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Vážení uživatelé Portálu zastupitele, 

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

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

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

Videokurzy programu Školy místních samospráv 

V sekci On-line kurzy na Portálu zastupitele naleznete Videokurzy programu Školy místních 

samospráv. Pro zobrazení těchto videokurzů je třeba být přihlášen do svého uživatelského 

profilu na Portálu zastupitele. Každým videokurzem Vás provede zkušený lektor, který vám 

zodpoví nejčastější dotazy a osvětlí problematiku spjatou s daným tématem. Témata 

jednotlivých videokurzů jsou: sociální oblast, školství, správní řád, doprava, občanský zákoník, 

zákoník práce, stavební zákon, GDPR, kontrolní řád, zákon o obcích, veřejné finance, krizové 

řízení, životní prostředí a spisovná služba. Celková časová dotace je přibližně 7 hodin 

výukových materiálů. Detailnější informace naleznete v e-learningu Školy místních 

samospráv. 

Kurzy 

Vybrané elektronické nástroje a jejich využití v praxi 

Aplikace Zasedání zastupitelstva a aplikace Správní řízení – tyto dvě aplikace představujeme 

na kurzu Vybrané elektronické nástroje a jejich využití v praxi. Aplikace si kladou za cíl pomoci 

vám – zástupcům obcí – s běžnými agendami na obcích. Díky aplikaci zasedání zastupitelstva 

budete moci administrovat zastupitelstvo od A do Z snadno a jednoduše. Nevíte si rady se 

správními řízeními? Aplikace Správní řízení vám pomůže vést řízení tak, jak je třeba. 

 

 

https://www.portalzastupitele.cz/
https://www.portalzastupitele.cz/VideoKurz.aspx
https://www.portalzastupitele.cz/VideoKurz.aspx
https://elearning2.rokvobci.cz/course/index.php?categoryid=2
https://elearning2.rokvobci.cz/course/index.php?categoryid=2
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Obě aplikace a jejich funkcionality vám představíme na kurzu Vybrané elektronické nástroje 

a jejich využití v praxi 25. 4. 2022. Registrace na: 

https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=249.  

Stáže 

Stáže se opět přesunuly do offline prostředí. Nenechte si ujít příležitost potkat se s kolegy na 

živo, sdílet zkušenosti a dobrou praxi.  V současné době nabízíme tyto stáže: 

 

Cestovní ruch v malých obcích 

Jak začít rozvíjet cestovní ruch v malé obci, aniž by se to významněji dotklo obecního 

rozpočtu? Prezenční stáž zaměřená na cestovní ruch v malých obcích v Přerově nad Labem 

dne 26. 4. 2022. Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=257.  

 

Obec v digitálním světě 

Obec a digitální svět k sobě neodmyslitelně patří. Na stáži vám představíme témata: webové 

stránky, nástroje elektronické komunikace, aplikace pro moderní správu obce, kybernetická 

bezpečnost, Facebook, Instagram, Twitter a Trello. Zajímá vás, jak je možné využít digitální 

nástroje v praxi? Přihlaste se na prezenční stáž, která se uskuteční 5. 5. 2022 na Krajském 

úřadě Středočeského kraje.  

Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=260.  

 

Voda v krajině a obci 

Na stáži se budeme věnovat tématům: využívání, nakládání a hospodaření s vodou ve volné 

krajině, pitná a odpadní voda v obci, seznámíme vás s platnou legislativou a dotačními 

možnostmi na projekty spojené s vodou. V druhé části stáže vám pod vedením pana starosty 

představíme realizované projekty přímo v terénu.  

Prezenční stáž se uskuteční 19. 5. 2022 ve Vlastiboři. 

Registrace na: https://portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=262 

 

Aktuální nabídku vzdělávacích aktivit najdete vždy na hlavní stránce  

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

https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=249
https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=257
https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=260
https://portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=262
https://www.portalzastupitele.cz/
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Certifikáty 

Nově je možné získaný certifikát zobrazit přímo v detailu vašeho osobního profilu na portálu 

zastupitele. Po rozkliknutí záložky „Moje kurzy“ se vám zobrazí seznam absolvovaných kurzů 

včetně získaných certifikátů. 

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 Portálu zastupitele (pro 

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

absolvovaných kurzů je třeba kliknout na tlačítko Moje kurzy. 

 

Možnost nahrání znaku obce v aplikacích 

Nově je možné v aplikaci Zasedání zastupitelstva a aplikaci Správní řízení možné nahrát znak 

obce, který se poté automaticky vygeneruje na všechny dokumenty, které lze v aplikaci 

stáhnout. Znak obce je možné přidat vždy v detailu uživateli (tzv. správa účtu).  

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 

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

