
SMTP a heslo pro Gmail

Od 30.5. 2022 společnost Google zrušila možnost, aby aplikace třetích stran mohla využívat SMTP
odesílání přes gmailové služby bez možnosti 2FA (dvoufázové ověření) a navíc byla zrušena i 
předvolba v nastavení gmailu „Přístup méně zabezpečených aplikací“.

Aby bylo možné odesílat tiskopisy z programů JUKwin a MUKwin prostřednictvím programu kMail,
je třeba v účtu Googlu aktivovat volbu „Dvoufázové ověření“.

1.
Přihlašte se do správy Vašeho gmail účtu a v položce "Zabezpečení" aktivujte volbu "Dvoufázové 
ověření". Budete potřebovat mobilní telefon, kde Vám přijde pomocí SMS ověřovací kód

Po aktivaci dvoufázového ověření je třeba ještě vygenerovat pro program kMail 16 mistné heslo. 
Klikněte na Vyberte aplikaci, dále Jiné .. zde pojmenujte heslo (např. heslo pro kmail) a potvrďte 
klávesou  VYGENEROVAT.



Vygenerované heslo slouží pouze pro aplikace třetích stran, např pro program kMail. Tímto heslem
se nelze přihlásit do Vašeho účtu. Složí pouze pro nastavení odesílání mailů z gmail.com.

Jestliže máte podezření, že toto heslo je zneužito, stačí jej vymazat a zadat si jiné.
Takto zadané a používané heslo slouží proto, aby např. Vaše účetní mohla odesílat Vaším jménem
(jménem firmy) poštu, ale aby nemohla Vaší poštu číst. Dříve se totiž do hesla zadávalo heslo 
Vašeho emailu.



2.
V programu kMail kliknete na tlačítko Nastavení a heslo zapíšete do příslušného řádku.

Další nastavení:
Odchozí pošta: smtp.gmail.com
Odchozí e-mail: zde napíšete Váš mail z gmailu
Jméno (firma): popis, který se zobrazí příjemci mailu
Server požaduje ověření: určitě zaškrtnout
Název účtu: stejný mail, jako odchozí e-mail
Heslo: heslo z googlu (dříve se zde zadávalo heslo daného e-mailu)
Zabezpečení připojení (SSL/TLS): určitě zaškrtnout
Číslo portu: 587

Po vyplnění Odchozí 
e-mail Vám tlačítko trošku 
usnadní vyplnění daného 
nastavení. 

Dané nastavení lze navíc uložit 
do Seznamu nastavení.

3.
Jestliže stále nelze odesílat maily (programem kMail) z muj.mail@gmail.com, je třeba 
doinstalovat rutinu OpenSSL, kterou naleznete v programu kMail v nabídce Nastaveni / 
Možnosti. Po instalaci Vás Open SSL vyzve na zaplacení symbolické částky za používání
dané rutiny. Nemusíte platit nic, je to čistě dobrovolný dar.

4.
Uzavřete programy a restartujte počítač. Tím se Open SSL aktivuje.

Poznámka na závěr: muj.mail@gmail.com neexistuje (možná ano), proto za muj.mail napíšete 
pochopitelně Váš mail.
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