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PŘÍSTUP
Přístup do registru ČRDM mají členové ČRDM, členové
krajských rad a nečlenské organizace, které se připojují
k pojištění ČRDM.
V rámci organizace by to měl být statutární zástupce,
kontaktní osoba, případně ekonom.
Registr ČRDM slouží jako evidence členů (jak ČRDM, tak
krajským radám, které jsou členy ČRDM), jejím
prostřednictvím se prodlužuje členství v ČRDM
(i krajských radách) a zároveň slouží k administraci
pojištění sjednávané přes ČRDM (členům i nečlenům).
Přístup do registru umožňuje Kancelář ČRDM, členům
krajských rad pak zástupce příslušné krajské rady.
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CHYBNÉ HESLO
V případě, že si nepamatujete heslo, je možné si nechat
vygenerovat nové. Je třeba zadat e-mail, který máte
uvedený u své osoby v registru a na ten přijde automaticky
vygenerované nové heslo. Toto heslo je pak možné si po
přihlášení v registru změnit.
Pokud se nedaří vygenerovat nové heslo, může být
příčinou, že máte jeden stejný e-mail uvedený u několika
osob v registru (např. statutár, kontaktní osoba i ekonom
mají stejný e-mail info@organizace.cz). V takovém případě
systém nedokáže rozpoznat, která z těchto osob žádá
o nové heslo a hlásí to chybu. Je tedy nutné uvést
u každého unikátní e-mail (např. statutar@organizace.cz,
kontakt@organizace.cz, ekonom@organizace.cz).
Nedaří-li se přihlásit, je třeba kontaktovat Kancelář
ČRDM/zástupce své krajské rady.
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ÚVODNÍ STRÁNKA
Po přihlášení se zobrazí úvodní stránka, na které najdete
záložky ZÁSTUPCE ORGANIZACE, MOJE ORGANIZACE
a POJIŠTĚNÍ.
Kromě toho se zde zobrazuje výběr informací z činnosti
ČRDM. Zajímá-li vás více informací, najdete je mj. na/v:
• webových stránkách ČRDM – crdm.cz
• facebooku ČRDM - www.facebook.com/crdm.cz
• zpravodajském portálu Adam - www.adam.cz
• časopise ARCHA – na stránkách crdm.cz nebo tištěný
• Poradně ČRDM - poradna.crdm.cz
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MOJE ORGANIZACE – vyplňování údajů
V záložce MOJE ORGANIZACE se vyplňují údaje
o organizaci, jako název, sídlo, IČ, kontakty apod.
Údaje se vyplňují do bílých okének. Kliknutím na zelené
kolečko lze přidat údaj, na červené odebrat údaj.
Údaje vpravo pod modrým rámečkem DŮLEŽITÉ
(Kontaktní osoby a Pojištění) jsou na této stránce pouze
informativní. Propisují se sem z jiných záložek. Vyplňují se
v jiných záložkách (viz níže v prezentaci).
Věnujte, prosím, vyplňování těchto údajů pozornost
a v případě změn si je aktualizujte. Zejména název, by měl
být stejný jako ve veřejném rejstříku. Údaje se propisují na
webové stránky ČRDM a také do přihlášek k pojištění.
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MOJE ORGANIZACE – logo
Logo, které si sem členové ČRDM nahrají se následně
zobrazuje na stránkách ČRDM v záložce ČLENOVÉ.
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MOJE ORGANIZACE – počty členů
V záložce MOJE ORGANIZACE se zadávají i počty členů (viz
další snímek). Buď kliknutím na Počty členů vpravo
nahoře v modrém rámečku DŮLEŽITÉ, nebo v dolní části
stránky.
Pokud se úplně dole zobrazuje pod Počty členů i Člen, je
zde obvykle uvedený statutár, kontaktní osoba a ekonom.
Nevypisují se sem všichni členové organizace.
Po vyplnění je třeba údaje vždy ULOŽIT červeným
tlačítkem na konci stránky.
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POČTY ČLENŮ – kde vyplnit
V záložce MOJE ORGANIZACE se zadávají i počty členů (viz
další snímek). Buď kliknutím na Počty členů vpravo
nahoře v modrém rámečku DŮLEŽITÉ, nebo v dolní části
stránky.
Klikne se na Vložit počty členů na další rok.
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POČTY ČLENŮ – jak vyplnit
Vyplňují se bílá okénka.
V šedých okénkách se
počty automaticky sčítají.

Pro manuální vložení
(vyššího) počtu osob do
pojištění je třeba
odkliknout zaškrtnutí, aby
okénko bylo možné
vyplnit.
Organizace, které nemají členy (např. zapsaný ústav, o. p. s.) mají automaticky počet členů 0 a vyplňují pouze počty osob zahrnutých do pojištění.
Spolky, které mají např. jen 3 dospělé členy, ale pracují pravidelně např. s 30 dětmi, zahrnou počty dětí do pojištění, takže celkově budou mít
v úrazovém pojištění 33 osob (obvykle např. lesní mateřské školky). V takovém případě je potřeba počty vložit manuálně. Minimální počet osob
do úrazového pojištění činí 30. U organizací, které mají méně členů tento počet naskočí automaticky.
Nelze pojistit méně osob, než je počet členů organizace (s výjimkou právních forem, které členy nemají viz výše).
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ZÁSTUPCE ORGANIZACE

Před vyplněním

kliknout na „Nový“

Po vyplnění

V záložce ZÁSTUPCE ORGANIZACE se vyplňují údaje osob – statutárního zástupce, kontaktní osoby, ekonoma.
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ZÁSTUPCE ORGANIZACE – nový
Bez vyplnění všech údajů u zástupce systém pak dále
neumožní např. sjednat pojištění.

Osoba statutára je povinná – propisuje se automaticky
do formuláře k pojištění.
Pokud jedna a táž osoba je zároveň statutárem a např.
kontaktní osobou, není třeba ji vypisovat 2x, stačí
zakliknout příslušná okénka (vpravo).
(Doporučujeme však mít alespoň 2 osoby pro případ,
že vás potřebujeme nutně kontaktovat – např. kvůli
pojištění - a jedna osoba není zrovna k zastižení.)
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PRODLOUŽENÍ ČLENSTVÍ – 1
.

Na konci roku – v prosinci – se přes registraci ČRDM
prodlužuje členství v ČRDM (či krajské radě) na další
rok.
Nejprve je potřeba zkontrolovat a případně
aktualizovat všechny již uvedené údaje o organizaci
i zástupcích organizace (např. změna statutára,
kontakty, adresy apod.)
V záložce MOJE ORGANIZACE v modrém rámečku
„DŮLEŽITÉ“ lze kliknout na Více info a po kliknutí se
nahoře na stránce zobrazí rámeček s informacemi, co
chybí a je nutné doplnit.
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PRODLOUŽENÍ ČLENSTVÍ – 2
Jakmile jsou všechny povinné údaje vyplněné
(aktualizované) a jsou vyplněné počty členů, zobrazí
se v modrém rámečku „DŮLEŽITÉ“ červené tlačítko
s nápisem „Prodloužit členství na rok 20xx“, na které
je třeba kliknout.
Objeví se okno, které se zeptá, zda si přejete dokončit
registraci. Je třeba odkliknout OK a tím se dokončí
prodloužení členství na další rok.
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PRODLOUŽENÍ ČLENSTVÍ – 3
Po úspěšném prodloužení členství v ČRDM se
v modrém rámečku „DŮLEŽITÉ“ zobrazí PDF, kde jsou
všechny informace o prodloužení členství, vč. údajů
o počtech členů a osob zahrnutých do pojištění ČRDM.
V případě prodloužení členství v krajské radě se
v rámečku „DŮLEŽITÉ“ zobrazí informace, že členství
bylo prodlouženo. Organizace, které jsou členy
krajských rad si pojištění sjednávají zvlášť v záložce
POJIŠTĚNÍ.
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POJIŠTĚNÍ – 1
V záložce POJIŠTĚNÍ se lze závazně připojit
k pojištění, které sjednala ČRDM pro organizace dětí
a mládeže či pracující s dětmi a mládeží.
Pojištěné mohou být pouze organizace, které mají
v pořádku zápis ve veřejném rejstříku (justice.cz).
Přes registr lze sjednat:

•
•
•
•

pojištění úrazové,
pojištění odpovědnosti za škodu organizace,
pojištění odpovědnosti za škodu osoby,
pojištění zaměstnance za škodu způsobenou
zaměstnavateli,
• připojištění odpovědnosti za škodu organizace
(Varianta B, C – navýšení pojistných limitů),
• připojištění dětské skupiny.
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POJIŠTĚNÍ – 2
Pokud nelze na červená tlačítka kliknout, znamená to,
že v registraci chybí něco vyplnit. Informace o tom, co
chybí, najdete pod tlačítkem.
Jakmile jsou všechny nutné údaje doplněné, na
tlačítka lze kliknout a pojištění sjednat.
Pojištění odpovědnosti za škodu osob a pojištění
zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli
nelze sjednat, dokud není sjednané pojištění
odpovědnosti za škodu organizace.
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POJIŠTĚNÍ – 3 (odpovědnost – varianty)
V pojištění odpovědnosti za škodu lze sjednat různé
varianty, které se liší výší pojistného limitu.
Varianta A – cena 1400 Kč (10 mil. / 10 mil.)
Varianta B – cena 1800 Kč (20 mil. / 20 mil.)
Varianta C – cena 2100 Kč (30 mil. / 30 mil.)

Variantu lze navýšit i později v průběhu roku, když se
doplatí rozdíl mezi již sjednanou variantou
a vybranou vyšší variantou.
K základnímu pojištění odpovědnosti za škodu lze
připojistit i dětskou skupinu (poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb.) za
1000 Kč s limitem 10 mil. Kč / 10 mil. Kč). Pojistný limit
u dětské skupiny se nedá navýšit.
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POJIŠTĚNÍ – 4
Po sjednání pojištění se vám pod tlačítky zobrazí
seznam sjednaných pojištění.

(V záložce MOJE ORGANIZACE se také propíše
informace – PDF – o sjednaném pojištění úrazovém
a pojištění odpovědnosti organizace.)
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POJIŠTĚNÍ – člen krajské rady
Při sjednávání pojištění organizace, která je členem
krajské rady, musí příslušná krajská rada svým členům
přihlášku k pojištění schválit, aby byla systémem
odeslána na ČRDM a mohla být zpracována a odeslána
do pojišťovny.
POZOR: Organizaci platí pojištění od chvíle, kdy
odešle závaznou přihlášku, i když krajská rada
odklikne schválení o pár dní později. Je však důležité,
aby přihláška ke schválení nevisela u krajské rady
příliš dlouho, jinak by se mohlo stát, že nebude včas
odeslána do pojišťovny a vznikne problém, že
organizace nebude ve skutečnosti pojištěná!
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POJIŠTĚNÍ – krajské rady
Krajským radám se v záložce POJIŠTĚNÍ zobrazuje
seznam přihlášek jejich členských organizací.

Při sjednávání pojištění organizace, která je členem
krajské rady, musí příslušná krajská rada svým členům
přihlášku k pojištění schválit, aby byla systémem
odeslána na ČRDM a mohla být zpracována a odeslána
do pojišťovny.
POZOR: Organizaci platí pojištění od chvíle, kdy
odešle závaznou přihlášku, i když krajská rada
odklikne schválení o pár dní později. Je však důležité,
aby přihláška ke schválení nevisela u krajské rady
příliš dlouho, jinak by se mohlo stát, že nebude včas
odeslána do pojišťovny a vznikne problém, že
organizace nebude ve skutečnosti pojištěná!
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KONTAKT
ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE
Senovážné nám. 24
110 00 Praha 1

tel. 211 222 860
e-mail: sekretariat@crdm.cz
crdm.cz
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