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Vysvětlivky k úvodní obrazovce Mých stránek:

1. Zde vidíte záložky vztahující se k vzájemné interakci mezi 
Vámi a AFL. Naleznete tu například přehled příspěvků 
ze Zdravotního fondu, vyplacené nemocenské dávky, 
rezervace rekreačních objektů, nákupy v internetovém 
obchodě, přehled úhrady členských poplatků atd.

2. V posledních týdnech přibyly na Moje stránky dvě nové 
záložky. Pod jednou si můžete zobrazit přehled všech 
zpráv, které vám AFL poslal, pod druhou se zaznamenávají 
veškeré události spojené s Vaší osobou, např. odevzdání 
pronajatého rekreačního objektu ve špatném stavu. 
Členové mají právo vědět o všech záznamech s nimi 
spojených v systémech AFL – záložka „Události“ jim přístup 
k těmto informacím usnadní.

3. Vlaječka jazyka ukazuje, v jakém jazyce používáte 
Moje stránky. Navíc tím pomáháte pracovníkům AFL při 
rozhodování, v jakém jazyce Vám poslat zprávu. Pokud 
se rozesílá hromadné sdělení většímu počtu členů a je 
připravené ve třech jazycích, rozhoduje o třetím jazyku 
Vámi zvolená vlaječka.

4. Zde můžete změnit některé informace o Vás. Například zde 
můžete zapsat či změnit Vaše telefonní číslo, e-mailovou 
adresu nebo číslo bankovního účtu. Zdržujete-li se jinde 
než na místě trvalého bydliště, můžete lze uvést také tuto 
adresu.

5. Seznam vydaných členských kartiček. Pozn.: Každý 
člen nese osobní zodpovědnost za správnost údajů na 
svých členských kartičkách. Pokud disponujete více 
zaregistrovanými kartičkami, můžete získat přístup do 
rekreačního objektu pomocí více než jedné z nich, tj. do 
objektu se může s jednou z Vašich dalších kartiček dostat 
kdokoli. Aktivovat či deaktivovat kartičku však mohou pouze 
členové AFL. Viz ilustrační obrázek.

6. Zde se nachází odkaz pro rezervaci rekreačního objektu. 
Také zde vidíte, na kolik dní si můžete objekt pronajmout.

7. Zde se nacházejí odkazy pro žádosti o příspěvky ze 
Zdravotního fondu nebo pro žádosti o nemocenské dávky. 
Také zde vidíte, jak velkými právy momentálně disponujete. 
Členům AFL, kteří do zaměstnání nastoupili teprve nedávno, 
může získání 100% práv trvat až několik měsíců.

8. Zde se nachází odkaz pro žádosti o příspěvky ze 
vzdělávacích fondů. Také zde vidíte, jak velkými právy 
momentálně disponujete a v jakém vzdělávacím fondu. 
Pokud disponujete právy ve dvou vzdělávacích fondech  
s celkovou výší práv 100 %, AFL je pro vyplacení příspěvku 
v maximální výši sečte.

9. Zde se nachází rychlý přehled Vaší poslední aktivity na 
Mých stránkách – zobrazí se zde dva poslední úkony  
v každé kategorii.

Takhle fungují  
MOJE STRÁNKY! 

Přihlášení  -– členové AFL se na Moje 
stránky přihlašují z domovské stránky AFL, 
a to pomocí hesla poskytnutého přímo AFL, 
digitálního certifikátu (rafræn skilríki) anebo 
hesla Íslykill/IceKey. Předpokládáme ovšem, 
že hesla v následujících měsících zrušíme 
a přihlašování bude možné pouze pomocí 
digitálního certifikátu nebo Íslykill/IceKey.

Na webových stránkách AFL má každý člen přístup 
na Moje stránky, kde si může dohledat nejrůznější 
informace a provádět některé úkony. V posledních 
letech jsme na vývoji stránek usilovně pracovali a v 
následujících měsících bychom chtěli představit jejich 
interaktivnější podobu. Protože jsme Moje stránky 
dosud formálně nepředstavili, rádi bychom vás nyní 
seznámili s jejich hlavními vlastnostmi.
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Záložka rezervací

1. Zde naleznou členové 
AFL smlouvu o pronájmu 
rekreačního objektu, 
podmínkou je však uhrazení 
částky za pronájem v plné 
výši. Smlouva o pronájmu 
bude tedy vytvořena až 
po zaplacení částky za 
pronájem a objeví se zde ve 
formátu .pdf.

2. Chcete-li smlouvu o 
pronájmu zaslat e-mailem, 
stačí kliknout na obálku.

3. Zde můžete přidat komentář 
vztahující se k pronájmu 
rekreačního objektu, např. 
návrh na zlepšení.

4. Kliknutím na „i“ otevřete informační okno se záznamem 
většiny úkonů v souvislosti s daným pronájmem. Historii 
úkonů si pak můžete uložit ve formě excelové tabulky.

5. Pokud byl pronájem z nějakého důvodu zrušen 
a bylo požádáno o refundaci, můžete průběh 
vyřizování žádosti sledovat kliknutím na lupu.
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