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Portál zastupitele v květnu 2022  

REPORT o nových nastavení obslužnosti a nabídce portálu  

5/2022 

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.  

Škola místních samospráv – kurz pro zaměstnance obcí I. typu 

Kurz reflektuje potřeby zaměstnanců menších obcí, kde jejich pozice pokrývá více oblastí  

z přenesené i samostatné působnosti obcí. Do programu kurzu jsou zařazena témata: mzdová 

a personální agenda obce, evidence a inventarizace majetku, zveřejňování dokumentů, 

vedení elektronické úřední desky, organizační složky obce, zřízené příspěvkové organizace, 

správa místních poplatků, Czech Point, vidimace a legalizace, spisová služba, účetní postupy 

při pronájmu majetku obce, účtování hospodářské činnosti obce, obec plátce DPH, účetní 

závěrka a závěrečný účet obce, jak sestavit daňové přiznání a další. Kurz je realizován formou 

online. Více informací najdete na stránkách Portálu zastupitele. 

Registrace na: https://portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=268 

Videokurzy programu Školy místních samospráv 

V sekci On-line kurzy na Portálu zastupitele naleznete z brusu nové Videokurzy programu 

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

uživatelského profilu na Portálu zastupitele. Každý z videokurzů je přibližně 30 minut dlouhý 

a lektor Vám v nich zodpoví nejčastější dotazy a osvětlit problematiku spjatou s daným 

tématem. Celková časová dotace je tedy přibližně 7 hodin výukových materiálů. 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 

https://www.portalzastupitele.cz/
https://portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=268
https://www.portalzastupitele.cz/VideoKurz.aspx
https://www.portalzastupitele.cz/VideoKurz.aspx
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řízení, životní prostředí a spisovná služba. Každým z videí Vás provede zkušený lektor. 

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 on-line kurzu vybrané elektronické nástroje a jejich využití v praxi. Obě aplikace si kladou 

za cíl pomoci vám – zástupcům obcí – s běžnými agendami na obcích. Díky aplikaci zasedání 

zastupitelstva budeme 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. Zaujal vás tento kurz? Přihlaste se na kurz Vybrané elektronické nástroje a jejich 

využití v praxi dne 28. 6. 2022.  

Registrace na: https://portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=266.  

Stáže 

Stáže se opět přesunuly do offline prostředí. Přijďte se setkat s kolegy z obcí  a inspirovat se 

přímo na místě. V současné době nabízíme stáž: 

 

JAK NA KNIHOVNU V OBCI 

Představení obce a oceněné Místní knihovny ve Svijanech. Do programu stáže jsou zařazena 

témata: projekt IROP, dotační programy, knihovna v obci a proměna její role, komunitní 

centra a život v obci, zapojení dětí, stavba a vybavení knihovny, spolupráce knihovníků atd. 

Nebudou chybět příklady dobré praxe a prostor pro diskusi a sdílení zkušeností. Stáž se 

uskuteční 6. 9. 2022 v obci Svijany v Libereckém kraji.  

Registrujte se na: https://portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=267.  

 

Aktuální nabídku kurzů najdete vždy na hlavní stránce Portálu Zastupitele na adrese 

https://www.portalzastupitele.cz. 

 

https://elearning2.rokvobci.cz/course/index.php?categoryid=2
https://portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=266
https://portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=267
https://www.portalzastupitele.cz/
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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 deset typů správních 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 práva č. 106/1999 Sb. 

- Uzavírka pozemní komunikace 

- Petice 

- Návrh na místní referendum. 

 

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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