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Návod na instalaci Office 2013 365 Pro 

Plus v rámci programu EES (Enrollment for 

education solutions) 
Pro naše studenty jsme připravili ve spolupráci se společností Microsoft novinku. Pokud se jedná o 

žáky naší školy nebo o pedagogy mohou si nainstalovat na svá PC doma zcela zdarma plnohodnotnou 

verzi Microsoft Office ve verzi 2013 365 ProPlus. Software je dostupný v rámci campus programu 

provozovaného na naší škole ve spolupráci se společností Microsoft a Autocont od roku 2013. 

Tato verze zahrnuje: 

• Access 

• Excel 

• OneNote 

• Outlook 

• PowerPoint 

• Publisher 

• Word 

• InfoPath 

• Lync 

Tyto aplikace pracují zcela plnohodnotně a není v nich žádný rozdíl proti komerční verzi. Můžete je 

využívat pro potřeby výuky a samostudia. Doporučujeme přečíst licenční smlouvu. Akademické 

licence nejsou určeny pro podnikání a komerční činnost. Jedinou nutností je to, že se musí PC jednou 

za čtyři až šest týdnu připojit na internet a Office si ověří váš účet na našem 365 serveru. 

Co je nutné udělat? 
1) Musíte být registrování v našem systému Office 365, který je dostupný přímo ze stránek naší 

školy (www.spszr.cz vlevo v nabídce). Tuto registraci Vám přidělíme. 

2) Buď ze sekce Nastavení služeb Office 365 (ozubené kolečko vpravo nahoře v účtu po 

přihlášení) si zavoláte sekci Office. 

 



3) Odtud si stáhněte na lokální disk podle vaší verze operačního systému instalátor pro 32 nebo 

64 bitový systém. Jakou verzi systému využíváte, poznáte v položce Systém v ovládacím 

panelu.  

 

4) Na disk si uložte instalátor. Bude mít název stejný nebo podobný: 

Pro 64 bitů: Setup.X64.cs-cz_O365ProPlusRetail_hromada znaků.exe nebo pro 32 bitů: 

Setup.X86.cs-cz_O365ProPlusRetail_ hromada znaků.exe 

z běžného instalačního média nelze Office 2013 s touto licencí instalovat. Je vázána na 

internet. Občas se stane, že nelze instalátory z účtu stáhnout. Projevuje se to tak, že se 

neobjeví v nabídce Office ikony a download instalátoru. Prostě se odhlašte a zkuste o za chvíli 

znovu. Server je asi přetížen. Pozor instalátor je generován na účet (viz. 9. bod návodu) ! 

 

 
5) Po spuštění Office instalátoru postupujte podle nápovědy. 

 

 
6) V průběhu instalace musíte být přihlášeni k účtu na našem 365 serveru a nesmíte se odpojit 

od internetu. Podle rychlosti vašeho připojení trvá instalace několik desítek minut až hodinu 



(stahuje se a zpracovává necelý 1 GB instalace). Nedoporučujeme instalovat Office na 

pomalých a nestabilních linkách, i když online instalátor má funkci resume a je poměrně 

kvalitní. 

 

 
 

7) Po přihlášení a instalaci se vám objeví v nabídce celý balík Office 2013 Pro Plus. 

8) Tato verze Office nepracuje již na Windows XP. Vyžaduje minimálně Windows Vista a je 

maximálně vhodné odinstalovat nějakou z verzí starších Office. 

9) Vlastní instalátor, který si stáhnete z vašeho účtu, můžete použít až na 5 instalací a je zcela 

zásadně vázán na váš účet. To znamená, pokud jej někomu dáte (*.exe soubory stažené 

z www stránek ze svého účtu), může odčerpat vaše licence bez ohledu na přihlášení do 

našeho Office 365. V případě odcizení (*.exe) si ale můžete aktivní licence pohlídat, případně 

deaktivovat ve svém účtu na naší 365. Jinak řečeno můžete si dát Office vždy na tolik PC, 

kolik máte aktivních licencí. 

 

 


