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ZÁŘÍ 2022 a Portál zastupitele – jaké jsou novinky? 
REPORT o nových nastavení obslužnosti a nabídce portálu  

9/2022 

Vážení uživatelé Portálu zastupitele, 

rádi bychom Vám představili technické novinky Portálu zastupitele za září 2022.  

Portál zastupitele je dostupný na https://www.portalzastupitele.cz.  

 

Elektronické aplikace 
Portál zastupitele nabízí čtyři aplikace, které Vám pomohou s vybranými agendami obce. 

Všechny aplikace jsou umístěny v sekci „Aplikace“ na hlavní straně Portálu zastupitele. 

K využívání aplikací je třeba mít registrační údaje na Portál zastupitele a přihlásit se do aplikací 

pomocí těchto registračních údajů. 

 

Aplikace Zasedání zastupitelstva 

Aplikace zasedání zastupitelstva je umístěna na adrese 

https://www.portalzastupitele.cz/ZasedaniZastupitelstva a slouží ke kompletní administraci 

zasedání zastupitelstva. Pomocí aplikace je možné vést jednotlivý zastupitelstva, zaznamená-

vat hlasování a rozpravu. Aplikace umí vygenerovat pozvánku na zasedání, zápis a výpis 

usnesení.  

 

Aplikace Správní řízení 

Aplikace správní řízení je dostupná na https://www.portalzastupitele.cz/SpravniRizeni  

a slouží uživatelům k vedení deseti vybraných správních řízení. Už není třeba pamatovat si 

jednotlivé kroky správního řízení, není také třeba hledat dokumenty, které by měl správní 

orgán vydat. Aplikace obsahuje vše, co je k vybraným správním řízením třeba. Ulehčete si práci 

a využívejte naší aplikaci správní řízení. 

 

Aplikace Místní poplatky 

Při použití aplikace Místní poplatky na adrese 

https://www.portalzastupitele.cz/MistniPoplatky již nebude třeba používat excel. Vytvářejte 

vámi zvolené poplatky, vytvářejte poplatníky, nebo importujte jejich celý seznam! V aplikace 

můžete sledovat stav zaplacení jednotlivých poplatků, ale také celkový stav plateb. Aplikace 

také umí vygenerovat výzvu k zaplacení poplatku. 

 

 

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


 

Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21", reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 

je spolufinancován z EU 

 

Daňová kalkulačka 

Na adrese https://www.portalzastupitele.cz/Kalkulacka můžete využít naši aplikaci Daňová 

kalkulačka, díky které získáte přehled o předpokládaných daňových výnosech pro aktuální rok. 

Nad rámec této informace aplikace nabízí možnost vytvořit si návrh rozpočtu obce, stačí zadat 

příjmy a výdaje a aplikace vygeneruje návrh rozpočtu automaticky! 

 

Vzdělávací materiály a kurzy 
Pro přihlášené uživatele je na Portálu zastupitele zveřejněna trvalá nabídka kurzů, které lze 

kdykoliv realizovat. Jedná se o kurzy formou e-learningu či videokurzy. Všechny možnosti 

vzdělávání naleznete v sekci „On-line kurzy“ na hlavní straně Portálu zastupitele 

(https://www.portalzastupitele.cz/OnlineKurzy). 

 

Audiovizuální knihovna 

Najdete zde videa z ověřených a doporučených postupů související se správou obce. Inspirujte 

se u ostatních! Videa můžete zhlédnout na adrese https://portalzastupitele.cz/Knihovna.aspx. 

 

Videokurzy programu Školy místních samospráv 

V této sekci jsou připravené videokarty na 14 odborných témat. Nabídka je určena všem, kteří 

nemohou absolvovat prezenční kurzy Škola místních samospráv. Každý z videokurzů je 

přibližně 30 minut dlouhý a lektor Vám v nich zodpoví nejčastější dotazy a osvětlí 

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, evidence obyvatel, GDPR, 

pohřebnictví, kontrolní řád, zákon o obcích, veřejné finance, krizové řízení, životní prostředí  

a spisová služba. Každým z videí Vás provede zkušený lektor. Videokurzy najdete na adrese: 

Videokurz programu Školy místních samospráv (portalzastupitele.cz) 

 

E-learning 

Pro zájemce o hlubší vzdělávání jsou na Portále zastupitele zveřejněny vybraná témata 

zpracovaná formou e-learningu. Pro přístup do e-learningu využijte vaše přihlašovací údaje na 

Portál zastupitele. Nabídku e-learningu najdete na adrese: E-Learning (portalzastupitele.cz) 
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