
 
 

 
// Obsahuje-li tento dokument zmínky produktů, nejedná se o affiliate 
program, ale doporučení na základě nezávislých testů a zkušeností. 

// Chybí vám nějaké informace? Potřebujete radu? Neváhejte mne kontaktovat 
na webu www.karolsuchanek.com 

 

 

ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ: 
UŽIVATELSKÉ ÚČTY ZAŘÍZENÍ 

 
 

Přečtěte si, jak na svém počítači vytvářet a přepínat účty pro různé uživatele. 
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POČÍTAČ S WINDOWS 10 

 

Přidání nebo odebrání účtů na počítači s Windows 10 

Různé účty na sdíleném počítači umožňují více uživatelům používat stejné zařízení a 
zároveň všem uživatelům poskytují jejich vlastní přihlašovací údaje a přístup k vlastním 
souborům, oblíbeným položkám prohlížeče a nastavení počítače. 

Přidání uživatelů na domácí počítač 

Nejlepší způsob, jak přidat uživatele na váš počítač, je nechat je se přihlásit pomocí účtu 
Microsoft. Další informace o účtech Microsoft najdete na webu podpory Přihlášení pomocí 
účtu Microsoft. 
 
V edicích Windows 10 Home a Windows 10 Professional: 
 

1. Otevřete nabídku Start a pak Nastavení  > Účty > Rodina a jiní uživatelé 
1. V části Jiní uživatelé vyberte Přidat do tohoto počítače někoho dalšího 
2. Zadejte informace o účtu Microsoft uživatele a postupujte podle pokynů. 

 
Pokud potřebujete ze svého počítače odebrat přihlašovací údaje této osoby: 
 

1. Otevřete nabídku Start a pak Nastavení  > Účty > Rodina a jiní uživatelé 
2. Vyberte jméno osoby nebo její e-mailovou adresu a pak vyberte Odebrat  

Tím neodstraníte účet Microsoft dané osoby, ale jenom odeberete jejich přihlašovací 
údaje ze svého počítače. 

Vytvoření místního uživatelského účtu nebo účtu správce ve Windows 10 

Pokud vaše dítě nebo někdo jiný nemá účet Microsoft, můžete pro ně vytvořit místní 
uživatelský účet.  
 
Protože není místní účet vázaný na žádný účet Microsoft, v případě zapomenutí hesla není 
možné jej obnovit. Proto je důležité si heslo pamatovat nebo jej bezpečně uchovat ve 
správci hesel.  
 

1. Otevřete nabídku Start a pak Nastavení  > Účty > Rodina a jiní uživatelé 
2. Vyberte Přidat do tohoto počítače někoho dalšího 

https://support.microsoft.com/cs-cz/account-billing/jak-se-p%C5%99ihl%C3%A1sit-ke-sv%C3%A9mu-%C3%BA%C4%8Dtu-microsoft-2ffedaca-6e1b-bc18-f28c-58539e1cb6d3
https://support.microsoft.com/cs-cz/account-billing/jak-se-p%C5%99ihl%C3%A1sit-ke-sv%C3%A9mu-%C3%BA%C4%8Dtu-microsoft-2ffedaca-6e1b-bc18-f28c-58539e1cb6d3


 
 

3. Vyberte Nemám přihlašovací údaje této osoby a na další stránce vyberte Přidat 
uživatele bez účtu Microsoft 

4. Zadejte uživatelské jméno, heslo, nápovědu pro heslo (nebo zvolte bezpečnostní 
otázky) a pak vyberte Další  

 
 
Přepínání mezi uživatelskými účty  
 
Při zapnutí počítače vás systém Windows vyzve k volbě účtu, kterým se chcete do systému 
přihlásit.  
 
Pokud chcete uživatelské účty přepnout během používání počítače, postupujte takto:  
 

1. Otevřete nabídku Start a klikněte na ikonku aktivního účtu, který jste nyní 
přihlášeni 

2. Vyberte jiný účet, na který chcete přihlášení přepnout  
 

 
POČÍTAČ MAC  

 

Přidání účtů na počítači Mac 

Používá-li váš Mac více uživatelů, doporučuje se pro každého z nich vytvořit samostatný 

uživatelský účet. Tak si bude každý moci přizpůsobit nastavení a volby podle svých potřeb, 

aniž by ovlivnil nastavení jiných uživatelů.  

1. Otevřete nabídku Apple  > Předvolby systému > Uživatelé a skupiny 

Pokud je zámek vlevo dole zamčený , kliknutím na něj odemkněte panel 
předvoleb. 

2. Klikněte na tlačítko Přidat  pod seznamem uživatelů 
3. Klikněte na místní nabídku Nový účet a poté zvolte typ uživatele: 

 
● Správce: Správce může přidávat a nastavovat další uživatelské účty, instalovat 

aplikace a měnit nastavení. Uživatel, kterého vytvoříte při prvním nastavení Macu, je 
správcem. Mac může mít více správců. Můžete vytvořit nové účty správce nebo 
můžete také převést běžné uživatelské účty na správcovské. Pro správcovský účet 

https://support.apple.com/cs-cz/guide/mac-help/aside/glosf17cc995/11.0/mac/11.0
https://support.apple.com/cs-cz/guide/mac-help/aside/glosf17cc995/11.0/mac/11.0


 
 

nenastavujte automatické přihlášení. Pokud byste tak učinili, mohl by kdokoli 
jednoduše počítač restartovat, a získat tak přístup s oprávněními správce. Z důvodu 
trvalého zabezpečení Macu nesdílejte s nikým jména ani hesla správců. 
 

● Standardní: Standardní uživatele vytváří správce. Standardní uživatelé mohou 
instalovat aplikace a měnit svá vlastní nastavení, nemohou však přidávat další 
uživatele ani měnit nastavení ostatních uživatelů. 
 

● Pouze sdílení: Pouze sdílející uživatelé mají možnost vzdáleného přístupu k 
souborům, nemohou se však přihlásit ani měnit nastavení v počítači.  

Další informace o volbách pro jednotlivé typy uživatelů zobrazíte kliknutím na tlačítko 
Nápověda v levém dolním rohu dialogového okna. 

4. Zadejte celé jméno nového uživatele. Název účtu se generuje automaticky. Chcete-li 
použít jiný název účtu, zadejte jej nyní – později už nebude možné jej změnit. 

5. Zadejte heslo pro uživatele, poté jej zadejte ještě jednou pro ověření. Zadejte 
nápovědu k heslu, která uživateli pomůže si na heslo vzpomenout. 

6. Klikněte na Vytvořit uživatele 
7. V závislosti na typu vytvářeného uživatelského účtu můžete také provést některou z 

následujících akcí: 
 

● Pro správce vyberte Povolit uživateli správu počítače 
● Pro správce vyberte Povolit uživateli obnovení hesla pomocí Apple ID 
● Pomocí předvoleb Sdílení určete, zda může uživatel sdílet vaše soubory a sdílet vaši 

obrazovku 

Pokud je váš Mac vybaven funkcí Touch ID, může nový uživatel po přihlášení k Macu přidat 
otisk prstu. Uživatel potom může Touch ID používat k odemykání Macu a heslem 
chráněných položek a k nakupování položek v iTunes Storu, App Storu a Apple Books pod 
svým Apple ID. 

https://support.apple.com/cs-cz/guide/mac-help/aside/glosfe7775c6/11.0/mac/11.0
https://support.apple.com/cs-cz/guide/mac-help/aside/glos8dd1231e/11.0/mac/11.0

