
právo 

26. 10. 
2014 

Bečov 
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Monika 
Phungová 

10 

 

Ve sledovaném období byl nejvyšší zájem ze strany cílové skupiny o seminář Základy podnikání a dále 

o Digitální technologie a Rodinné a dědické právo.  

Nejoblíbenějším seminářem se dle hodnotících dotazníků stal seminář uskutečněný 22.10.2014 

Finanční a spotřebitelská gramotnost. Jeho lektorem byla Mgr. Dagmar Bartošová, zúčastnilo se ho 9 

účastníků cílové skupiny a jeho průměrné hodnocení bylo 10 (účastníci mohli hodnotit na škále od 1 

do 10, přičemž 1=nejméně spokojeni 10=nejvíce spokojeni). 
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2. Městys Davle 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

2.1. Charakteristika obce 

status: městys 

NUTS 5 (obec): CZ020A 539163 

kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020) 

okres (NUTS 4): Praha-západ (CZ020A) 

obec s rozšířenou působností: Černošice 

pověřená obec: Jílové u Prahy 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 7,41 km² 

počet obyvatel: 1 504 (31. 12. 2013, ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 49°53′32″ s. š., 14°24′2″ v. d. 

nadmořská výška: 325 m n. m. 

PSČ: 252 06 

zákl. sídelní jednotky: 4 

části obce: 3 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstys
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-z%C3%A1pad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerno%C5%A1ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADlov%C3%A9_u_Prahy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Davle&params=49.892253855253_N_14.400431381159_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
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katastrální území: 2 

adresa úřadu městyse: Na náměstí 63 
252 06 Davle 

starosta / starostka: Jiří Prokůpek  

Oficiální web: http://www.obecdavle.cz 
E-mail: starosta@obecdavle.cz 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

 

2.2. Historie obce 

První zmínka o obci Davli je spojována se založením benediktinského kláštera sv. Jana 
Křtitele, který založil v roce 999 na vltavském ostrově sv. Kiliána (před soutokem se Sázavou) 
český kníže Boleslav II. Přestože je osada pravděpodobně staršího původu než klášter, ke 
kterému náležela jako jedna z 31 osad a vsí, bere se rok 999 za rok, kdy lze poprvé historicky 
prokázat její existenci. V bule papeže Klimenta V. z roku 1310 se o Davli hovoří jako o 
městysi. Davle již od středověku měla znak a trhové právo. Význam vyplynul přirozeně z 
polohy místa u důležitých vodních cest, podél kterých vedly i pozemní stezky. 

Klášter byl roku 1517 opuštěn. V kraji byla rozvinuta řemesla, například hrnčířství, kovářství, 
sedlářství a obuvnictví. V druhé polovině 13. století se v okolí soutoku těžilo zlato. Obec byla 
i významným bodem pro voroplavbu i jinou vodní dopravu na obou řekách. V roce 1848 byla 
obec součástí panství Slapy a Davle a patřila k Berounskému kraji. 

Od roku 1900 vede do Davle železnice. Od roku 1905 je v Davli most, v letech 1906–1909 byl 
zregulován tok Zahořanského potoka, který se do Vltavy zprava vlévá v osadě Libřice, 
přičemž v rámci prevence půdní eroze byly zalesněny okolní svahy. 

V létě roku 1968 se v Davli natáčely scény k filmu Most u Remagenu. Remagenský most byl 
ve filmu představován starým davelským mostem. 

Obci byl 11. března 2008 obnoven status městyse.  

 

2.3. Realizované a plánované semináře v městyse Davle 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Místo 
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků 
CS 

1. Občanský zákoník 
- soukromé právo 

25. 10. 
2014 

Davle 
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Ing. Tomáš Hájek  
15 
 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a 
majetku 

15. 11. 
2014 

Davle  
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Ing. Tomáš Hájek 
 
- 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.obecdavle.cz/
mailto:starosta@obecdavle.cz
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov_(kl%C3%A1%C5%A1ter)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov_(kl%C3%A1%C5%A1ter)
http://cs.wikipedia.org/wiki/999
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov_svat%C3%A9ho_Kili%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/999
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kliment_V.
http://cs.wikipedia.org/wiki/1310
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstys
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voroplavba
http://cs.wikipedia.org/wiki/1968
http://cs.wikipedia.org/wiki/Most_u_Remagenu
http://cs.wikipedia.org/wiki/11._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2008
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstys
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2. Rodinné a dědické 
právo 

13. 12. 
2014 

Davle 
JUDr. Taťána 
Sommerová 

Ing. Tomáš Hájek  - 

4. Finanční a 
spotřebitelská 
gramotnost 

10. 1. 2015 Davle Ing. Tomáš Hájek Ing. Tomáš Hájek  
 
- 

5. Digitální 
technologie 

31. 1. 2015 Davle 
Ing. Hana 
Hoffmannová  

Ing. Tomáš Hájek  
- 
 

 

V obci Davle se v říjnu uskutečnil jeden seminář a to 25. 10. 2014 na téma Občanský zákoník – 

soukromé právo, jeho lektorem byl JUDr. Stanislav Sviták, zúčastnilo se 15 účastníků cílové skupiny a 

průměrné hodnocení semináře je 8,8. 

 

 

Kontakty 

V případě zájmu o zapojení do projektu REGION nás můžete kontaktovat na email: 

region@bankovniakademie.cz nebo se můžete obrátit na jednotlivé členy realizačního týmu 

v Ústeckém a Středočeském kraji:  

 

Jméno Pozice  Kontakt  

Ing. Václav Kohout, CSc., MBA Regionální garant pro ÚK a SčK + 420 602 338 121 

Mgr. Eva Čermáková Regionální garant pro SčK + 420 724 132 169 

Ing. Petra Škarýdová Regionální garant pro SčK + 420 210 088 886 

PaedDr. Václav Netolický Regionální organizační pracovník 
pro ÚK 

+ 420 476 700 339 

Ing. Jana Gabrielová Regionální organizační pracovník 
pro SčK 

+ 420 724 859 169 

 

 

mailto:region@bankovniakademie.cz

