
Nastavení účtu v aplikaci MS Outlook 2010 
Dokument obsahuje obrazový návod na založení nového emailového účtu v aplikaci Microsoft 

Outlook 2010. V některých starších verzích Outlooku je pro vytvoření nového účtu nutno vybrat 

v hlavním menu nabídku Nástroje -> Účty, v tom případě zvolte Nástroje -> Účty a překročte až ke 

3.kroku. 

1. Po otevření MS Outlook přejdeme na záložku Soubor 

 

2. Otevře se nám nová nabídka, ve které zvolíme Nastavení účtu 

 



 

3. Po zvolení Nastavení účtu se nám otevře následující dialogové okno. My v něm zvolíme 

možnost Nový. 

 

4. Teď už se dostáváme k samotnému vytváření účtu. V dalším dialogovém okně necháme 

zatrhnutu položku Emailový účet a zvolíme tlačítko Další. 

 



 

5. V dalším dialogovém okně zvolíme – Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typ 

serveru a zvolíme opět další 

 

6. Vybereme Email v Internetu a opět dáme Další 

 



 

7. V dalším okně již vyplňujeme uživatelské údaje. 

 Do položky jméno si můžete sami zvolit název, pod kterým budete mít účet uložený 

v Outlooku. 

 Do položky E-mailová adresa zadejte svojí emailovou adresu, která je ve tvaru 

emailova@adresa.cz (v mém případě je to jiri.kufner@imatic.cz) 

 V informacích o serveru zvolte jako typ Účtu – IMAP 

 Server příchozí pošty nastavte na – mail.imatic.cz 

 Jako server odchozí pošty zadejte – smtp.imatic.cz 

 V přihlašovacích údajích zadejte jako Uživatelské jméno zadejte celou emailovou adresu, u 

mne je to - jiri.kufner@imatic.cz 

 A v položce heslo zadejte své heslo k emailovému účtu 

Poté zvolte tlačítko Další nastavení… 

 

mailto:emailova@adresa.cz


 

8. V tomto dialogovém okně přejděte na záložku Server pro odchozí poštu a nastavte vše stejně, 

jako je na obrázku. Poté potvrďte OK. 

 



 

9. Poté zkontrolujte na záložce Upřesnit, zda jsou správně nastavené porty a šifrování. Vzorové 

nastavení je na obrázku. 

 
10. Tím jste se vrátili do přechozího dialogového okna, kde můžete pokračovat stisknutím Další. 

 

11. Poté již jen Outlook otestuje správné nastavení serveru a vy pomocí tlačítka Dokončit 

dokončíte vytváření mailového účtu. 


