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Vážení uživatelé Portálu zastupitele, 

rádi bychom Vám představili technické novinky Portálu zastupitele za říjen 2022. Portál 

zastupitele je dostupný na https://www.portalzastupitele.cz.  

Kontaktní formulář 

Máte dotaz spojený s jakoukoliv vzdělávací aktivitou? Potřebujete poradit ohledně využívání 

aplikací? Nebojte se obrátit přímo na zástupce vzdělávacího projektu. Ke kontaktu využijte 

náš nový kontaktní formulář na stránce https://www.portalzastupitele.cz/Contact. 

Návody na aplikace 

Využíváte naše aplikace, ale občas si nevíte rady? Ještě jste aplikace nepoužili, ale rádi byste 

začali? Věnujte pozornost stránkám O programu v každé z aplikací. Tyto stránky obsahují 

důležité informace o aplikaci, stručné návody a popisy. Pokud si i tak nejste jistí, využijte náš 

nový kontaktní formulář! 

Materiály z kurzů 

Potřebujete-li materiály z kurzů, nezapomeňte na správu Vašeho profilu, kde jsou  materiály 

z absolvovaných kurzů zveřejněny. 

Vaše certifikáty 

Rádi byste měli Vaše certifikáty z kurzů na jednom místě vždy po ruce? Nezapomeňte na Vaši 

správu profilu na Portálu zastupitele, kde najdete všechny Vaše získané certifikáty. 

Databáze lektorů 

Hledáte lektora, který by dokázal vyhovět Vašim požadavkům? Na Portálu zastupitele nově 

zveřejňujeme jejich databázi. Neváhejte se na naše lektory obrátit s dotazem! 

https://www.portalzastupitele.cz/
https://www.portalzastupitele.cz/Contact


 

 

Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21", reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 

je spolufinancován z EU 

Databáze vzorových obcí 

Hledáte-li inspiraci, použijte naši databázi vzorových obcí. Vzorové obce, to jsou obce, kde 

řešení opravdu fungují! V databázi vzorových obcí jsou zveřejněny  obce, které jsou ověřené 

a jsou tak obcemi, ze kterých si lze brát příklad. V databázi naleznete nejen popis obcí, ale 

také odkazy na další materiály, odkazy na web obcí a kontaktní údaje na zástupce daných obcí. 

Příručky 

Elektronické verze příruček na různá témata jsou k dispozici na Portále zastupitele na 

https://www.portalzastupitele.cz/p/Publikace2.aspx. Inspirujte se u ostatních, načerpejte 

potřebné znalosti! Mezi zveřejnění příručky patří zejména série příruček Správa obce právně 

správně, příručka Jak to dělají jinde či příručka Správa obce s úsměvem. 
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