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Portál zastupitele v říjnu 2021  

REPORT o nových nastavení obslužnosti a nabídce portálu  

10/2021 

 

Vážení uživatelé Portálu zastupitele,  

rádi bychom Vám představili report obslužnosti Portálu zastupitele za říjen 2021. Pro aktuální 

informace ohledně nabídky kurzů a stáží prosím sledujte hlavní nabídku Portálu zastupitele 

dostupnou na https://www.portalzastupitele.cz.  

 

Kurzy 

Škola místních samospráv 

Kurz Škola místních samospráv je jedinečný kurz, který vystihuje všechna témata potřebná 

pro výkon veřejné správy. Vhodné pro všechny, kdo se chtějí vzdělávat a získávat přehled  

o častých změnách v právní legislativě. Účastníci obdrží aktuální informace a prezentace. Po 

absolvování min.20 hodin studia, splnění e-learningu v rozsahu 20 hodin a testu, získáte 

certifikát. Momentálně jsou vypsané tyto kurzy:  

- Intenzivní kurz na 4 dny. Registrace na: 

 https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=197.  

- Večerní kurz na 7 dnů. Registrace na: 

https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=198.  

 

Vybrané elektronické nástroje v praxi 

Aplikace Zasedání zastupitelstva a aplikace Správní řízení jsou elektronické nástroje, které 

vám usnadní každodenní život na obcích. Aplikace jsou ušité na míru obcím I. typu tak, aby 

díky nim byla administrace zasedání zastupitelstva a vedení správních řízení snadnější a 

jednodušší. Chcete-li se seznámit s aplikacemi, jejich funkcionalitami, neváhejte se přihlásit 

na kurz Vybrané elektronické nástroje a jejich využití v praxi.  

https://www.portalzastupitele.cz/
https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=197
https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=198
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Kurz probíhá vždy v čase 10.00 - 15.00 s přestávkou na oběd. Vypsané termíny kurzu jsou: 

 

-  30. 11. 2021. Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=194.  

-  7. 12. 2021. Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=195.  

-  16. 12. 2021. Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=196.  

Stáže  

Nově pro vás připravujeme stáž určenou pro všechny starosty, místostarosty, zastupitele  

a zástupce obcí I. typu nazvanou Voda v krajině a obci. Na stáži se budeme věnovat tématům: 

jak šetrně hospodařit v krajině, aby byla schopna zadržovat vodu, pitná a odpadní voda v obci, 

dotační možnosti na projekty spojené s vodou, legislativa a představíme vám také příklady 

dobré praxe. Stáž je rozdělena do dvou vysílacích dnů. Momentálně jsou vypsány tyto 

termíny:  

 

- 23. a 25. 11. 2021 v čase 16.00 - 19.30. Registrace na: 

https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=190.  

- 30. 11. a 2. 12. 2021 v čase 8.30-12.00. Registrace na: 

https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=191.  

- 7. a 9. 12. 2021 v čase 8.30-12.00. Registrace na: 

https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=192.  

 

Webináře 

V pátek 19. 11. 2021 od 10.00 pro vás připravujeme webinář na téma „Orgány obce s důrazem 

na jejich obsazení a změny v rámci volebního období. Odměňování uvolněných a neuvolněných 

zastupitelů“. Webinář můžete sledovat na YouTube kanále SMSČReducation nebo na adrese 

https://www.youtube.com/watch?v=yKEXiWLBdtI.  

V pátek 3. 12. 2021 opět od 10.00 pro vás připravujeme druhý webinář na téma Nejčastější 

typy správních řízení vedených obcí. Webinář můžete opět sledovat na našem YouTube 

kanálu, nebo na adrese https://www.youtube.com/watch?v=fwSw9zDuveo.  

 

 

https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=194
https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=195
https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=196
https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=190
https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=191
https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=192
https://www.youtube.com/channel/UCiHgAtLkhWaG0f6lvdUA1HQ
https://www.youtube.com/watch?v=yKEXiWLBdtI
https://www.youtube.com/watch?v=fwSw9zDuveo
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Veškeré proběhlé webináře můžete také shlédnout na našem YouTube kanálu 

SMSČReducation. Seznam proběhlých webinářů včetně prezentací je k dispozici na webu 

https://www.portalzastupitele.cz/Webinar.  

 

Aktuální nabídku vzdělávacích aktivit najdete vždy na hlavní stránce  

Portálu Zastupitele na adrese https://www.portalzastupitele.cz. 

 

Seznam absolvovaných kurzů 

V detailu vašeho profilu na webu https://www.portalzastupitele.cz nově naleznete seznam 

všech vzdělávacích kurzů, kterých jste se zúčastnili. Detail všech absolvovaných kurzů 

naleznete po kliknutí na váš e-mail v pravém horním rohu webu Portál zastupitele (pro 

zobrazení všech absolvovaných kurzů je třeba být na webu přihlášen). Pro zobrazení 

absolvovaných kurzů je třeba kliknout na tlačítko Moje kurzy. 

 

Seznam dostupných materiálů z kurzů 

V detailu vašeho profilu na webu Portál zastupitele pak také nově naleznete veškeré 

dokumenty ke stažení z vámi absolvovaných kurzů. Všechny dokumenty naleznete v záložce 

Moje dokumenty v detailu vašeho profilu. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCiHgAtLkhWaG0f6lvdUA1HQ
https://www.portalzastupitele.cz/Webinar
https://www.portalzastupitele.cz/
https://www.portalzastupitele.cz/
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Aplikace Zasedání zastupitelstva 

V sekci Aplikace naleznete aplikace vyvinuté v dílně SMS ČR, které vám usnadní administraci 

vašich činností na obci. První aplikaci nazvanou aplikace Zasedání zastupitelstva naleznete na 

adrese https://www.portalzastupitele.cz/ZasedaniZastupitelstva/. Aplikace vám pomůže 

s přípravou, zajištěním a následným zápisem z jednání ZO. Pokud byste si nebyli jisti tím, jak  

správně aplikaci využít, kontaktuje naši technickou podporu nebo se přihlaste na námi 

nabízený kurz k využívání elektronických nástrojů. 

 

Aplikace Správní řízení 

Druhou aplikací, kterou jsme pro vás připravili je aplikace Správní řízení. Jak název aplikace 

napovídá, využít aplikaci můžete zejména k administraci různých správních řízení. V současné 

době nabízí aplikace správní řízení hlášení místa trvalého pobytu, rušení místa trvalého 

pobytu a oznámení o výkonu práva shromažďovacího. Aplikaci naleznete na adrese 

https://www.portalzastupitele.cz/SpravniRizeni/. Pokud byste si nebyli jisti tím, jak správně 

aplikaci využít, kontaktuje naši technickou podporu, nebo se přihlaste na námi nabízený kurz 

k využívání elektronických nástrojů. 

 

Kalendář akcí 

Na hlavní stránce webu Portál zastupitele je vytvořen nový kalendář, který přehledným 

způsobem informuje o plánovaných vzdělávacích akcích. Detail kurzu včetně možnosti 

registrace na daný kurz je možné udělat kliknutím na daný kurz přímo v kalendáři. 

 

Metodicko-právní poradna  

Zástupcům všech obcí I. typu nabízíme bezplatnou metodicko-právní poradnu, kde mohou 

vkládat dotazy týkající se výkonu veřejné správy ve svých obcích. Odpovědi zpracovává 

advokát a jsou v anonymizované podobě zveřejněny na webu rokvobci.cz. 

 

 

https://www.portalzastupitele.cz/ZasedaniZastupitelstva/
https://www.portalzastupitele.cz/SpravniRizeni/
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Technická podpora 

Závěrem připomínáme, že součástí nabídky Portálu zastupitele je i IT podpora, která slouží 

jako podpora uživatelům Portálu zastupitele s technickými problémy a otázkami spojenými 

s využíváním Portálu zastupitele. Technickou podporu můžete využívat i při problémech 

s připojením na kurzy či stáže, nebo také s přístup do e-learningu. 

 

 

Kontakt na technickou podporu: hinda@smscr.cz 

mailto:hinda@smscr.cz

