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Outlook 2003  

Otevřeme Outlook 2003 poklepáním na ikonku  

          V horním menu vybereme položku Nástroje 

          Vybereme Emailové účty 

          Z možností vybereme položku Přidat e-mailový účet a klikneme na Další. 
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            V následujícím okně jako typ serveru vybereme POP3 a klikneme na tlačítko Další 

             V další tabulce nejprve vyplníme naše jméno a příjmení (např. Pepa Novák)  

             a e-mailovou adresu (novak@neofema.cz) 

             Jako server odchozí a příchozí pošty nastavíme slunecnice.neofema.cz (obě políčka stejně) 

             Do pole uživatelské jméno nastavíme náš email (novak@neofema.cz), do druhého políčka 

             vyplníme heslo, které jsme získali k našemu emailovému účtu. 

             Až vyplníme výše uvedené údaje, zaktivní se nám tlačítko Další nastavení – klikneme na něj. 

 

 

 

              

mailto:novak@neofema.cz
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             V novém okně, které se nám objeví, vybereme záložku Server pro odchozí poštu 

             Zaškrtneme položku Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření 

             Z horních záložek vybereme Upřesnit 

             Pokud chceme, aby se naše emaily daly stahovat např. i na domácím počítači, zaškrtneme    

             políčko Zachovat na serveru kopie zpráv 

             Úpravy potvrdíme kliknutím na tlačítko OK. 

Nyní jsme se dostali do tabulky z předchozího kroku, zde pouze klikneme na Další a 

dokončíme přidávání účtu. 
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Outlook 2007  

          Otevřeme Outlook 2007 poklepáním na ikonku  

          V horním menu vybereme položku Nástroje 

          Vybereme Nastavení účtu… 

          V okně, které se nám zobrazí, necháme vybranou záložku E-mail a klikneme na tlačítko Nový 
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            V následujícím okně pouze zaškrtneme položku Konfigurovat ručně nastavení serveru  

           a klikneme na tlačítko Další 

             V dalším kroku vybereme  položku Email v Internetu a pokračujeme na Další. 
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             Nyní vyplníme naše jméno a příjmení (např. Pepa Novák)  

             a e-mailovou adresu (novak@neofema.cz) 

             Z nabídky Typ účtu vybereme POP3.  

             Jako server odchozí a příchozí pošty nastavíme slunecnice.neofema.cz (obě políčka stejně).  

             Do pole uživatelské jméno nastavíme náš email (novak@neofema.cz), do druhého políčka 

             vyplníme heslo, které jsme získali k našemu emailovému účtu. 

             Až vyplníme výše uvedené údaje, zaktivní se nám tlačítko Další nastavení – klikneme na něj. 
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             V novém okně, které se nám objeví, vybereme záložku Server pro odchozí poštu 

             Zaškrtneme položku Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření 

             Z horních záložek vybereme Upřesnit 

             Pokud chceme, aby se naše emaily daly stahovat např. i na domácím počítači, zaškrtneme    

             políčko Zachovat na serveru kopie zpráv 

             Úpravy potvrdíme kliknutím na tlačítko OK. 

Nyní jsme se dostali do tabulky z předchozího kroku, zde pouze klikneme na Další a 

dokončíme přidávání účtu. 
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Outlook 2010  
Otevřeme Outlook 2010 poklepáním na ikonku  

             V horním menu vybereme položku Soubor 

             Vybereme Informace… 

             Klikneme na Přidat účet 

             V dalším okně zaškrtneme položku Konfigurovat ručně nastavení serveru a klikneme na Další. 

             V následujícím okně vybereme položku E-mail v Internetu a pokračujme kliknutím na Další. 
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             Nyní vyplníme naše jméno a příjmení (např. Pepa Novák)  

             a e-mailovou adresu (novak@neofema.cz) 

             Z nabídky Typ účtu vybereme POP3.  

             Jako server odchozí a příchozí pošty nastavíme slunecnice.neofema.cz (obě políčka stejně).  

             Do pole uživatelské jméno nastavíme náš email (novak@neofema.cz), do druhého políčka 

             vyplníme heslo, které jsme získali k našemu emailovému účtu. 

             Až vyplníme výše uvedené údaje, zaktivní se nám tlačítko Další nastavení – klikneme na něj. 

 
 

mailto:novak@neofema.cz
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             V novém okně, které se nám objeví, vybereme záložku Server pro odchozí poštu 

             Zaškrtneme položku My outoing server (SMTP) requires authentication 

             Z horních záložek vybereme Upřesnit 

             Pokud chceme, aby se naše emaily daly stahovat např. i na domácím počítači, zaškrtneme    

             políčko Zachovat na serveru kopie zpráv 

             Úpravy potvrdíme kliknutím na tlačítko OK. 

Nyní jsme se dostali do tabulky z předchozího kroku, zde pouze klikneme na Další a 

dokončíme přidávání účtu. 



- 13 - 
 

Outlook Express  
Otevřeme Outlook 2003 poklepáním na ikonku  

          V horním menu vybereme položku Nástroje 

          Vybereme Účty… 

          V dalším okně vybereme záložku Pošta 

          Klikneme na tlačítko Přidat, vybereme Pošta  

          V dalším okně vybereme Typ serveru POP3 

Budeme pokračovat kliknutím na tlačítko Další



- 14 - 
 

 

          Zobrazované jméno vyplníme Pepa Novák a pokračujeme na Další. 

          E-mailová adresa – vyplníme novak@neofema.cz a pokračujeme na Další. 

          Z nabídky Typ serveru příchozí pošty vybereme položku POP3.  

          Do kolonky Server příchozí pošty vyplníme slunecnice.neofema.cz. 

          Do kolonky Server odchozí pošty vyplníme také slunecnice.neofema.cz



- 15 - 
 

          Do políčka Název účtu vyplníme opět svůj e-mail: novak@neofema.cz 

          Do dalšího políčka vyplníme své heslo a klikneme na tlačítko Další. 

          Zobrazí se nám tabulka s informací, že se nám účet podařilo úspěšně přidat.  

          Klikneme na Dokončit a budeme pokračovat v dalším nastavování účtu. 
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           V tabulce Účty v Internetu vybereme náš nově vytvořený účet a klikneme na tlačítko Vlastnosti. 

            V novém okně, které se nám objeví, vybereme záložku Servery 

            Zaškrtneme položku Server požaduje ověření 

            Z horních záložek vybereme Upřesnit 

            Pokud chceme, aby se naše emaily daly stahovat např. i na domácím počítači, zaškrtneme    

            políčko Zachovat na serveru kopie zpráv. 

            Úpravy potvrdíme kliknutím na tlačítko OK. 
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 Windows  Live Mail  
  Otevřeme Windows Live Mail poklepáním na ikonku  

             V horním menu vybereme položku Účty 

             Klikneme na ikonku E-mail 

             V následujícím okně vyplníme naši E-mailovou adresu: novak@neofema.cz a naše Heslo. 

             Do kolonky Zobrazované jméno vyplníme Pepa Novák 

             Zaškrtneme políčko Ručně konfigurovat nastavení serveru a pokračujme kliknutím na Další. 

 

mailto:novak@neofema.cz


- 18 - 
 

 

              

             Jako Typ serveru vybereme POP 

             Informace o odchozím serveru – Adresa serveru vyplníme slunecnice.neofema.cz 

             Informace o příchozím serveru – Adresa serveru vyplníme slunecnice.neofema.cz  

             Zaškrtneme políčko Vyžaduje ověření. 

             Do kolonky Přihlašovací uživatelské jméno vyplníme novak@neofema.cz a dokončíme 

              přidávání nového účtu kliknutím na tlačítko Další. 
 

 

mailto:novak@neofema.cz
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Mozilla Thunderbird 
 Otevřeme Mozilla Thunderbird poklepáním na ikonku  

             V horním menu vybereme položku Nástroje  

             Klikneme na položku Nastavení účtu… 

             V následujícím okně ve spodní klikneme na řlačítko Akce účtu  

a vybereme Přidat poštovní účet.. 
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             Vyplníme naše jméno  - Pepa Novák  

             Vyplníme E-mail – novak@neofema.cz. 

             Vyplníme naše Heslo. 

             Klikneme na pokračovat 

             Počkáme, až Thunderbird otestuje nastavení a poté klikneme na Upravit. 
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             Zkontrolujeme, zda v políčku Uživatelské jméno je vyplněn celý náš email.  

             Do políček Příchozí a Odchozí vyplníme slunecnice.neofema.cz 

                      Zbytek tabulky vyplníme podle obrázku níže.. 

             Klikneme na Vytvořit účet. 

            Je možné, že při prvním odesílání e-mailu se Vás Thunderbird  bude ptát, zda chcete  

            schválit certifikát – potvrďte to. 

 

Webmail 
V případě, že jste na cestách nebo nechcete používat žádného z poštovních klientů viz. výše, je 

možné se do své e-mailové schránky přihlásit pomocí webového rozhraní (stejně tak, jako např. 

seznam.cz, centrum.cz...aj). 

 

Rozhraní pro poštovní server, který používáte naleznete na :  webmail.neofema.cz 

Uživatel = Vaše celá e-mailová adresa 

Heslo     =  ****** (viz. závěrečná webhostingová zpráva) 
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IMAP 
Na serveru slunečnice můžete využít IMAP. Nastavuje se stejně, pouze místo POP3 zvolíte IMAP a 

případně změníte čísla portů – příchozí 143, odchozí 25. 
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Nastavení e-mailového klienta pro server Slunečnice 

v mobilním telefonu s OS Android 
V mobilním telefonu nejprve otevřeme aplikace a vyhledáme ikonku E-mail.  

 

Pokud již v zařízení nemáte nastaven jiný poštovní účet, automaticky Vám telefon nabízí možnost 

nastavit e-mail. Email – nastavit email – ruční nastavení/další 

Zadáte údaje uvedené v závěrečné webhostingové zprávě, e-mailovou adresu a heslo. Následně 

použijete tlačítko Další. 

Pokud chcete všechnu poštu stahovat do svého mobilního telefonu, použijte tlačítko Účet POP3. 
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Typ serveru příchozí a odchozí pošty: standardní nastavení 
 

Server příchozí pošty (POP3): slunecnice.neofema.cz  

Port 110/ zabezpečení Žádné / odstranit e-mail ze serveru Nikdy. 

Server odchozí pošty (SMTP): slunecnice.neofema.cz 

Port 25 / zabezpečení TLS 

 

Po stisknutí tlačítka Další bude vytvořen Váš poštovní účet, kterým můžete používat. 

Přidání dalšího účtu: 

Pokud používáte více e-mailových adres a potřebujete si je stahovat do jedné aplikace, jednoduše 

předáte další účet. Opět v aplikacích ikona s obálkou -> e-mail. 

 

Po otevření, si pomocí levého tlačítka na svém telefonu, zvolíte nastavení, kde vám již bude 

nabídnuto přidání dalšího účtu, vč. dalších podrobných nastavení, které u své pošty požadujete. Po 

stisknutí tlačítka přidat účet postupujete stejně jako při zadávání nového účtu viz. výše.  
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Zobrazení webmailu na mobilních zařízeních 
S rostoucím zájmem o využívání našeho rozhraní WEBMAIL jsme pro Vás rozšířili možnosti jeho 

nastavení, přidali nové vzhledy prostředí a především možnost nastavit si dle svých představ 

i webmail  pro mobilní zařízení.  

Postup: Nejprve se přihlaste do svého e-mailu, nejlépe na stolním počítači, přes odkaz: 

webmail.neofema.cz.  

V pravém horním rohu  Nastavení  –> vlastnosti  –> uživatelské rozhraní  / vzhled -  zde zvolíte 

nastavení pro jednotlivá zařízení (stolní PC, tablet nebo mobilní telefon). U každé varianty lze vybrat 

z několika druhů uživatelských prostředí. Vyberte to, které se Vám nejvíce líbí a vyhovuje. Nakonec 

nezapomeňte uložit.   

Po znovunačtení webmailu v dalším zařízení se již zobrazí Vaše nové nastavení.  

Např. Phone skin  –> výběr vzhledu dle vašeho uvážení (Chameleon, Classic, Larry…) –>  uložit.  

 

http://webmail.neofema.cz/

