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Publicita projektu 

1. Periodikum XADONIA , autorka Mgr. Martina Mrázková 
 

 

Bankovní akademie realizuje projekt REGION  

Bankovní akademie – Gymnázium a střední odborná škola, a.s. realizuje od 15. 8. 2014 do 30. 6. 2015 

na území Ústeckého a Středočeského kraje projekt s názvem Regionální program celoživotního 

vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most (Region), reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0081. Projekt REGION 

se zaměřuje na další vzdělávání obyvatel žijících v malých obcích do 2 tis. obyvatel a jeho cílem je 

proškolit zájemce ve vybraných lokalitách v oblasti obecných a odborných kompetencí.  

Na začátku projektu byl připraven vzdělávací program, který 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. Nabízené 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 (příklady nicotných, neplatných a relativně neúčinných 

právních jednání; právní osobnost a svéprávnost; podpůrná opatření při narušení schopnosti 

zletilého právně jednat; druhy právnických osob; obchodní korporace aj.) 

2. Rodinné a dědické právo (vznik a zánik manželství; společné jmění manželů; určení mateřství 

a otcovství; osvojení; výživné; poručenství, opatrovnictví dítěte, svěření dítěte do péče jiné 

osoby, pěstounství, ústavní výchova; dědická smlouva, závěť a zákon aj.)   



 
 

 

3. Sousedské právo, ochrana člověka a majetku (přímé a nepřímé imise vnikající na pozemek 

souseda; problematika věci nebo zvířete na cizím pozemku; zřizování staveb v těsné blízkosti 

společné hranice pozemků; problematika rozhraní mezi sousedními pozemky aj.)  

4. Finanční a spotřebitelská gramotnost (rodinný rozpočet; příjmová strana a výdajová strana; 

finanční časová osa; zásady práce s finančními produkty; aktivní produkty – spořící a investiční 

produkty; pasivní produkty – hypotéky a úvěry; dluhová past; exekuce aj.)  

5. Digitální technologie (výběr zařízení a programového vybavení – výhody, nevýhody, cenové 

relace; srovnání operačních systémů; Internet a možnosti připojení; Webhosting; Google 

dokumenty; Google kalendář; cloudová úložiště aj.)   

6. Základy podnikání (základní pojmy z obchodního podnikání, typologie podniků; organizační 

struktura společnosti; význam plánování pro úspěch podnikání, plánovací proces; 

podnikatelský plán aj.)  

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

předpokladu, že žijí v obcích do 2 tis. obyvatel v Ústeckém nebo Středočeském kraji, jsou ekonomicky 

aktivní (pracující i nezaměstnaní) a nejsou starší 64 let.  

Do konce roku 2014 bylo v rámci projektu Region proškoleno přes 400 osob z cílové skupiny, jimž bylo 

po absolvování seminářů předáno osvědčení. Vzdělávací aktivity projektu Region pokračují i v roce 

2015. V případě zájmu o další informace nebo o zapojení do projektu nás můžete kontaktovat na email: 

region@bankovniakademie.cz. 

Projekt REGION je podpořen z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  

 

2. Dvouměsíčník Pohledy  AMB, autorka  Mgr. Martina Mrázková 
 

Projekt Region – realizace zahájena 

mailto:region@bankovniakademie.cz


 
 

 

Od 15. 8. 2014 probíhá na území Ústeckého kraje realizace projektu Regionální program celoživotního 

vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most (Region), reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0081, podpořeného z 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizace projektu bude probíhat do června 

2015. 

O projektu 

Projekt REGION se zaměřuje na další vzdělávání obyvatel žijících v malých obcích (do 2 tis. obyvatel) 

v Ústeckém a Středočeském kraji. Cílem projektu je proškolit zájemce ve vybraných lokalitách v oblasti 

obecných a odborných kompetencí.  

Kdo se může do projektu zapojit  

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

předpokladu, že splňují níže vyjmenované podmínky:  

- 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)   

 

Nabízené vzdělávací moduly 

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 

- 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 dluhovou past 

- jak 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)  

- 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. František Folttiny Odborný řešitel IT výstupů KA1 

Ing. Tomáš Hájek Garant semináře 

Mgr. Anna Nováková Garant semináře 

Ing. Naděžda Petrů Garant semináře 

JUDr. Stanislav Sviták Garant semináře 

Mgr. Dagmar Bartošová Lektor 

Ing. Tomáš Hájek  Lektor 

JUDr. Vladimír Horálek  Lektor 

JUDr. Tereza Jonáková  Lektor 

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. Lektor 

Mgr. Václav Linhart Lektor  

Mgr. Anna Nováková Lektor  

Ing. Denisa Palusková Lektor 

Ing. Naděžda Petrů  Lektor 

Mgr. Jan Rosenbaum  Lektor 

JUDr. Stanislav Sviták Lektor 

JUDr. Taťána Sommerová  Lektor 

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.  Lektor  

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Lektor 

Jindřich Balín Místní koordinátor 

Miluše Balogová  Místní koordinátor 

Bc. Luděk Beneš  Místní koordinátor 

Lucie Frajtová  Místní koordinátor 

Ing. Vlastimil Gebhart Místní koordinátor 

Ing. Tomáš Hájek Místní koordinátor   

PhDr. Jaroslav Jančík Místní koordinátor 

Vladimír Kopečný  Místní koordinátor  

Stanislav Kučera  Místní koordinátor 

Miroslava Kučerová  Místní koordinátor  

Petra Mašková Místní koordinátor 

Iveta Minaříková  Místní koordinátor 

Monika Phungová Místní koordinátor 

Petra Svojtková  Místní koordinátor  

Radek Šesták Místní koordinátor 

Ludmila Třeštíková  Místní koordinátor  

David Vačilja  Místní koordinátor 

Mgr. Rudolf Vojtěch  Místní koordinátor  



 
 

 

 

Pokračování seminářů z přechozích Bulletinů 

1. Horní Beřkovice 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků CS 

4. Finanční a 
spotřebitelská 
gramotnost 

14. 11. 2014 Ing. Tomáš Hájek Vačilja David  14 

5. Digitální technologie 16. 1. 2015 Ing. Hana Hoffmannová  Vačilja David  9 

2. Rodinné a dědické 
právo 

13. 2. 2015 Mgr. Václav Linhart  Vačilja David  13 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

13. 3. 2015 Mgr. Václav Linhart  Vačilja David  9 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a 
majetku  

10. 4. 2015 Mgr. Václav Linhart  Vačilja David   

 

V Horních Beřkovicích se v průběhu února – března uskutečnily dva semináře. Největší zájem ze strany 

účastníků měl seminář Rodinné a dědické právo konaný 13. 2. 2015, lektorem byl Mgr. Václav Linhart. 

Zúčastnilo se ho celkem 13 účastníků cílové skupiny. V hodnocení účastníků dopadl lépe seminář 

Občanský zákoník – soukromé právo, jeho průměrné hodnocení je 7,7. 

 

2. Pavlíkov 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Lektor Místní koordinátor 
Počet 
účastníků CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

25. 11. 2014 JUDr. Stanislav 
Sviták 

Jančík Jaroslav, PhDr.  8 

2. Rodinné a dědické právo 20. 1. 2015 JUDr. Tereza 
Jonáková  

Jančík Jaroslav, PhDr.  7 

6. Základy podnikání  17. 2. 2015 Mgr. Jan 
Rosenbaum 

Gebhart Vlastimil, Ing.  8 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

24. 2. 2015 JUDr. Stanislav 
Sviták 

Gebhart Vlastimil, Ing.  9 

5. Digitální technologie 11. 5. 2015 RNDr. Jan Krejčí, 
Ph.D.  

Gebhart Vlastimil, Ing.   

 

V Pavlíkově proběhly dva semináře, dle počtu účastníků cílové skupiny můžeme říct, že 

vyhledávanějším seminářem v tomto období byl seminář na téma Sousedské právo, ochrana člověka a 



 
 

 

majetku, zúčastnilo se celkem 9 osob. Tento seminář také získal v průměrném hodnocení účastníků 

cílové skupiny vyšší hodnocení a to 9,3. Lektorem byl JUDr. Stanislav Sviták. 

 

3. Zvole 

Vzdělávací modul 
Termín  
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

21. 11. 2014 JUDr. Stanislav Sviták Hájek Tomáš, Ing.  9 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

9. 1. 2015 JUDr. Stanislav Sviták Hájek Tomáš, Ing.  14 

2. Rodinné a dědické právo 16. 1. 2015 
JUDr. Taťána 
Sommerová 

Hájek Tomáš, Ing.  13 

2. Rodinné a dědické právo 6. 2. 2015 Mgr. Václav Linhart Hájek Tomáš, Ing.  8 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a majetku 

20. 3. 2015 JUDr. Stanislav Sviták Hájek Tomáš, Ing.  7 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

27. 3. 2015 Ing. Tomáš Hájek Hájek Tomáš, Ing.  7 

5. Digitální technologie 10. 4. 2015 Petr Gregor Ing. Tomáš Hájek  

 

V obci Zvole se uskutečnily tři semináře. Nejvíce účastníků cílové skupiny se zúčastnilo semináře 

Rodinné a dědické právo, lektorem byl Mgr. Václav Linhart. Tento seminář se stal také nejlépe 

hodnoceným seminářem v daném období, dle průměrného hodnocení účastníků získal nejvyšší 

hodnocení 8,75. 

 

4. Havraň 

Vzdělávací modul Termín výuky Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 

účastníků CS 

 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

14. 1. 2015 
Mgr. Dagmar 
Bartošová  

Balogová 
Miluše 

9 

6. Základy podnikání  21. 1. 2015 
Ing. Mgr. Jaromír 
Tichý, MBA  

Balogová 
Miluše 

9 

2. Rodinné a dědické právo 28. 1. 2015 
JUDr. Tereza 
Jonáková  

Balogová 
Miluše 

9 

5. Digitální technologie 10. 2. 2015 
RNDr. Jan Krejčí, 
Ph.D.  

Balogová 
Miluše 

9 

 
Účast na seminářích v obci Havřaň je po celou dobu dosti vyrovnaná. I v měsíci únoru se zúčastnilo 9 

účastníků cílové skupiny. Proběhl zde seminář na téma Digitální technologie, lektorem byl RNDr. Jan 

Krejčí, Ph.D. Průměrné hodnocení semináře od zúčastněných osob je 10, tedy nejvyšší možné 

ohodnocení. 



 
 

 

 

 

5. Malé Březno 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Lektor Místní koordinátor 
Počet 
účastníků CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

6. 1. 2015 
JUDr. Stanislav 

Sviták 
Havlena Miroslav 9 

6. Základy podnikání  13. 1. 2015 
Ing. Mgr. Jaromír 
Tichý, MBA  

Havlena Miroslav 12 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

20. 1. 2015 
Ing. Denisa 
Palusková 

Havlena Miroslav 11 

5. Digitální technologie 3. 2. 2015 
RNDr. Jan Krejčí, 
Ph.D.  

Havlena Miroslav 11 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

17. 2. 2015 
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Havlena Miroslav 11 

 

Účast na únorových seminářích v obci Malé Březno byla stejná, na oba semináře přišlo 11 účastníků 

cílové skupiny. Dle průměrného hodnocení získal vyšší hodnocení seminář Sousedské právo, ochrana 

člověka a majetku a to 9,6. Lektorem byl JUDr. Stanislav Sviták. 

 

6. Ondřejov 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Lektor Místní koordinátor 
Počet 
účastníků 
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

15. 1. 015 Mgr. Václav Linhart  Kučerová Miroslava  8 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

22. 1. 2015 
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Třeštíková Ludmila 8 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

29. 1. 2015 Ing. Tomáš Hájek Třeštíková Ludmila 9 

6. Základy podnikání  14. 2. 2015 Ing. Naděžda Petrů Kučerová Miroslava  8 

5. Digitální technologie 7. 3. 2015 
Mgr. Anna 
Nováková  

Kučerová Miroslava  12 

 
V únoru a březnu se v Ondřejově uskutečnily dva semináře. Nejvíce účastníků cílové skupiny se 

zúčastnilo semináře Digitální technologie. Z hlediska průměrného hodnocení získal nejvyšší hodnocení 

seminář Digitální technologie a to 8,9. Lektorem byla Mgr. Anna Nováková. 

 

 



 
 

 

7. Všestudy  

Vzdělávací modul Termín výuky Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

17. 1. 2015 JUDr. Stanislav Sviták Kopečný Vladimír  10 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

24. 1. 2015 Ing. Denisa Palusková Kopečný Vladimír  10 

5. Digitální technologie 7. 2. 2015 
RNDr. Jan Krejčí, 
Ph.D.  

Kopečný Vladimír  10 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a majetku  

14. 2. 2015 JUDr. Stanislav Sviták Kopečný Vladimír  10 

2. Rodinné a dědické právo 21. 2. 2015 
JUDr. Tereza 
Jonáková  

Kopečný Vladimír  9 

6. Základy podnikání  7. 3. 2015 Mgr. Jan Rosenbaum Kopečný Vladimír  10 

 

V obci Všestudy se konaly v průběhu února – března celkem 4 semináře. Účast byla celkem vyrovnaná. 

Dle průměrného hodnocení účastníku cílové skupiny, získal nejvyšší hodnocení (9) seminář Sousedské 

právo, ochrana člověka a majetku konaný 14. 2. 2015, lektorem byl JUDr. Stanislav Sviták. 

 

8. Obora 

Vzdělávací modul Termín výuky Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků CS 

2. Rodinné a dědické právo 16. 11. 2014 
JUDr. Tereza 
Jonáková  

Frajtová Lucie  8 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

23. 11. 2014 Ing. Denisa Palusková Frajtová Lucie  8 

6. Základy podnikání  30. 11. 2014 Mgr. Jan Rosenbaum Frajtová Lucie  8 

5. Digitální technologie  7. 12. 2014 
RNDr. Jan Krejčí, 
Ph.D.  

Frajtová Lucie  8 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

11. 1. 2015 JUDr. Stanislav Sviták Frajtová Lucie  8 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

17. 1. 2015 JUDr. Stanislav Sviták Frajtová Lucie 10 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a majetku  

18. 1. 2015 
JUDr. Tereza 
Jonáková  

Frajtová Lucie  8 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a majetku  

25. 1. 2015 
JUDr. Tereza 
Jonáková  

Frajtová Lucie  4 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

1. 2. 2015 Ing. Denisa Palusková Frajtová Lucie  4 

6. Základy podnikání  8. 2. 2015 Mgr. Jan Rosenbaum Frajtová Lucie  4 

 



 
 

 

V měsíci únor proběhly v obci Obora dva semináře, obou se zúčastnili 4 účastníci cílové skupiny.  Vyšší 

průměrné hodnocení (8,6) získal seminář Základy podnikání, který se konal 8. 2. 2015 a jehož lektorem 

byl Mgr. Jan Rosenbaum. 

 

 

Realizace seminářů v nově zařazených obcích 

9. Rožďalovice 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

9.1. Charakteristika města 
status: město 

NUTS 5 (obec): CZ0208 537756 

kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020) 

okres (NUTS 4): Nymburk (CZ0208) 

obec s rozšířenou působností: Nymburk 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 23,9 km² 

počet obyvatel: 1 626 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°18′17″ s. š., 15°10′11″ v. d.  

nadmořská výška: 198 m n. m. 

PSČ: 289 34 

zákl. sídelní jednotky: 8 

části obce: 7 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
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_Nymburk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nymburk
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=Ro%C5%BE%C4%8Falovice&params=50.30482174607_N_15.169699158824_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


 
 

 

katastrální území: 6 

adresa městského úřadu: Náměstí 93 
289 34 Rožďalovice 

starosta / starostka: Petr Kapal 

Oficiální web: http://www.rozdalovice.cz 

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

 

9.2. Historie města 
První zmínka o Rožďalovicích je v Palackého Dějinách, a to, že roku 1223 – 1226 se uvádějí jako dědictví 
Soběhrdovo z neurčitého rodu. Jan Lucemburský nechal Rožďalovice za věrné služby rytíře Ješka 
z Rožďalovic povýšit kolem roku 1340 na město. Přestože první písemné zmínky pocházejí až z 1. 
čtvrtiny 13. století, archeologické nálezy dokládají osídlení již z mladší doby kamenné. 
 
Z rodů, za nichž došlo k rozkvětu Rožďalovic, uveďme ještě Křinecké z Ronova (2. polovina 15. století – 
1622) a Lobkowicze (1815 – 1930). Z významných rodáků je třeba uvést především renesančního 
knihtiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina (1511 – 1580), jehož nejznámější tisky jsou 
Mattioliho Herbář a česká bible zvaná Melantriška, a profesora Gustava Adolfa Lindnera (1828 – 1887), 
zakladatele české pedagogiky jako vědy. Nejenom těmto dvěma osobnostem je věnována expozice v 
Pamětní síni rodáků a přátel města Rožďalovic, která se nachází v budově bývalé školy v Husově ulici. 
Kulturním stánkem pro veřejnost je nově rekonstruovaná budova čp. 30, pocházející z původní městské 
zástavby. V domě je umístěna Galerie Melantrich – pobočka Polabského muzea Poděbrady. Součástí 
obce jsou i bývalé samostatné vsi Podolí a Zámostí, spádovou oblast tvoří obce Hasina, Ledečky, Viničná 
Lhota a Podlužany. 

Pro svůj neopakovatelný přírodní kolorit patřilo okolí Rožďalovic vždy mezi vyhledávané rekreační a 
chalupářské oblasti. Okolní lesy poskytují v létě příjemné procházky a možnost houbaření. Protékající 
řeka Mrlina s výhledem na zámek a kostel, prstencovitě se táhnoucí lesy a četné okolní rybníky 
inspirovaly i řadu malířů a grafiků – Bohuslava Knoblocha, Antonína Majera, Vladimíra Silovského, 
Maxe Švabinského, Jiřího Škopka, Karla Vika a další. Viktor Dyk dokonce věnoval Rožďalovicím jednu 
ze svých básní ve sbírce Devátá vlna. Výraznou dominantou obce je barokní kostel svatého Havla z 1. 
poloviny 18. století, kde se pravidelně konají mše pro věřící i z okolních obcí, a barokně přestavěný 
zámek, dnes sloužící jako domov důchodců (druhá část domova důchodců je umístěna v budově 
bývalého kláštera na náměstí). Významné stavební počiny v obci pocházejí především z doby, kdy 
rožďalovické panství drželi Valdštejnové (1622 – 1760). Za jejich působení byly v roce 1717 umístěny 
před budovu dvě barokní sochy od Michala Jana Brokofa (svatý Václav a svatý Jan Nepomucký). V roce 
1718 byl na náměstí postaven Mariánský sloup v souvislosti s morovými epidemiemi.  

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.rozdalovice.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/


 
 

 

9.3. Semináře realizované ve městě 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Místo výuky Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků 
CS 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a 
majetku  

10. 2. 2015 
Rožďalovice-
Ledce 

PhDr. Mgr. Jan 
Šmíd, Ph.D.  

Beneš Luděk, 
Bc.  

13 

2. Rodinné a dědické 
právo 

21. 4. 2015 
Rožďalovice-
Ledce 

PhDr. Mgr. Jan 
Šmíd, Ph.D.  

Beneš Luděk, 
Bc.  

 

 

V obci Rožďalovice se v únoru konal seminář na téma Sousedské právo, ochrana člověka a majetku. 

Tohoto semináře se kromě obyvatel obce Rožďalovice zúčastnili také obyvatelé nedaleké obce Ledce, 

kteří rovněž spadají do cílové skupiny a měli zájem o danou problematiku, avšak vzhledem k jejich 

menšímu počtu nebylo efektivní realizovat v obci Ledce samostatný seminář. Celkem se semináře 

zúčastnilo 13 účastníků cílové skupiny, jeho průměrné hodnocení je 8,3. Lektorem byl PhDr. Mgr. Jan 

Šmíd, Ph.D. 

 

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 
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