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Červenec 2021 a Portál zastupitele – jaké jsou novinky? 
REPORT o nových nastavení obslužnosti a nabídce portálu 

7/2021 

Vážení uživatelé Portálu zastupitele, 
rádi bychom Vám představili report obslužnosti Portálu zastupitele za červenec 2021. Pro 
aktuální informace ohledně nabídky kurzů a stáží prosím sledujte hlavní nabídku Portálu 
zastupitele dostupnou na https://www.portalzastupitele.cz.  

Nabídka kurzů 
 
Škola místních samospráv 

V červenci proběhl intenzivní online kurz, který se skládal ze čtyř vysílacích dnů vždy v čase 

9.00-15.00. Tento kurz bude realizován opět v srpnu a to ve vysílacích dnech 16., 18., 23. a 

25. 8. 2021. Na kurzu jsou stále volná místa. Přihlášení lze provést na 

https://portalzastupitele.cz/CourseOnlineView.aspx?id=163.  

 

Stáže 

Červenci byla realizována stáž s názvem Jak ovlivnit příjmovou politiku obce, která se 

zaměřila na témata rozpočtového určení daní, územního plánování, místních daní a poplatků, 

příkladů z praxe, organizaci ÚSC-podnikatelské aktivity, participativního rozpočtu. Stáž byla 

realizována i na začátku srpna. 

V srpnu se můžete těšit na prezenčně realizovanou stáž s názvem Cestovní ruch v malých 

obcích, která bude realizována 31. 8. 2021 od 9.30 do 17.00 v obci Nečtiny v Plzeňském kraji. 

Na stáž je stále možné se přihlásit a to na 

https://portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=164.  

 

Kurz soft skills 

Z kraje září 2021 pro vás chystáme kurz soft skills. Jedná se o třídenní kurz zaměřený na výuku 

tzv. měkkých technik, které upotřebíte při většině Vašich činností během každého dne. Jejich 

zvládnutí a využívání může zlepšit vztahy na úřadě i v obci, zefektivnit činnosti a komunikaci. 

Pro Vás osobně jejich využívání znamená lepší zvládání zátěžových situací, účelnější organizaci 

času a větší pohodu v práci. Dozvíte se základy teorie, ale hlavně získáte zásobu technik, které 
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můžete hned začít využívat v praxi. Kurz bude postaven interaktivně a zaměřen na praktická 

řešení a nácvik dovedností. Kurz proběhne 7.-9. 9. 2021 v Libici nad Doubravou. Registrace na 

kurz je možná na https://portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=162.  

 

Webinář 

V červenci byl uzavřen druhý webinář s JUDr. Jakubem Blažkem. Oba webináře byly zaměřeny 

na téma KONTROLA OBCÍ VČETNĚ KONTROLY HOSPODAŘENÍ. Webináře je možné shlédhnout 

ze záznamu na YouTube kanále SMSČReducation na odkaze 

https://www.youtube.com/channel/UCiHgAtLkhWaG0f6lvdUA1HQ.  

 

Veškeré proběhlé webináře můžete také shlédnou na našem YouTube kanále 

SMSČReducation. Seznam proběhlých webinářů včetně prezentací je k dispozici na webu 

https://www.portalzastupitele.cz/Webinar.  

 
 

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

https://www.portalzastupitele.cz. 
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Drobečková navigace 
Pro lepší orientaci na Portále Zastupitele byla vložena drobečková navigace. Drobečkovou 
navigaci najdete vždy pod nabídkou hlavního menu. Díky drobečkové navigaci se můžete 
snadno a rychle vrátit na předcházející stránky. 
 

 

 

Technické informace pro připojení na kurz 
Na stránce https://portalzastupitele.cz/TechnickeInformace.aspx nově naleznete technické 
informace pro připojení na kurz vysílaný online na platformě MS Teams. V rámci technických 
informací naleznete odpovědi na všechny otázky, které vás v souvislosti s připojením mohou 
zajímat. 

Videonávody 
Součástí Portálu Zastupitele jsou také videnávody, kde naleznete odpovědi na nejčastěšjší 
otázky spjaté s registrací na kurz, přihlášením na kurz, plněním e-learningu apod. Videnávody 
jsou dostupné na https://portalzastupitele.cz/Videonavody.aspx.  

Kalendář akcí 
Zároveň byl pro větší přehlednost nabízených kurzů vytvořen kalendář akcí, který se 
zobrazuje na hlavní straně pod aktuální nabídkou kurzu. Kalendář je zatím ve vývoji 
(zejména po stránce grafické), funkcionalitu však splňuje. Věříme, že kalendář akci 
zpřehlední aktuální nabídku kurzů. 

Audiovizuální knihovna 
V Audiovizuální knihovně https://www.portalzastupitele.cz/Knihovna.aspx , umístěné v sekci 

On-line kurzy, najdete dvě nová videa, která prezentují příklady dobré praxe z obce Křižánky 

– Zkušenosti s lokální měnou a Sociální bydlení v Křižánkách. 
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Portál zastupitele a Rok v obci 
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 rokvobci.cz. 

 

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 


