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1 Portál zastupitele a Rok v obci
1.1 Registrace na portále zastupitele
Na začátek nám dovolte připomenout, že nutnou podmínkou pro využívání všech možností
portálu zastupitele je třeba být registrovaný a přihlášený do uživatelského profilu. Jakým
způsobem se tedy registrovat, přihlásit a mít možnost využívat veškeré funkcionality Portálu
zastupitele? Více informací naleznete níže.
1.1.1 Registrace
Portál zastupitele (www.portalzastupitele.cz) je velmi úzce propojený s webem Rok v obci
(www.rokvobci.cz). Pro využívání Portálu zastupitele je třeba mít vytvořenou registraci právě
na webu Rok v obci. Registraci je možné provést přímo na adrese
http://www.rokvobci.cz/uzivatel/create-new/. Po vytvoření registrace je možné se pomocí
těchto přihlašovacích údajů přihlásit na web Portál zastupitele.
1.1.2 Přihlášení na kurz, stáž apod.
Pozor, registrací na Roku v obci a přihlášením na Portálu zastupitele ještě nejste přihlášeni na
danou akci. Pokud se chcete účastnit kurzů nebo stáže, je třeba se zaregistrovat přímo na
danou akci.
- Registraci na danou akci provedete tak, že na hlavní straně Portálu zastupitele kliknete
na „více informací“ u dané akce viz obrázek níže.

-

Po otevření dané akce je nutné kliknout na tlačítko „REGISTROVAT SE NA KURZ“ viz
obrázek níže.

-

Pokud se Vám nezobrazuje tlačítko „REGISTROVAT SE NA KURZ“, je kapacita kurzu již
naplaněna a bohužel se na daný kurz není možné přihlásit. Zároveň místo tlačítka
„REGISTROVAT SE NA KURZ“ objeví hláška, která informuje o naplnění kapacity kurzu.

1.2 IT poradna
Součástí Portálu zastupitele je IT poradna, kde vám nabízíme odpovědi na nejčastější dotazy
a uzároveň zde zveřejňujeme videonávody, které vám pomohou s problematickými aspekty
využívání
funkcionalit
Portálu
zastupitele.
IT
poradnu
naleznete
na
https://www.portalzastupitele.cz/ITPoradna.
- Videonávody

1.3 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.
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2 Nabídka kurzů
2.1 Online večerní kurz
-

Online večerní kurz pro zástupce obcí I. typu pro měsíc březen, který se skládá z 9
večerních lekcí a plnění e-learningu byl již kapacitně naplněn.
Volná kapacita je však stále na Online večerním kurzu pro měsíc duben, proto
nabízíme možnost přihlášení na tento kurz. Přihlašovat se můžete na
https://www.portalzastupitele.cz/CourseOnlineView.aspx?id=127.

2.2 Stáže
Součástí nabídky akcí pro březen 2021 je pak pestrá nabídka stáží na téma „Obecní
zpravodaje“ a „Knihovna v obci“ a „Rozvoj obce online“. Termínů je hned několik, velmi rychle
se však plní. Detailní nabídku naleznete na hlavní straně Portálu zastupitele
https://www.portalzastupitele.cz/, volné kapacity daných stáží jsou pak viditelné v detailu
každé stáže.

2.3 Webinář
Na 18. 3. 2021 pro vás chystáme webinář na téma „Nový zákon o odpadech“, kde bude naším
hostem advokát JUDr. Jakub Blažek. Webinářem vás bude provádět advokátka Mgr. Aneta
Tomová. Webinář budeme vysílat na našem YouTube kanále na adrese
https://www.youtube.com/watch?v=hatAQHdIUMM&feature=youtu.be.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naší technickou podporu. Kontakt je:
hinda@smscr.cz
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