
Dosáhněte s Office 365 toho, na 
čem vám záleží.

Toto je vaše 365 



Vyberte si Office, který je 
pro vás nejvhodnější:

Pro vaše podnikání Pro váš domov

PŘEDPLATNÉ JEDNORÁZOVÝ NÁKUP PŘEDPLATNÉ PŘEDPLATNÉ JEDNORÁZOVÝ NÁKUP

Office 365  
Business Premium

Office pro domácnosti 
a podnikatele 2019

Office 365  
pro domácnosti

Office 365 
pro jednotlivce

Office pro studenty 
a domácnosti 2019

1 uživatel 1 zařízení Až 6 uživatelů 1 uživatel 1 zařízení

Funguje v systémech Windows, Mac, 
iOS a Android¹

Funguje v systémech Windows 
nebo Mac

Funguje v systémech 
Windows, Mac, iOS 

a Android¹

Funguje v systémech 
Windows, Mac, iOS 

a Android¹

Funguje v systémech 
Windows nebo Mac

PRÉMIOVÉ APLIKACE PRÉMIOVÉ APLIKACE PRÉMIOVÉ APLIKACE

Zahrnuje funkce jako Editor rukopisu 
ve Wordu², 3D v PowerPointu a nové 

funkce v Excelu

Zahrnuje funkce jako 
Editor rukopisu ve Wordu², 
3D v PowerPointu a nové 

funkce v Excelu

Zahrnuje funkce jako 
Editor rukopisu ve Wordu², 
3D v PowerPointu a nové 

funkce v Excelu

Word
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Excel
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PowerPoint
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OneNote

l l l l l

Outlook

l l l l

Cloudové úložiště 
OneDrive

1 TB 1 TB na uživatele 1 TB

Technická podpora

l Instalace l l Instalace

Další  
výhody

Access⁴ 
Publisher⁴

Skype 60 minut měsíčně 
na uživatele³ 

Access⁴ 
Publisher⁴

Skype 60 minut měsíčně 
na uživatele³  

Access⁴ 
Publisher⁴

Podnikové 
aplikace

Outlook Customer Manager  
Bookings 

Podnikové 
služby

Teams 
SharePoint 

Skype pro firmy  
Exchange

¹ iOS a Android vyžadují stažení samostatné aplikace. ² Vyžaduje dotykové zařízení. ³ Je vyžadován účet 
Skype. Nevztahuje se na speciální a prémiová čísla ani na čísla, která nejsou přiřazená k zeměpisné oblasti. 
Mobilní volání platí pouze pro vybrané země. Minuty pro volání přes Skype jsou dostupné ve vybraných 
zemích. ⁴ Publisher a Access jsou určeny pouze pro počítače PC. Další informace: support.office.com 

*Office 365 je kompatibilní s Windows 10 a macOS. Dostupnost aplikací a funkcí, které jsou součástí 
sady Office 365, se liší podle platformy a zařízení. Úplné systémové požadavky naleznete na webu  
www.office.com/information, včetně kompatibilních verzí Windows 10 a macOS a dalších funkcí 
a požadavků zařízení.



Znáte všechny 
výhody svého 
Office 365?
S OFFICE 365 ZÍSKÁTE
•  Jednoduchou instalaci prémiových verzí aplikací Office 

2019, jako je Word, Excel, PowerPoint, OneNote a další, 
na 1 počítač PC nebo Mac, 1 tablet a 1 telefon, s operačním 
systémem, který preferujete (Windows, iOS, Android).¹

•  Kapacitu 1 TB na onlinovém úložišti OneDrive, odkud 
jsou vaše soubory dostupné a synchronizované na všech 
zařízeních. 

•  60 minut měsíčně na volání na pevné linky nebo mobilní 
čísla přes Skype. 

•  Nejnovější verze a exkluzivní funkce aplikací, pouze 
s předplatným Office 365. 

¹  Zmíněné informace se vztahují k předplatnému Office 365 pro jednotlivce.  
Vyšší plány nabízejí instalaci Office aplikací na více zařízení, stejně tak jako  
umožňují sdílet benefity s ostatními členy domácnosti.

²  Aplikace Publisher a Access jsou k dispozici jen pro počítače PC.
³  Získejte 1 TB na cloudovém úložišti OneDrive pouze na základě předplatného Office 365; lze zakoupit 

i samostatně.
⁴  Skype není k dispozici ve všech zemích. Volání do vybraných zemí.  
Mac a iPad jsou ochranné známky Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Android je ochrannou 
známkou Google Inc. Android robot je produkován či modifikován z návrhu vytvořeného a sdíleného 
společností Google a je používán v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu Creative Commons 3.0 
Attribution License.

² ²

Nové funkce
a aktualizace⁴

60 minut
měsíčně³

1024 GB 
online úložiště

Více na www.microsoft.cz/office

Office 365 zahrnuje 
jedinečné měsíční 
aktua li zace 
a oblíbené funkce

Využijte funkci  
Researcher

S nástrojem Editor rukopisu 
již nebudete potřebovat 
tištěnou verzi dokumentů

Skvělé prezentace 
vytvoříte s funkcí 
Designer na pár kliknutí

Animujte jedním 
kliknutím s funkcí 
Morfing

Sledujte, jak se myšlenka 
díky Přehrání rukopisu 
zhmotňuje



Výhody Office 2019
VYTVOŘTE SVOU NEJLEPŠÍ PRÁCI 
S OFFICE 365
Nejlepší produkt je ještě lepší. Funkce nové sady Office 365 
podnítí vaši kreativitu. Navíc máte všechno důležité 
na jednom místě. Je čas, abyste se pustili do vytvoření své 
nejlepší práce. 

PRÉMIOVÉ VERZE APLIKACÍ
Pořiďte si prémiové verze svých oblíbených aplikací Office, 
jako je Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Outlook, 
pomocí kterých můžete tvořit, spolupracovat a sdílet práci 
s kýmkoliv a kdekoliv v reálném čase.

PRACUJTE S NÁPADY
Vyjádřete své myšlenky přesně tak, jak potřebujete, pomocí 
digitálního pera.¹ To vám například pomůže proměnit 
nápady, obrazce i text na dokonalé snímky v aplikaci 
PowerPoint. Do svých prezentací navíc můžete jediným 
kliknutím vkládat automatické animace a přechody mezi 
snímky s filmovým pohybem. 

USPOŘÁDEJTE SI ŽIVOT
Uspořádejte své soubory a udržujte je aktuální pomocí 
aplikací Office, které mají chytré funkce pro zabezpečení 
a efektivitu. Lépe pracovat můžete i se svými daty díky 
novým typům grafů. Vkládejte do aplikací mapy a proměňte 
data v úžasné vizualizace.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Svůj digitální majetek můžete ochránit pomocí detekce 
ransomwaru a obnovení souborů v úložišti OneDrive 
a pomocí pokročilé ochrany proti virům a phishingovým 
útokům. Automatické aktualizace vám vždy zajistí nejnovější 
funkce a nejvyšší zabezpečení.

OFFICE PRO CELOU RODINU
Předplatné Office 365 pro domácnosti může naplno využívat 
až 6 uživatelů! 

Více na www.microsoft.cz/office

¹ Funkce pera je k dispozici pouze na počítačích PC. 
Vyžaduje tablet nebo počítač s dotykovým ovládáním.  
Pero jako příslušenství může být prodáváno samostatně.



VÝHODY NOVÝCH OFFICE APLIKACÍ
Verze aplikací Office 2019 přináší snadnější způsob 
vyhledávání funkcí v aplikacích Word, PowerPoint, Excel 
a Outlook díky nápovědě „Řekněte mi (Tell Me)“a nespočet 
vylepšení, která vám usnadní život.

Word 2019
Pomocí digitálního pera¹ můžete intuitivně 
provádět úpravy přímo v aplikaci Word. 
Slova odstraňte přeškrtnutím, text vyberte 
zakroužkováním, zvýrazňujte přesně 
a jednoduše.  

Excel 2019
Pomocí šablon Excel můžete spravovat své 
finance jako profesionálové. Pečlivě navržené 
vzorce a kategorie ještě více usnadňují sledování 
příjmů, výdajů a úspor.

PowerPoint 2019
S funkcí lupy¹ můžete svou prezentaci 
posunout na zcela novou úroveň díky 
zavedení nelineárního vyprávění s využitím 
interaktivních souhrnných snímků. Funkce 
lupy poskytuje větší flexibilitu a umožní vám 
pokračovat ve výkladu, aniž byste museli 
opustit režim prezentace. 

Outlook 2019
Objevte nové funkce pro dosažení lepších 
výsledků. Můžete například zvýraznit 
nejdůležitější kontakty tím, že k jejich jménu 
v e-mailech nebo záznamech kalendáře přidáte 
symbol @ a pomocí funkce prioritní doručené 
pošty můžete stanovovat priority nejdůležitějších 
e-mailů.

OneNote 2019
Uspořádejte si nápady ve svém digitálním bloku, 
který můžete i sdílet. Mějte nepřetržitý přístup 
ke všem vašim textům, obrázkům, webům, ale 
i zvukovým záznamům nebo rukou psaným 
poznámkám digitálním perem.¹ Spravujte zápisy 
ze školy, sdílejte nákupní seznam nebo zálohujte 
své doklady.

Publisher 2019
Tiskněte a sdílejte profesionálně vypadající 
publikace. Publisher vás intuitivně provede 
tvorbou vizitek, brožurek, ale i webových stránek. 
Určeno pouze pro počítače PC.

Access 2019
Tvořte své vlastní databáze a využijte svá data 
naplno. Určeno pouze pro počítače PC.

Více na www.microsoft.cz/office
¹ Funkce lupy a pera jsou k dispozici pouze na počítačích PC. Vyžaduje tablet nebo počítač s dotykovým 
ovládáním. Pero jako příslušenství může být prodáváno samostatně.



Postup instalace 
Office
PRVNÍ KROK
Na počítači PC nebo Mac, na který chcete Office 
nainstalovat, přejděte ve webovém prohlížeči 
na adresu www.office.com/setup

TŘETÍ KROK
Zadejte 25místný kód (Product key), který naleznete 
na zadní straně karty nebo který jste obdrželi e-mailem.

Teď už jen zbývá vybrat zemi a jazyk, 
ve kterých chcete Office používat, a klikněte 
na Další.

DRUHÝ KROK
Přihlaste se svým účtem Microsoft, který již používáte 
v aplikacích jako Skype, OneDrive nebo na svém počítači, 
tabletu, či telefonu s Windows. Pokud účet Microsoft ještě 
nemáte, můžete si ho jednoduše vytvořit.

Přihlašovací údaje k vašemu Microsoft účtu si důkladně 
uschovejte. Převod licenčního klíče na jiný Microsoft účet 
není možný.

Více na www.microsoft.cz/office



Správu svého účtu naleznete na webové adrese  
www.office.com/myaccount, odkud můžete spravovat 
své předplatné Office 365 nebo jej nainstalovat do dalších 
zařízení.

Ve svém zařízení přejděte na webovou adresu  
www.office.com/myaccount a přihlaste se svým Microsoft 
účtem. Vyberte Instalovat. Svůj Office 365 můžete ihned 
po instalaci začít používat a pracovat na souborech, které 
máte uložené v online úložišti OneDrive. V případě telefonů 
a tabletů navštivte příslušný aplikační obchod daného 
zařízení a stáhněte požadované aplikace samostatně (Word, 
Excel atd.). Pro plnou funkcionalitu aplikací zadejte stejné 
přístupové údaje svého Microsoft účtu, které jste použili 
ve třetím kroku.

Na této stránce můžete zároveň spravovat svůj účet 
nebo zdarma aktivovat 60 minut Skype volání na pevné 
a mobilní linky do vybraných zemí. 

Instalace na další 
zařízení 

S instalací vašeho Office 365 vám jednoduše 
poradí naši odborníci na zákaznické lince 
Microsoft: 841 300 300

Více informací o výhodách, tipech 
a vychytávkách naleznete na stránkách  
www.microsoft.cz/office

Děkujeme, že jste se rozhodli  
využívat Office 365.

OBNOVENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘEDPLATNÉHO
Blíží se konec vašeho předplatného? Jednoduše si ho 
obnovte.

•  Kupte si novou licenci ve svém oblíbeném obchodě, ať již 
v elektronické, nebo krabicové verzi. 

•  Zopakujte kroky 1 až 3 z postupu instalace a přihlaste se 
účtem Microsoft, který pro předplatné používáte. 

•  Nemusíte čekat na konec svého stávajícího předplatného, 
dalších 12 měsíců se automaticky přičte k datu ukončení 
předplatného.

ČTVRTÝ KROK
Office je připraven k instalaci, kterou zahájíte kliknutím 
na Nainstalovat Office. Používat ho můžete během několika 
minut od zahájení instalace.

Více na www.microsoft.cz/office



Windows Ink: 
Poznamenejte si 
všechny nápady 

Více informací na www.windows.cz

Pracujte chytřeji v systému Office
Pomocí rukopisu zvládnete všechno důležité – úpravy 
dokumentů Word či snímků PowerPoint nebo zápis 
matematických rovnic v aplikaci OneNote – vše 
prostřednictvím digitálního pera.

Chytré úpravy v aplikaci Word
Windows Ink skvěle spolupracuje s aplikací Word, proto 
jsou úpravy dokumentů lepší než kdy dřív: Slova odstraňte 
přeškrtnutím, text vyberte zakroužkováním, zvýrazňujte 
přesně nebo převádějte nákresy do tvarů jediným dotykem.

Skicák
Bezprostředně zachytávejte detaily a nápady. Přirozeně 
použijte obě ruce k nastavení tloušťky čáry nebo vyvolejte 
digitální pravítko a změřte délku rovné hrany, stejně jako 
na papíru.

Skica na obrazovce
Snadno zachyťte obsah na obrazovce a označte si jej 
digitálním perem. Ať už jde o dokument, webovou stránku, 
fotografii nebo aplikaci, stačí pořídit kopii obrazovky 
pracovní plochy, označit a sdílet jedním kliknutím.

Pomocník pro zápis matematických rovnic 
OneNote
Vylepšete učení a řešení problémů – používejte Windows 
Ink s aplikací OneNote. Na dotykovém počítači zapište 
matematický problém, který vyřeší OneNote pro Windows 10. 
Získejte rychlou odpověď nebo sledujte podrobný postup, 
podle kterého zjistíte, jak aplikace OneNote získala řešení.

Výhody práce s perem
Používejte současně digitální pero a dotykové ovládání 
při kreslení pomocí integrovaného pravítka a přehrajte 
posloupnost poznámek tak, jak vznikaly – vše s Windows Ink 
v aplikaci PowerPoint.

1  Tato funkce musí být aktivována v nastavení a vyžaduje digitální pero 
s tlačítkem pro připojení Bluetooth.

2  Vyžaduje zařízení s podporou pera.

Pracovní prostor Windows Ink
Windows Ink umožňuje rychlý přístup do pracovního 
prostoru Windows Ink pouhým kliknutím digitálním perem2, 
a to i přímo z uzamčené obrazovky.1

Pracovní prostor Windows Ink dokáže vaše nápady 
rychle proměnit na praktické kroky. Vytvářejte seznamy 
a rychlé poznámky a kreslete podle libosti – dokonce 
i před přihlášením.1
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VÝLET
S BATOHEM
PO EVROPĚ
LÉTO 2017

PLÁNOVANÉ ZASTÁVKY

1. HAUTE ROUTE

2. MOUNT ETNA

3. GRANDE TRAVERSATA DELLE ALPI 

4. CINQUE TERRE COASTAL TRAIL

5. VÝLET DO AMALFI

6. ALTA VIA 1

7. TOUR DU MONT BLANC

V průběhu června až září uděláme sedm zastávek ve Francii, Švýcarsku a Itálii. Začneme a 
skončíme ve Francii, cestovat budeme přes Švýcarsko, dolů na Sicílii a potom zpět nahoru po 
východním pobřeží Itálie před návratem do Francie k Mont Blancu. Náš provizorní plán 
zastávek je následující:

šestříjna

Stihneme to?

srpna

11:20
18.08.2017

100%Strana 1 z 2 384 slov

Soubor Domů Kreslení Návrh

Výlet s batohem po Evropě - Word

Rozložení Reference Korespondence Revize Zobrazení Řekněte mi, co chcete udělat Sdílet

Monika Sýkorová

KresleníVložení

Guma

Barva

Tloušťka
Kreslit 
dotykem

Vybrat

Nástroje Pera Převést Přehrát

Rukopis
na obrazec

Editor 
rukopisu

Rukopis na
 matematický zápis

Přehrání 
rukopisu
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Pusťte se 
do toho naplno
Nejlepší možná kombinace pro vaše perfektní výsledky:  
Office na zařízení s operačním systémem Windows 10 
a procesorem Intel.

Office ve Windows posouvá laťku produktivity zase o něco výš.
Vyberte si zařízení s Windows ještě dnes:
www.microsoft.com/cs-cz/windows


