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Vážení uživatelé Portálu zastupitele, 

rádi bychom Vám představili report obslužnosti Portálu zastupitele za duben 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 

Škola místních samospráv 

Vzdělávací kurz vystihuje všechna témata potřebná pro výkon veřejné správy. Vhodné pro 

všechny, kdo se chtějí vzdělávat a získávat přehled o častých změnách v právní legislativě. Kurz 

nabízí vzdělávání a osvojení si dovedností ve 13 oblastech: Zákon o obcích a související 

předpisy; Evidence obyvatel, Ochrana osobních údajů, pohřebnictví; Veřejné finance, Dotace, 

Majetek obce; Kontrolní řád; Občanský zákoník; Zákoník práce; Správní řád; Stavební zákon; 

Životní prostředí; Oblast dopravy; Školství; Sociální oblast; Krizové řízení. 

 

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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Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=264  

 

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. 

 

Obě aplikace a jejich funkcionality vám představíme na kurzu Vybrané elektronické nástroje 

a jejich využití v praxi 24. 5. 2022. Registrace na: 

https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=263.  

 

 

Aktuální nabídku vzdělávacích aktivit najdete vždy na hlavní stránce  

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

 

  

https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=264
https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=263
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. 

Aplikace Správní řízení 

V aplikaci Správní řízení na https://www.portalzastupitele.cz/SpravniRizeni můžete 

administrovat jednotlivá správní řízení od A do Z. V současné době je v aplikaci možné 

administrovat tato správní řízení: 

- Hlášení místa trvalého pobytu na návrh navrhovatele, 

- Rušení místa trvalého pobytu, 

- Závazné stanovisko ke kácení dřevin, 

- Žádost o poskytnutí informace o životním prostředí, 

- Žádost o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, 

- Žádosti dle zákona 106/1999 Sb., 

- Oznámení o výkonu práva shromažďovacího, 

- Uzavírka pozemní komunikace, 

- Petice. 

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. 

 

 

 

 

 

https://www.portalzastupitele.cz/SpravniRizeni
https://www.portalzastupitele.cz/
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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 

mailto:hinda@smscr.cz
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