
Doporučení pro předsedy oddílů 

Doporučujeme všem předsedům oddílů a spolků, aby: 

1. Pro objednávání členských průkazů a dalších produktů, a také pro správu členské základny oddílu, 

využívali modul Předseda. Aktuální návod pro použití modulu Předseda je označen na obrázku č. 

1 červenou šipkou 

       Obrázek č. 1 – návod pro správu oddílů

 

2. Své objednávky platili přes platební bránu, buď kartou, nebo přes bankovní tlačítka převodem. 

Výhodou je rychlost vyřízení. Po provedení platby přes platební bránu, přijde na e-mail osoby, 

kterou máte nastavenou v systému Předseda jako Hlavní kontakt, potvrzení o platbě. V příloze 

tohoto e-mailu obdržíte prozatimní průkazy ČHS (ty Vám následně budou odeslány ještě poštou) 

a dále v příloze naleznete také kartičky pojištění a připojištění, dle objednávky. Svým členům pak 

můžete průkazy ČHS, kartičky pojištění a připojištění případně přeposílat e-mailem. 

 

3. Aktualizovali všechna data svého oddílu v systému Předseda v listu „Oddíl“, označený na obrázku 

č. 2 červenou šipkou.  

       Obrázek č. 2 - začátek listu Oddíl 

 

Po kliknutí na tlačítko „ZMĚNIT REGISTRAČNÍ ÚDAJE“, které se nachází na konci stránky, na 

obrázku č. 3 označené červenou šipkou, je třeba následně opravit všechna data.  

 



Obrázek č. 3 - konec listu „Oddíl“ 

 

V první řadě je nutné aktualizovat data Hlavního kontaktu, který bude objednávky přes 

systém Předseda připravovat, a kterému budou průkazy ČHS, popř. kartičky pojištění, 

připojištění a průkazy PZS na e-mail nebo poštou chodit. Kliknutím na tečku u „Předseda“, 

„Zástupce“ nebo „Jiný“ vyberete osobu, viz obrázek č. 4. V případě výběru „Jiný“, je nutné 

napsat jeho data do „JINÝ KONTAKT“, na obrázku červeně zakroužkovano. Nezapomínejte 

uvést e-mailovou adresu, na kterou Vám po úhradě přijdou prozatimní průkazy ČHS a kartičky 

pojištění a připojištění. 

Obrázek č. 4 – hlavní kontakt 

 

Po provedení všech úprav je třeba kliknout na tlačítko „ULOŽIT REGISTRAČNÍ ÚDAJE“, které 

se nachází na konci stránky a na obrázku č. 5 je označeno červenou šipkou.  

Obrázek č. 5 – uložení dat 

 

 


