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Portál zastupitele v lednu 2022 

REPORT o nových nastavení obslužnosti a nabídce portálu  

1/2022 

Vážení uživatelé Portálu zastupitele, 

rádi bychom Vám představili report obslužnosti Portálu zastupitele za leden 2022. Pro 

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

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

Kurzy 

Vybrané elektronické nástroje a jejich využití 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 oběma aplikacemi a jejich funkcionalitami, neváhejte se 

přihlásit na kurz Vybrané elektronické nástroje a jejich využití v praxi. V současné době 

nabízíme prezenční kurz v Libereckém kraji v obci Zlatá Olešnice.  

Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=227.  

 

Zákon o obcích v otázkách a odpovědích 

Zákon o obcích je bezpochyby zásadním právním předpisem pro fungování každé obce. Se 

zkušeným lektorem Ing. Janem Havlíkem, MPA se v rámci kurzu seznámíte nejen se samotným 

právním předpisem, ale zejména s několika desítkami praktických příkladů jeho aplikace. Kurz 

je nabízen prezenční formou v Moravskoslezském kraji v obci Hodslavice.  

Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=229.  
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Stáže 

V současné době nabízíme nejen on-line, ale také prezenční stáže. V březnu 2022 jsou 

v nabídce následující stáže: 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A OPATROVNICTVÍ V MALÝCH OBCÍCH – online 

Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=224 

 

VODA V KRAJINĚ A OBCI – online 

Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=225 

 

DIGITALIZACE OBCE - online 

Registrace na:  

- https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=233 

- https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=234  

 

JAK CO NEJLÉPE DĚLAT OBECNÍ ZPRAVODAJ – prezenční /KrÚ Kraje Vysočina, Jihlava/ 

Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=231  

 

KNĚŽICE. ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC A KOMPLEXNÍ ROZVOJ OBCE – prezenční 

/Kněžice/Komentovaná prohlídka oceněné obce přímo se starostou MILANEM KAZDOU 

Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=232  

 

ROZVOJ OBCE. Jak strategicky plánovat a realizovat rozvoj obce nejen s využitím DOTACÍ? – 

prezenční /Klimkovice/ 

Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=235  

Webináře 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ  

Odkaz k připojení na webinář: https://youtu.be/boQhxXpA5GQ 

Aktuální nabídku vzdělávacích aktivit najdete vždy na hlavní stránce  

Portálu Zastupitele na adrese https://www.portalzastupitele.cz. 
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https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=231
https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=232
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Aplikace Správní řízení 

V aplikaci správní řízení, která umístěná na webu https://www.portalzastupitele.cz můžete 

nalézt další typy správních řízení, která můžete v rámci aplikace vést. V současné době nabízí 

aplikace již osm typů správních řízení, mezi které patří hlášení místa trvalého pobytu, rušení 

místa trvalého pobytu, kácení dřevín rostoucích mimo les, závazné stanovisko ke kácení 

dřevin, petice, oznámení o výkonu práva shromažďovacího, žádost o poskytnutí informace  

o životním prostředí. 

Technická podpora 

Setkali jste se s technickou chybou na Portálu zastupitele či v aplikaci Zasedání zastupitelstva 

a aplikaci Správní řízení? Ozvěte se naší technické podpoře na e-mailu hinda@smscr.cz. 

Technickou podporu můžete využít i pro otázky spojené s e-learningem.  

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 www.rokvobci.cz. 

 

Kontakt na technickou podporu: hinda@smscr.cz 

https://www.portalzastupitele.cz/
mailto:hinda@smscr.cz
http://www.rokvobci.cz/
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