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V případě jakýchkoliv dotazů, nebo problémů s používáním prostředí členské sekce na webu 
www.osad.cz/clenska-sekce/ můžete kontaktovat podporu webu osad.cz na emailu: 

krejcik@email.cz 
Ing. Petr Krejčík 

  

http://www.osad.cz/clenska-sekce/


1. Registrace (postup jak se zaregistrovat do členské sekce) 

1. Jste-li na webové adrese www.osad.cz/clenska-sekce/prihlaseni.php, klikněte nejprvena 
zelený odkaz „Můžete se zaregistrovat zde“. 

 

2. Na stránce „Vytvořit uživatele členské sekce“ zadejte Vaše celé jméno, emailovou adresu, 
uživatelské jméno (stejné jaké máte na webu osad-clenstvi.cz) a vyplňte heslo. Poté klikněte 
na tlačítko odeslat.   
Nemáte-li ještě aktivní členství na webu www.osad-clenstvi.cz, je vhodné si nejprve 
vytvořit členství tam (Z důvodu, aby se uživatelská jména shodovala na obou webech). 

 

 

http://www.osad.cz/clenska-sekce/prihlaseni.php


3. Stránka „Děkujeme za registraci“ Vám pouze oznamuje, že Vám byl odeslán email, který je 
třeba otevřít a potvrdit odkaz v mailu, aby byla registrace dokončena. Email chodí z adresy 
nobody@osad.cz a je nazván   jako Vaše registrace na www.osad.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jakmile kliknete na potvrzovací odkaz ve Vašem emailu, Vaše registrace je dokončena a 
otevře se Vám stránka „Děkujeme za registraci do členské sekce OSAD“. Pro přihlášení nyní 
můžete přejít na stránku www.osad.cz/clenska-sekce/prihlaseni.php, kde můžete zadat Vaše 
uživatelské jméno a heslo a přihlásit se do Členské sekce.  

 

  

mailto:nobody@osad.cz
http://www.osad.cz/clenska-sekce/prihlaseni.php


2. První přihlášení a nastavení členství v členské sekci na webu OSAD.cz 

1. Na stránce „Přihlášení do členské sekce“  zadejte do příslušných polí Vaše uživatelské jméno 
a heslo, které jste vyplňovali při registraci a klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT. 

 

2. Otevře se Vám úvodní stránka, kde v záhlaví uvidíte údaje o Vašem účtu: emailovou adresu a 
celé Vaše jméno + informace o členství (členství ještě nebylo nastaveno), a odkazy 
Nastavení, Změna hesla a Odhlásit se. Chcete-li nastavit datum expirace Vašeho členství, 
klikněte na červený odkaz „členství ještě nebylo nastaveno“, nebo tlačítko Nastavení. 

 

 

 



3. Zobrazí se stránka „Nastavení údajů uživatele“, na které můžete změnit svoje jméno a 
zkontrolovat si a automaticky nastavovat hodnotu expirace Vašeho členství. 
Pokud máte řádně zaplacené členství, objeví se Vám vedle názvu pole „Údaje z osad-
clenstvi.cz“ zelený text popisující, do kdy máte zaplacené členství. Po ULOŽENÍ ÚDAJŮ se 
datum expirace uloží do   Vašeho profilu a získáte plný přístup ke všem stránkám na webu 
osad.cz.  

 

4. Nyní můžete v záhlaví vidět kromě základních údajů také údaj o expiraci členství (doba do 
které máte plný přístup ke všem stránkám na webu osad.cz). Pokud je údaj zelený, tak máte 
plný přístup, pokud je údaj s datem červený, tak Vaše členství již expirovalo a je třeba jej 
prodloužit na webu osad-clenstvi.cz. 

 

 



3. Zapomenuté heslo - jak požádat o zapomenuté heslo 

1. Pokud Vám nejde se přihlásit, protože jste zapomněli heslo k Vašemu účtu, jednoduše o něj 
můžete požádat na stránce www.osad.cz/clenska-sekce/prihlaseni.php. Stačí kliknout na 
odkaz „Zapomněli jste heslo?“. 

 

2. Nyní se Vám otevře stránka, kde je potřeba do příslušného pole zadat pouze Vaši emailovou 
adresu, se kterou jste se registrovali na webu www.osad.cz/clenska-sekce/. Po zadání a 
potvrzení emailu se Vám otevře nová stránka.  

 

  

http://www.osad.cz/clenska-sekce/prihlaseni.php
http://www.osad.cz/clenska-sekce/


3. Po odeslání hodnoty s Vašim emailem se Vám objeví zpráva, že „Odkaz pro reset hesla byl 
odeslán na Vaši emailovou adresu.“ Nyní je potřeba přejít do Vaší emailové schránky a 
potrvdit,   že jste majitelem zadané emailové adresy, kliknutím na odkaz v mailu. 

 

 

4. Po kliknutí na odkaz z mailu se Vám otevře nová stránka „Heslo bylo resetováno“, která 
potvrzuje, že Vám bylo odesláno nové heslo, se kterým se můžete přihlásit do Vašeho účtu 
na www.osad.cz/clenska-sekce/.  Po       přihlášení do členské sekce si můžete okamžitě 
změnit předdefinované heslo, které        jste obdrželi emailem na jakékoli Vámi zvolené.  Více 
informací můžete nalézt v části Změna   hesla. 

 

 

 

  

http://www.osad.cz/clenska-sekce/


4. Změna hesla – jak si v uživatelském profilu změnit heslo 

1. Změnu hesla můžete provést po přihlášení do členské sekce kliknutím na odkaz „Změnit 
heslo“ .  Po kliknutí na tento odkaz se Vám otevře nová stránka, kde budete zadávat staré a 
nové heslo. 

 

2. Na nově otevřené stránce je potřeba zadat staré heslo (heslo, se kterým jste se naposledy 
přihlásili do prostředí členské sekce) a nové heslo (heslo, kterým se budete v budoucnosti 
přihlašovat).  Když máte obě zadané, můžete si je ještě před potvrzením a odesláním 
zkontrolovat (kliknutím na odkaz Ukázat/skrýt heslo – který Vám ukáže, co jste do 
příslušného pole zadali). Pokud jste s nově zadaným heslem spokojeni, můžete nové heslo 
přenastavit a uložit tlačítkem POTVRDIT. 

 



3. Po potrvzení odeslání nového hesla se Vám zobrazí nová stránka, která potvrzuje, že „Vaše 
heslo bylo změněno“. Nyní se můžete odhlásit, nebo si můžete dále prohlížet stránky podle 
libosti (kliknutím na jakýkoliv odkaz z menu). 

 

5. Odhlášení se z prostředí členské sekce 

1. Z prostředí se můžete odhlásit kliknutím na tlačítko „Odhlásit se“ vpravo nahoře an stránce. 
Po odhlášení se přesunete na stránku pro přihlášení. 
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