
Návod k instalaci a aktivaci MS Office 2019

Pokud jste od nás obdrželi aktivační klíč k produktu druhotné licence MS Office 2019 a 
nevíte, jak produkt nainstalovat, pak postupujte dle těchto pokynů:

1. Stažení instalačního souboru

Kliknete na odkaz v emailu, 32 bit nebo 64 bit, podle vašeho procesoru. 

Pokud odkaz ke stažení chybí, zadejte setup.office.com, přihlašte se, zadejte klíč a 
stahujte.

Stáhněte a uložte si instalační soubor do počítače. 

2. Spuštění instalačního souboru

Spusťte stažený instalační soubor, pro spuštění musíte ověřit souhlas správce počítače. 

3. Instalace MS Office 2019

Nyní počkejte na dokončení instalace produktu MS Office 2019 do Vašeho počítače.

Dokončení instalace vidíte na dalším obrázku. 



4. Spuštění MS Office 2019 a zadání licenčního čísla

(kódu product key)



Po dokončení instalace je třeba spustit jakýkoli program sady MS Office 2019
(nainstalované programy naleznete v nabídce Start), my jsme si pro ukázku spustili MS Word. Je třeba 

zadat možnost aktivace Product key, následně do prázdného pole zadejte zakoupený licenční klíč

(kód product key) a po úspěšném zadání MS ověří platnost klíče a umožní Vám tak následnou aktivaci.



5. Ověření úspěšnosti aktivace

Úspěšnost aktivace    ověříte spuštěním jakéhokoli prog programu MS Office a kliknutím na

tlačítko Soubor -  Účet. 

Pokud nastanou problémy, následuje další postup.



Aktivace telefonicky 

Zadejte volbu aktivace telefonicky a klikněte na tlačítko Další 



Vyberte Vaše umístění (v našem případě se jedná o Českou Republiku).

Nikam nevolejte a postupujte níže podle návodu. 



DŮLEŽITÉ!!!  Automat se Vás zeptá na počet počítačů, na 
kterých máte nainstalovaný tuto sadu MS Office. Zadejte 
hodnotu "0" (produkt teprve instalujete). Pokud zadáte 
hodnotu 1,  Automat Vám aktivaci neumožní.

Zadejte tuto stránku do webového prohlížeče:

https://microsoft.gointeract.io/interact/index?
interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1
&accountId=microsoft&loadFrom=CDN&appkey=196de13c-
e946-4531-98f6-2719ec8405ce&Language=English&name=pana&CountryCod
e=en-US&Click%20To%20Call%20Caller%20Id=
+17142064889&startedFromSmsToken=3jUenpr&dnis=26&token=0Yr8Nd

Zvolte 7 Digits



Neplatné ID instalace 

Pokud Vám automat sdělí, že ID instalace je neplatné, pošlete mi screen obrazovky 

a já vám klíč vyměním. V opačném případě vám automat sdělí ID potvrzení, to zadáte do 

prázdných kolonek. 

Při změně produktového klíče, postupujte podle tohoto návodu.
Využít můžete i příkazový řádek:

https://support.office.com/cs-cz/article/zm%C4%9Bna-k%C3%B3du-product-key-pro-office-
d78cf8f7-239e-4649-b726-3a8d2ceb8c81#ID0EABAAA=Office_2019,_2016



Následně by měl být produkt již plně aktivován. 




