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Internet umožňuje několik způsobů komunikace . Nejznámějším způsobem je elektronická 
pošta tzv. e-mail.
Chceme-li  využívat služeb elektronické pošty musíme nejprve založit e-mailovou schránku.

Základní rozdíly klasické poštovní a e-mailové schránky jsou následující:
poštovní schránka e-mailová schránka

adresa Karel Novák,  Pod lipou 17, Chrudim     novak@centrum.cz
zabezpečení klíček  heslo
umístění na plotě, (stále přístupná)  na „poštovním serveru

Poštovní server je počítač, který je stále připojen k internetu.Tyto servery mají jednoznačné 
názvy - např. „centrum.cz“, „seznam.cz“, „evres.cz“ atd., Název serveru se v elektronické 
adrese uvádí za @ („zavináč“) .
Např. adresa novak@centrum.cz  nám říká, že pan Novák má svoji schránku na serveru 

s názvem „centrum.cz“ a název jeho schránky na tomto serveru je „novak“
( Zavináč napíšete na klávesnici kombinací kláves pravé Alt +V nebo levé Alt + 64.)

Založení schránky : Schránku můžeme založit na různých serverech dle vlastního výběru
Uvedu příklad založení poštovní schránky na portálu seznam.cz.

1. V prohlížeči internetových stránek otevřete stránku www.seznam.cz (Do adresního 
řádku v programu Internet Explorer napište adresu www.seznam.cz  a potvrďte 
Entrem nebo zelenou šipkou)

2. Barevná oblast na označená Email.cz je určena ke vstupu do již vytvořené schránky 
nebo k založení nové schránky. 

Pro založení nové schránky klikneme na text „založit nový e-mail“

Pokud bychom již dříve vytvořili schránku na portálu seznam.cz , zadali bychom do 
kolonky „Jméno“ jméno naší schránky (text, který je uveden v naší e-mailové adrese 
před zavináčem – např „novak“ ) a heslo a kliknutím na „Přihlást“ bychom vstoupili 
do schránky.
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3. Do formuláře, který se Vám objevil na obrazovce po kliknutí na „založit nový e-mail“ 
doplňte následující údaje:
( Pro vepsání textu do jednotlivých polí je třeba nejprve do rámečku kliknout levým 
tlačítkem myši a přenést tak do tohoto pole textový kurzor. Zápis textu se nepotvrzuje 
klávesou ENTER,  pouze myší kliknete do dalšího pole a zapisujete další položku. Pole 
označená hvězdičkou jsou povinná)

a. Uživatelské jméno   - uživatelské jméno je 
jméno, které budete mít uvedeno na své 
e-mailové adrese před „zavináčem“. Zadává 
se bez háčků, čárek a bez mezer. Pokud jste 
zadali jméno, které již použil někdo před 
Vámi, program Vám to oznámí a je nutné 
zadat jméno jiné. Viz. následující příklad: 

b. Jméno serveru, který budete používat (text 
uvedený v adrese za „zavináčem“. V tomto 
případě můžete zvolit název seznam.cz nebo 
email.cz. Výběr provedete kliknutím do 
kolečka před názvem.

c. Následně doplňte „Heslo“, které budete 
používat pro vstup do Vaší schránky a toto 
heslo zopakujte pro kontrolu ještě jednou do 
dalšího pole. 

d. Dále uveďte rok narození a kliknutím do kroužku před názvem zvolte pohlaví.
e. kliknutím na „zobáček“ v řádku „Kontrolní otázka“ rozbalíte seznam kontrolních 

otázek. Myší si vyberte kontrolní otázku, a kterou v následujícím řádku odpovězte.  
Tento údaj slouží pro Vaši identifikaci v případě zapomenutí hesla.

f. Do pole „Ověřovací kód“ opište písmena  z obrázku pod textem.
g. Klinutím do čtverce (ve kterém se objeví „fajfka“) potvrdíte váš souhlas s využívámím 

služby a kliknutím na tlačítko Založit učet postoupíte na další obrazovku.
4. Z další obrazovky si zapamatujte Vaši e-mailovou adresu a kliknutím  na nápis

přejdete na další obrazovku.  
5. Na další stránce je možno vyplnit, zda 

chcete do Vaši schránky zasílat informace 
týkající se různých oborů.
Pro ukončení volby se posuvníkem přesuňte 
na spodní okraj stránky a klikněte na 
tlačítko „uložit nastavení“

6. V dalším kroku se Vám na 
obrazovce objeví Vaše nová 
emailová schránka.     
BLAHOPŘEJI

7. Ze schránky se odhlásíte 
tlačítkem Odhlásit se.
Kliknutím na nápis Seznam 
v pravém horním rohu 
následující obrazovky se 
vrátíte zpět na „seznam“.


