
Vážení členové ČSMO, 

na základě množících se dotazů ohledně používání softwaru CLAUDiN pro správu členských 

poplatků spolku ČSMO Vám přinášíme detailnější postup při zadávání objednávek členských 

poplatků a následné placení. 

V této souvislosti Vás prosíme o zaplacení členského příspěvku za rok 2021, případně i za roky 

minulé prostřednictvím tohoto systému, podrobné instrukce jsou uvedeny níže. 

Správu členů zajišťuje Association House (GUARANT International), kontaktní osobou je Mgr. 

Veronika Kincová, kincova@associationhouse.cz 

 

 

 

 

 

 

Jak postupovat 

Přístup do systému je k dispozici zde: https://membership.guarant.com/association/7/.  

Před PRVNÍM přihlášením je nutné nastavit si heslo. Nejprve klikněte na odkaz “Obnovení hesla” a 

zadejte emailovou adresu, kterou jste uvedli při původní registraci do ČSMO. Pokud si nejste jisti, 
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který email jste v minulosti použili, obraťte se prosím na Mgr. Veroniku Kincovou, 

kincova@associationhouse.cz. 

Jakmile si nastavíte heslo prostřednictvím zaslaného linku, můžete se pomocí tohoto hesla a emailové 

adresy do systému přihlásit (viz obrázek – „Přihlášení člena“). 

Po přihlášení si prosím zkontrolujte své osobní údaje (Menu → Uživatel → Detail) a v případě 

nutnosti je ihned aktualizujte (Menu → Uživatel → Upravit).  

 

 
 

Pro obnovení členství na rok 2021, případně zpětné doplacení členství za roky minulé, vyberte 

příslušný členský poplatek (Menu → Poplatky a objednávky → Členské poplatky).  
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Z nabídky vyberte typ poplatku, který odpovídá Vašemu statutu. Je možné vybrat i kombinované 

členství za roky minulé. 

 
 
 

Vybraný poplatek prosím potvrďte žlutým tlačítkem vpravo nahoře OBJEDNAT. 

 
 

 
 

 

  



Zadejte prosím Vaše fakturační údaje, pokud je již nemáte předvyplněné z Vašeho osobního profilu. 

 

 
 

Úhradu členského příspěvku je možné provést platební kartou nebo bankovním příkazem. Po zvolení 

kterékoliv z platebních metod obdržíte automatickou notifikaci s příslušnými údaji. Pokud se 

rozhodnete platit kartou, můžete tuto notifikaci ignorovat. V případě bankovního převodu prosím 

použijte zaslané platební údaje včetně variabilního symbolu. Po připsání platby obdržíte emailovou 

zprávu a současně bude ve Vašem členském profilu k dispozici potvrzení o platbě (Menu → Poplatky 

a objednávky → Objednávky).  

 

 
 



Dovolujeme si Vás upozornit, že při platbě kartou obdržíte potvrzení obratem, u bankovního převodu 

obdržíte potvrzení do několika dní po připsání dané částky na účet. 

V případě dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat. 

 

S pozdravem a přáním příjemného dne 

 

Mgr. VERONIKA KINCOVÁ 

Manažerka rozvoje asociací 

Českomoravská 19, 190 00 Praha 9, Česká republika  

Mobil: +420 727 902 461 

E-mail: kincova@associationhouse.cz  
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