ČLS JEP – CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČLENŮ
UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO ČLENY

Člen má právo po uhrazení členských poplatků nahlížet do svého profilu, aktualizovat kontaktní údaje,
kontrolovat došlé platby a stáhnout si doklad za provedené platby.

Budoucí nebo aktivní člen si může o členství zažádat, rozšířit členství o další společnosti / sekce /spolky
lékařů nebo aktualizovat své údaje na adrese https://databaze.cls.cz/.

1. Žádost o členství neboli registrace do ČLS JEP (tato stránka se objeví po kliknutí na žádost
o členství buď v záhlaví webu nebo na úvodní stránce). Uživatel vyplní všechny údaje – přihlašovací
údaje, osobní údaje, kontaktní údaje, své pracoviště, specializaci a zažádá o přijetí do odborných
společností / sekcí / spolku lékařů. Dále musí souhlasit s použitím osobních údajů a přihlášku odešle.
Po odeslání registrace bude přihláška předána výboru odborné společnosti / sekce / spolku lékařů.
Jakmile bude členství výborem schváleno, bude na uvedený e-mail odesláno potvrzení členství
včetně pokynů k platbě členských příspěvků. Po uhrazení plateb se uživatel stává řádným členem
ČLS JEP.

2.

Člen – po přijetí do odborné společnosti / sekce / spolku lékařů se na stejné úvodní stránce může
přihlásit a podnikat následující kroky:
a) Přihlášení člena:
Každý člen se přihlašuje pod svou e-mailovou adresou a heslem, které si sám zvolil při registraci.
Pokud je uživatel členem ČLS JEP a přihlašuje se do členské databáze poprvé, musí si zažádat
o heslo – tlačítko na stránce vpravo dole.

Pokud člen heslo zapomene či si potřebuje zažádat o heslo z toho důvodu, že se do nové členské
databáze přihlašuje poprvé, tak se po kliknutí na tlačítko Žádost o heslo dostane na následující
stránku, kde zadá svou e-mailovou adresu a evidenční číslo. Následně mu přijde
e-mail s informacemi o změně hesla.

b) Po úspěšném přihlášení se uživatel dostane na svůj profil člena – zde vidí všechny své údaje,
může si změnit heslo, změnit veškeré svoje údaje nebo si zažádat o rozšíření členství do další
odborné společnosti, sekce či spolku lékařů. Také zde vidí přehled svých členství, to znamená
v jaké odborné společnosti, sekci nebo spolku lékařů má členství schváleno.

c) Další záložkou jsou Platby za členství. Zde člen vidí svůj přehled, minulé platby, číslo účtu i svůj
variabilní symbol. Pokud má člen všechny platby v pořádku, stav konta je 0 Kč zeleně označeno.

Pokud je člen dlužníkem – to znamená, že nezaplatil nějakou platbu, tak má stav konta v mínusu
označeno červenou barvou.

d) Poslední záložkou, ke které má člen přístup je záložka Dokumenty. Do této záložky se každému
členovi automaticky propisují doklady o zaplacení. Jejich výpis vypadá následovně:

Po rozkliknutí detailu se členovi objeví zjednodušený daňový doklad, který si může stáhnout nebo
vytisknout. K dokladům se dostane i zpětně, ze systému nebudou mizet.

