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1. Aktivace přístupu 

1.1. Vstup 

Vstupte na stránky www.rust-osobnosti.cz 

Klikněte na odkaz „Registrace“ v pravé části stránek. 

 

1.2. Aktivační a doplňující kód 

Vyplňte aktivační a doplňující kód. 

POZOR!!! Sytém rozlišuje velká a malá písmena. V momentě, kdy použijete aktivační 
kód a úplně dokončíte registraci klienta viz. kapitola 1.3., stává se aktivační kód neplatným. 
Nelze ho tedy použít pro další registraci. 

 



 Strana 3 (celkem 6) Verze 01/2009 

  aktualizováno 20.2.2009 

1.3. Registrační údaje 

POZOR!!! Pokud se jedná o nového klienta, NEVYPLŇUJTE pole „Uživatelské 
jméno:“ a „Heslo“. Tyto údaje se používají pouze v případě, že klient prodlužuje platnost 
přístupu do internetové televize Růst osobnosti u svého stávajícího účtu. 

Vyplňte všechna povinná pole označená *. 

Pole „Oslovení:“, zde vyplňte, jaké si přeje klient oslovení v korespondenci, např.: 
Vážený pane Nováku, Vážená slečno Mrázová, Vážená paní Hlavatá apod. 

Pole „Datum narození“ není sice povinné, ale doporučuji tyto informace vyplnit. 
Můžeme Vám tak zaslat blahopřání k narozeninám. 

Pole „Email“ je velmi důležité 

1. Na tento e-mail zašle systém automaticky přihlašovací údaje. 

2. e-mail je zároveň uživatelským jménem klienta. 

3. Jeden e-mail nelze použít na aktivaci více účtů. V tomto případě by nebyla 
registrace dokončena. 

Fakturační adresa. Tyto údaje vyplňte pouze v případě, že jsou odlišné od 
korespondenční údaje. Při každé objednávce v e-shopu je klient vyzván k případnému 
vyplnění těchto údajů. Jsou však vždy nepovinné. 

Po vyplnění registračních údajů klikněte na tlačítko odeslat. 
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1.4. Potvrzení registrace 

V případě, že registrace proběhne úspěšně, jste o tom informováni hlášením viz. 
obrázek.  

 

Klient obratem obdrží na e-mail, který uvedl v registraci, uvítací dopis společně 
s přihlašovacím heslem. 

1.5. Přihlášení do systému 

Klient se může následně přihlásit do sytému pomocí hesla, které obdrží na jím uvedenou 
e-mailovou adresu. 

Může to učinit kliknutím na interaktivní odkaz, viz. kapitola 1.4., nebo na úvodní straně 
www.rust-osobnosti.cz. 

Uživatelské jméno je klientův e-mail. 
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1.6. Změna hesla 

V případě, že je klient přihlášen, nalezne na úvodní straně www.rust-osobnosti.cz 
v pravém sloupci základní informace ke svému účtu. 

Jednou z funkcí je změna hesla. 

Změnu hesla doporučujeme z důvodu snadného přístupu do systému. Úvodní heslo, 
které vygeneruje systém je velmi těžko zapamatovatelné. 

 

Kliknutím na odkaz „Změna hesla“ se dostanete na formulář, který Vám umožní změnu 
hesla. Zadejte tedy původní heslo a 2x nové heslo. Vše potvrďte kliknutím na tlačítko 
„Uložit“. 

 

1.7. Odhlášení ze systému 

V momentě, kdy je klient přihlášen, vidí na úvodní straně www.rust-osobnosti.cz 
základní informace ke svému účtu viz obrázek v kapitole 1.6. Na ostatních stránkách pak vidí 
své jméno a příjmení a tlačítko odhlásit se. 

POZOR!!! Funkce odhlásit se je velmi důležitá. Systém má bezpečnostní zámek, který 
znemožňuje přihlásit se současně na více počítačích. Pokud tedy klient používá internetovou 
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televizi  na jednom počítači a chce přejít na počítač druhý, musí se na prvním PC nejprve 
odhlásit. 

V případě, že klient zavře okno bez odhlášení, uvolní se přístup pro další přihlášení až 
po 30 minutách. Tento systém byl zaveden z důvodu zabezpečení zneužívání jedné licence 
současně na více počítačích. 

 

1.8. Zaslání zapomenutého hesla 

V případě, že klient zapomene heslo, má možnost zažádat o jeho zaslání. K této funkci 
se dostanete tak, že chybně zadáte přihlašovací heslo, případně tyto informace nevyplníte 
vůbec. 

V tomto případě vyplňte e-mailovou adresu, která je uživatelským jménem k danému 
učtu. Na uvedený e-mail systém automaticky zašle nově vygenerované přihlašovací heslo. 
Pomocí tohoto hesla se může klient přihlásit. Následně doporučujeme změnu hesla viz. 
kapitola 1.6. 

 


