Přihlášení
Při vstupu do Portálu občana budete vyzvání k přihlášení. Je nabízeno vícero možností, jak se
přihlásit. Jako první se nabízí autorizační služba „e-identita.cz“, která umožní autentizaci přes NIA
(národní identifikační autorita – zde se můžete přihlásit např. přes svou bankovní identitu), eObčanka
a další služby.

Na přihlašovací stránce naleznete užitečný panel odkazů, který vám pomůže seznámit se se
zpracováním osobních údajů, kontakty na organizace, případně snadno přesměruje na tento návod

Po úspěšném přihlášení můžete plnohodnotně využít užitečné funkce Portálu občana, které vám
v běžném životě usnadní práci.

Úvodní přehled
Při prvním přihlášení je vhodné se seznámit s „Úvodním přehledem“. V této položce menu najdete
například přehled poplatků (uhrazených nebo neuhrazených), stav vyřízení vašich žádostí, případně
aktuální informace z městského úřadu.

Moje formuláře
Detailnější přehled rozpracovaných, připravených, stornovaných, či odeslaných formulářů nabízí
volba „Moje formuláře“.
K filtrování (výběru) slouží horizontální panel nástrojů, stačí pouze vybrat filtrovaný výraz a stisknout
tlačítko „Načíst“.

Dotace
Úloha dotace slouží k výpisu a editaci dotačních žádostí. Tlačítkem detail se dostanete do bližších
informací formuláře. Tlačítkem vyplnit se přesměrujete do editace konkrétního formuláře.

Formuláře
„Formuláře“ nabízí přehled formulářů rozdělených podle různých agend. Tlačítkem „Vyplnit“ se
přesměrujete do editace konkrétního formuláře.

Vyplnění formuláře
Před vyplněním je dobré se zmínit o tlačítku „Detail“, který Vás přesměruje do popisu formuláře.
Z toho detailu je také možné přejít do vyplnění formuláře. Pomocí tlačítka „Vyplnit“ je možné začít

vyplňovat formulář. Všechny formuláře mají jednotný styl, tedy formu tiskopisu. Tyto tiskopisy se
designově podobají fyzickému papírovému tiskopisu – jako tiskopis vypadá i vytisknutelný výstup
vygenerovaný přes tlačítko „Otisk tiskopisu“, nacházející se v liště, hned nad formulářem.
Rozpracovaný formulář je možné si uložit a vrátit se k němu později pomocí tlačítka „Uložit“.
Správnost vyplněných hodnot zkontroluje tlačítko „Zkontrolovat“.
Je-li formulář vyplněn, je možné jej elektronicky podat tlačítkem „Odeslat“.

Některé formuláře jsou vyplnitelné i v tzv. „WebFormu“. Tyto formuláře jsou pak pohodlně
editovatelné i na různých zařízeních, jako například mobilní telefony a tablety. Pokud to formulář
umožňuje, změnu z tiskopisu na WebForm (a naopak) lze provést tlačítky „Zobrazit jako Tiskopis“,
nebo „Zobrazit jako WebForm“, která se nachází v horní liště, hned nad formulářem.

Poplatky
Jednotlivé poplatky je možné vyfiltrovat dle stavu po splatnosti, před splatností, nebo vyrovnané.
Jednotlivé poplatky v seznamu vypisují informaci o stavu úhrady, výši částky, době splatnosti nebo
umožní přímo přesměrovat na detail poplatku.

V detailu samotného poplatku je umožněno provést úhradu několika způsoby. Je možno využít
informací k platbě, jako variabilní symbol a číslo účtu, případně pro rychlejší platbu využít QR kód.
Nejedná se však o jediné způsoby úhrady. Pro okamžitou platbu je integrována on-line platební
brána.

Chci zaplatit
Další způsob úhrady je pomocí volby „Chci zaplatit“. Jedná se o rychlý způsob úhrady, pokud znáte
variabilní symbol, či jiné specifické informace k platbě.

Moje podání
V této volbě najdete přehledný seznam vašich podání.

