
 
 

Dokumentace systému pro 
videokonference: 
“Videomístnost” a “Zoom Cloud Video” 
 

O technologii Zoom: 
 
Zoom sjednocuje cloudový systém pro správu videokonferencí, jednoduché schůzky online, 
skupinové systémy interaktivní výměny zpráv a řešení softwarově definované konferenční 
místnosti do jediné snadno použitelné platformy. Naše řešení poskytuje optimální rozhraní 
pro sdílení videa, zvuku a bezdrátové sdílení obrazovky mezi systémy Windows, Mac, iOS, 
Android, Blackberry, Linux a místnostmi Zoom a konferenčními systémy H.323/SIP. 
Společnost Zoom byla založena roku 2011 a vyvíjí cloudovou službu zaměřující se na potřeby 
konkrétních osob, jež transformuje rozhraní pro podporu spolupráce v reálném čase a trvale 
zvyšuje kvalitu a efektivitu komunikace. 

Návod pro aplikaci Quick Zoom 
 
Přihlášení In 
Chcete-li se přihlásit,  přejděte na adresu https://zoom.us a klepněte na tlačítko „Sign In“ 
(Přihlásit se). Zde se můžete přihlásit pomocí svého účtu Google nebo Facebook, nebo již 
existujícím účtem Zoom. 

  
 Vyhledejte aplikaci Zoom 
Po registraci či přihlášení klepněte na volbu Uspořádat schůzku. Dojde k automatickému 
stažení desktopové aplikace. Případně můžete klepnout na odkaz Download (Stáhnout) v 

https://zoom.us/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/202056149-Login-with-Google


zápatí stránky https://zoom.us nebo provést stažení přímo ze 
stránky https://zoom.us/support/download  

 Používáte-li operační systém iOS, otevřete aplikaci Apple App Store a vyhledejte 
řetězec „zoom“ 

 Používáte-li operační systém Android, otevřete aplikaci Google Playa vyhledejte řetězec 
„zoom“ 

 

Spuštění 
Po spuštění aplikace máte dvě možnosti. Můžete zvolit volbu „Join a Meeting“ (Připojit se ke 
schůzce) nebo „Sign In“ (Přihlásit se).  Chcete-li se pouze připojit k již probíhající schůzce, 
klepněte na volbu „Join a Meeting“ (Přidat se ke schůzce).  Chcete-li se přihlásit a zahájit či 
naplánovat vlastní schůzku, klepněte na volbu „Sign In“ (Přihlásit se). 

 

 

  
Poznámka: Číslo verze klientského programu se zobrazuje v dolní části tohoto dialogového 
okna. 
  
Přihlášení 
K přihlášení můžete použít e-mailovou adresu a heslo zaregistrované pro váš účet zoom 
nebo svůj účet Google či Facebook. Rovněž můžete použít jednotné přihlášení (SSO). 
 
Tip: Pokud jste dosud registraci e-mailové adresy a hesla neprovedli, klepněte na 
tlačítko Sign Up (Zaregistrovat) a vytvořte si svůj účet Zoom. 
 

https://zoom.us/
https://zoom.us/support/download
http://itunes.apple.com/us/app/zoom.us-cloud-video-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://zoom.us/signup


 
  

Poznámka: Pokud již svůj účet Zoom máte, ale zapomněli jste své heslo: Klepněte na odkaz  
„Forgot password?“ (Zapomněli jste heslo?) 
  
 
 
 
Domovská obrazovka 
Po přihlášení se zobrazí hlavní dialogové okno, viz obrázek níže. Výchozí kartou je karta 
„Home“ (Domovská obrazovka).  

https://zoom.us/forgot_password
https://zoom.us/forgot_password


 

Zde můžete: 

 Zobrazit typ účtu, který jste použili ke svému přihlášení (Pro nebo Basic) 
 Klepnout na tlačítko Start without video (Spustit bez videa) a zahájit tak schůzku se 

sdílením vaší pracovní plochy či aplikace 
 Klepnout na tlačítko Start with video (Spustit s videem) a zahájit tak videoschůzku 
 Klepnout na tlačítko Schedule (Rozvrh) a na plánovat budoucí schůzku 
 Klepnutím na tlačítko Join (Přidat se) se připojit k již zahájené schůzce  
 Klepnout na tlačítko Share Screen (Sdílet obrazovku) a sdílet svou obrazovku v 

místnosti Zoom po zadání klíče sdílení nebo ID schůzky 

Poznámka: Po klepnutí na rozevírací nabídku můžete zobrazit svůj profil, zkontrolovat 
dostupnost aktualizací, přejít k jinému účtu nebo se odhlásit. 

 

Meetings (Schůzky 
Po výběru položky „Meetings“ (Schůzky) můžete zobrazit, zahájit, upravit a odstranit své 



osobní ID pro schůzky, naplánované schůzky a zaznamenané schůzky. Klepnutím na toto 
místo zobrazíte další informace o osobním ID pro schůzky (PMI). 

  

 
Poznámka: PMI je rozostřeno kvůli ochraně soukromí. 

Zde můžete: 

 Start (Zahájit): Výběrem této volby zahájíte naplánovanou schůzku, kterou máte 
uvedenu ve svých chystaných schůzkách. 

 Edit (Upravit):  Svou naplánovanou schůzku můžete upravit či aktualizovat. 
 Delete (Odstranit): Výběrem této volby provedete trvalé odstranění své naplánované 

schůzky. 
 Copy (Kopírovat): Zde můžete zkopírovat text pozvánky na svou naplánovanou schůzku 

či schůzky a ručně jej vložit do e-mailu, IM, SMS atd.  

Poznámka: Pokud se vaše naplánovaná schůzka nezobrazuje, klepněte na tlačítko obnovení 
karty v pravém horním rohu a vyvolejte tak aktualizaci/obnovení seznamu schůzek. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362843-What-is-Personal-Meeting-ID-


  
 
Nastavení Zoom 
Kartu Settings (Nastavení) naleznete v hlavním dialogovém okně a v pruhu nabídky schůzky. 
Po klepnutí na položku Settings (Nastavení) se zobrazí tyto volby: 

 
  

 General (Obecné): Můžete zvolit výchozí předvolby 
 Audio (Zvuk): Můžete otestovat, vybrat a nastavit své reproduktory a mikrofon 
 Video: Můžete otestovat a vybrat svou videokameru 
 Feedback (Zpětná vazba): Vítáme jakékoli vaše dotazy, komentáře a názory 
 Recording (Záznam): Zde můžete vyhledat a otevřít své uložené nahrávky (veškeré 

nahrávky jsou uloženy na vašem lokálním zařízení/počítači)  
 Account/Pro account (Účet/účet Pro): Zde můžete aktualizovat svůj účet na úroveň 

PRO a spravovat podrobnosti svého účtu (další informace) 

 
 
 
 

https://support.zoom.us/entries/24063246-About-My-Account


 
 
Funkce schůzky 
Po zahájení schůzky nebo po zapojení se do schůzky můžete provádět následující akce 
prostřednictvím pruhu nabídky, který se zobrazuje v dolní části okna schůzky (přesunutím 
kurzoru provedete přepnutí): 

 

 
Zde můžete: 

 Pozvat další osoby na schůzku, a to prostřednictvím e-mailu, IM, SMS (pro uživatele mobilních 
telefonů) či ID schůzky 

 Sdílet svou pracovní plochu nebo okno konkrétní aplikace 
 Komunikovat prostřednictvím skupinového nebo soukromého chatu 
 Zaznamenávat svou schůzku 
 Spravovat účastníky 
 Ztlumit a zrušit ztlumení reprodukce zvuku 
 Vybírat volby zvuku 
 Zastavit a spustit své video 
 Konfigurovat svá nastavení 
 Opustit nebo ukončit schůzku 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Podrobné pokyny pouze pro aplikaci Zoom (webová, mobilní a 
desktopová) 
 
Kompletní registrace pro Zoom 
Chcete-li si zaregistrovat svou e-mailovou adresu a heslo v rámci systému Zoom, musíte 
potvrdit e-mailovou zprávu zaslanou systémem Zoom (může být doručena do složky 
nevyžádané pošty) a poté zadat své jméno a heslo. Poté klepněte na tlačítko Activate 
(Aktivovat).  
 

 
1. Otevřete svůj e-mail. Klepněte na odkaz: Click here to activate your account. 

(Klepnutím na toto místo aktivujte svůj účet.) Zobrazí se stránka Activate your 
Account (Aktivujte svůj účet).  

2. Zadejte své jméno a heslo. Obtížnost hesla se zobrazuje vpravo od zadávaného hesla. 
3. Klepnutím na tlačítko Activate (Aktivovat) aktivujte svůj účet Zoom. 
4. Klepněte na tlačítko Go (Jít) pro aktualizaci svého profilu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Přihlášení prostřednictvím webu 
Chcete-li se přihlásit, přejděte na adresu https://zoom.us a klepněte na tlačítko „Sign In“ 
(Přihlásit se). Zde se můžete přihlásit pomocí svého účtu Google nebo Facebook, nebo již 
existujícím účtem Zoom. 
 

 
1. Zobrazte stránku https://zoom.us. 
2. Klepněte na tlačítko Sign In (Přihlásit se).  
3. Zadejte jméno uživatele Zoom a jeho heslo a poté klepněte na tlačítko Sign In 

(Přihlásit se) NEBO klepněte na odkaz Google či Facebook a přihlaste se pomocí 
svého účtu příslušné sociální sítě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/


 
 
 
 
Aktualizujte svůj profil 
 

 
 

1. Klepněte na volbu My Profile (Můj profil). Pokud jste se dosud nepřihlásili, přihlaste 
se a poté klepněte na volbu My Profile (Můj profil).  

2. Po klepnutí na tlačítko Change (Změnit) odešlete na server svou profilovou fotografii. 
Klepněte na tlačítko Upload (Odeslat), odešlete novou fotografii a klepněte na 
tlačítko Save (Uložit). 

3.  Po klepnutí na tlačítko Change (Změnit) změňte své osobní ID pro schůzky. Zadejte 
nové ID a klepněte na tlačítko Save (Uložit). 



4. Přidejte adresu URL osobní stránky Vanity. Adresa vaší osobní stránky Vanity plní 
funkci adresy URL vaší osobní schůzky (např. https://zoom.us/my/vanity_url). Musí 
mít délku 5 až 40 znaků. Musí začínat písmenem a smí obsahovat pouze písmena 
anglické abecedy (a-z), číslice (0-9) a tečky („.“) 

5. Klepněte na tlačítko Show (Zobrazit) a změňte svůj klíč hostitele. Po klepnutí na 
tlačítko Show (Zobrazit) se zobrazí klíč hostitele. Zadejte nový klíč hostitele a klepněte 
na tlačítko Save (Uložit). Nový klíč hostitele bude při následujícím zobrazení sekce My 
Profile (Můj profil) skrytý. 

6.  Zadejte své místo a kontaktní údaje včetně telefonního čísla, názvu 
společnosti/organizace, země a časového pásma.  

7. Vyberte volby schůzek pro svůj profil. Popis jednotlivých voleb naleznete v tabulce na 
následující stránce. Popis zobrazíte rovněž klepnutím na otazník vedle příslušné 
volby. Poznámka: Výběr zobrazených voleb se odlišuje pro různé úrovně účtu. 

8. Klepnutím na tlačítko Save Changes (Uložit změny) uložíte svůj profil.  
9. Chcete-li změnit své heslo, klepněte na tlačítko Change Password (Změnit heslo). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Stažení desktopové aplikace 
 

 
1. Přihlaste se do svého účtu Zoom. 
2. Klepněte na tlačítko Host a Meeting (Uspořádat schůzku). Zobrazí se výzva ke stažení 

aplikace Zoom. 
3. Klepněte na tlačítko OK. Stáhne se a otevře desktopová aplikace Zoom. 

 
Případně můžete klepnout na odkaz v zápatí stránky https:// zoom.us nebo aplikaci stáhnout 
ze stránky https://zoom.us/support/download 
 
Stažení aplikace pro IOS nebo Android 
 



 
Používáte-li operační systém iOS, otevřete aplikaci Apple App Store a vyhledejte řetězec 
„zoom“. Klepnutím proveďte stažení. 
 
 

 
Používáte-li operační systém Android, otevřete aplikaci Google Play a vyhledejte řetězec 
„zoom“. Klepnutím spusťte instalaci. 
 
 
Přihlášení v desktopové aplikaci 
Pro přihlášení do aplikace ZOOM můžete použít e-mail a heslo registrované pro váš účet 
Zoom nebo účet Google(Gmail) či Facebook (je-li váš účet portálu Facebook propojen s vaším 
podnikovým účtem) 
 



 
1. Klepněte na ikonu Zoom.  
2. Klepněte na tlačítko Sign In (Přihlásit se).  
3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko Sign In (Přihlásit se) 

NEBO klepněte na účet Google či Facebook a přihlaste se svým přihlašovacím 
jménem a heslem. 

 
 
 
 
Domovská obrazovka desktopové aplikace 



 
 

1. Pomocí prvku Settings (Nastavení) zobrazte nastavení pro své schůzky Zoom. Jde o 
tyto položky: Audio (Zvuk), Video, General - Obecné (Application - Aplikace, Content 
Sharing - Sdílení obsahu a Instant Message - Interaktivní výměna zpráv), Feedback - 
Zpětná vazba, Recording - Záznam, Account Type - Typ účtu (Basic, Pro atd.) a 
Statistics - Statistika (Overall - Celková, Audio - Zvuk, Video a Screen Sharing - Sdílení 
obrazovky). Další podrobnosti viz Domovská obrazovka: Settings (Nastavení). 

2. Klepnutím na tlačítko Start without video (Zahájit bez videa) zahájíte schůzku se 
sdílením své "pracovní plochy" či "aplikace". 

3. Klepnutím na tlačítko Start with video (Zahájit s videem) zahájíte videoschůzku 
4. Po klepnutí na tlačítko Schedule (Rozvrh) můžete vytvořit budoucí schůzku. 
5. Klepnutím na tlačítko Join se připojíte k již probíhající schůzce 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rozevírací nabídka domovské obrazovky 
 

 
 
Prostřednictvím rozevírací nabídky domovské obrazovky můžete: \ 
 

- Nastavit svou aktuální dostupnost: Available (Dostupný/á) nebo Busy 
(Zaneprázdněný/á). 

- Změnit svůj profilový obrázek.  
- Zkontrolovat aktualizace aplikace Zoom. 
- Zobrazit nápovědu k používání aplikace Zoom. 
- Přejít na jiný účet Zoom  
- Odhlásit se a ukončit aplikaci Zoom. 

 
Domovská obrazovka: Upcoming Meetings (Blížící se schůzky) 
 



 
Po klepnutí na ikonu Meetings (Schůzky) můžete: 
 

1. Zobrazit blížící se nebo zaznamenané schůzky. 
2. Zobrazit své osobní ID pro schůzky (PMI). 
3. Určit, zda chcete vždy použít své osobní ID pro schůzky (PMI) pro interaktivní výměnu 

zpráv na aktuálním počítači.  
4. Pro volbu Recurring (opakující se schůzky) můžete: 

a. Zahájit schůzku  
b. Upravit nastavení schůzky.  
c. Naplánovat schůzku v kalendáři Outlook nebo Google nebo zkopírovat 

poznámku na schůzku pro odeslání prostřednictvím e-mailu či zprávy.  
5. Pro volbu Scheduled (naplánované schůzky) můžete: 

a. Zahájit schůzku 
b. Upravit nastavení schůzky 
c. Odstranit schůzku. 
d. Zkopírovat pozvánku na schůzku. 

 
 
Domovská obrazovka: Recorded Meetings (Zaznamenané schůzky) 
 



 
 
Po klepnutí na ikonu Recorded (Zaznamenané Schůzky) můžete:  
 

- Volba Play (Přehrát) přehraje videozáznam společně se zvukovým záznamem. 
- Volba Play Audio (Přehrát zvuk) přehraje pouze zvukový záznam schůzky. 

Videozáznam se nepřehraje ani v případě, že byl pro schůzku pořízen. 
- Volba Open (Otevřít) zobrazí složku obsahující všechny záznamy schůzek. 
- Volba Delete (Odstranit) odstraní zaznamenanou schůzku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Domovská obrazovka: Contacts (Kontakty) 
 

 
 



Po klepnutí na ikonu Contacts (Kontakty) můžete: 
 

1. Vyhledat jméno ve svém seznamu kontaktů. 
2. Po klepnutí na ikonu + můžete přidat další kontakty s e-mailovou adresou nebo 

zkopírovat pozvánku pro určitý kontakt. 
3. Zařadit své kontakty do oblíbených položek. Klepnutím pravým tlačítkem myši na 

jméno kontaktu v seznamu kontaktů přidáte dotyčné jméno do svých oblíbených 
položek. 

4. Zobrazit svůj seznam kontaktů. 
 
Domovská obrazovka: Chats (Rozmluvy) 
 

 
Po klepnutí na ikonu Chats (Rozmluvy) můžete zahájit novou rozmluvu nebo zahájit či 
vytvořit novou skupinu rozmluvy. 
 
Zahájení rozmluvy  

1. Klepněte na volbu New Chat (Nová rozmluva) v horní části okna. Otevře se okno 
rozmluvy. 

2. Vyhledejte nebo vyberte kontakt, s nímž chcete navázat rozmluvu, a zahajte ji.  
 
Zahájení nové skupinové rozmluvy  

3. Klepněte na volbu New Group (Nová skupina) v horní části okna. Otevře se okno 
rozmluvy New Group (Nová skupina). 

4. Do pole Group Name (Název skupiny) zadejte jedinečný název pro novou skupinu. 
5. Vyberte nebo vyhledejte kontakty pro skupinovou rozmluvu. 
6. Po přidání požadovaných kontaktů klepněte na tlačítko Create Group (Vytvořit 

skupinu). Ze skupiny můžete kdykoli odebírat kontakty nebo je do skupiny přidávat. 
Nyní můžete zahájit skupinovou rozmluvu. 
 



 
 
Domovská obrazovka: Settings (Nastavení) 
 

 



 
 
Po klepnutí na ikonu Settings (Nastavení) se otevře obrazovka Settings (Nastavení). Na 
stránce Settings (Nastavení) můžete 

1. Otestovat zvukový systém svého počítače. 
2. Zvolit zdroj videa a nastavení pro video.  
3. Zvolit obecná nastavení (položka General) pro aplikaci Zoom, sdílení obsahu a 

interaktivní výměnu zpráv. 
4. Poskytnout zpětnou vazbu k aplikaci Zoom.  
5. Vybrat místo k uložení svých záznamů schůzek. 
6. Zobrazit a upravit svůj účet Zoom.  
7. Zobrazit statistiku pro tyto položky: 

a.  Využití procesoru a paměti 
b. Audio (Zvuk) 
c. Video  
d. Screen Sharing (Sdílení obrazovky) 

 
 
Nastavení: Volby zvuku 
 



  
Nastavení zvuku (Audio) vám umožňuje otestovat reproduktory a mikrofon počítače. To platí 
i pro mikrofony připojené k počítači prostřednictvím rozhraní USB. 
 

1. Klepněte na šipku dolů a v rozevírací nabídce vyberte reproduktory počítače, které 
chcete použít. 

2. Test Speaker (Otestovat reproduktor): Po klepnutí na tlačítko Test Speaker (Otestovat 
reproduktor) zazní zvuk piana. Použijte příslušný ovladač k nastavení hlasitosti. 

3. Klepněte na šipku dolů a v rozevírací nabídce vyberte mikrofon počítače, který chcete 
použít. 

4. Test Mic (Otestovat mikrofon): Klepněte na tlačítko Test Mic (Otestovat mikrofon) 
pro otestování mikrofonu v počítači nebo mikrofonu připojeného k vašemu počítači. 
Použijte příslušný ovladač k nastavení hlasitosti. Toto tlačítko není k dispozici pro 
počítače Mac. 

5. Zaškrtněte, chcete-li, aby došlo k automatickému připojení zvuku počítače při 
zapojení se do schůzky. Pro schůzku budou použity reproduktory a mikrofon 
počítače. 

6. Zaškrtněte, chcete-li při zapojení se do schůzky vždy ztlumit mikrofon 
 
 
Nastavení: Volby videa 
 



  
 
Nastavení videa vám umožňují provést tato nastavení:  

1. Vybrat zdroj videa pro videoschůzku Zoom. 
2. Vyberte nebo naopak zrušte výběr těchto voleb videa: 

a. Zaškrtnutím povolíte efekt zrcadla pro své video. 
b. Zaškrtnutím aktivujete trvalé zobrazení jména v okně videa. 
c. Zaškrtnutím vyvoláte automatické vypínání videa při zapojení se do schůzky. 
d. Zaškrtnutím vyvoláte skrývání účastníků, kteří nesnímají video. 
e. Po zaškrtnutí aktivujete výchozí rozlišení videa 720p 

 
 
 
 
 
 
Nastavení: General (Obecné) - pouze pro počítač 



 
 
Obecná nastavení vám umožňují zvolit nastavení pro aplikaci (Application), sdílení obsahu 
(Content Sharing) a interaktivní výměnu zpráv (Instant Message):  
 

1. V části Application (Aplikace) můžete volit tato nastavení: 
a.  Start Zoom when I start Windows which loads (Spouštět aplikaci Zoom při 

spuštění systému Windows) - aplikace Zoom se spustí vždy při spuštění 
systému Windows.  

b. Minimize window to Notification area (Minimalizovat okno do oblasti 
oznámení). Tato volba minimalizuje okno Zoom do oblasti oznámení v pravém 
dolním rohu pracovní plochy Windows. 

c. Automatically copy Invitation URL to Clipboard after meeting starts 
(Automaticky zkopírovat adresu URL pozvánky do schránky systému po 
zahájení schůzky). Tato volba zpřístupní adresu URL pro vkládání do dalších 
aplikací. 

d. Confirm with me when I leave a meeting (Požadovat potvrzení při opuštění 
schůzky). Tato volba vám umožní potvrdit odchod ze schůzky a přidělit jiného 
hostitele. 

2. V části Content Sharing (Sdílení obsahu) můžete volit tato nastavení: 
a. Enter full screen mode automatically when starting video (Automaticky 

aktivovat celoobraozovkový režim při spuštění videa). 
b. Enter full screen mode automatically when viewing the shared screen 

(Automaticky aktivovat celoobrazovkový režim při prohlížení sdílené 
obrazovky). Vždy když vy nebo jiný účastník schůzky sdílí obrazovku, aktivuje 
váš klient automaticky celoobrazovkový režim. 



c. Fit to window automatically when viewing the shared screen (Automaticky 
aktivovat režim změny velikosti zobrazení podle okna při prohlížení sdílené 
obrazovky). 

d. Enable dual stream for dual monitor (Povolit dvojitý obraz pro duální 
monitor). Máte-li pro konferenční místnost nebo kancelář k dispozici dvojitý 
monitor, zajistěte připojení svých monitorů/televizorů prostřednictvím kabelů 
HDMI (upřednostněno) nebo VGA. Budete potřebovat přístup k nastavení 
displeje ve svém počítači. Použijte nabídku Ovládací panely - Vzhled a 
přizpůsobení - Displej - Rozlišení obrazovky. Poté vyberte volbu Rozšířit tyto 
displeje. 

e. Turn off Windows 7 Aero mode in screen sharing (Pro sdílení obrazovky 
vypnout režim Windows 7 Aero). Dojde k odlehčení výpočetní kapacity vašeho 
počítače. 

3. V části Instant Message (Interaktivní výměna zpráv) můžete volit tato nastavení: 
a. Play sound when I receive a chat message (Přehrát zvuk při příjmu zprávy 

rozmluvy). 
b. Show Floating notification when I receive a chat message (Zobrazit plovoucí 

oznámení při příjmu zprávy rozmluvy). 
c. Show offline contacts (Zobrazovat nepřipojené kontakty). 
d. Show my status as Offline after I am inactive for XX minutes (Zobrazit můj stav 

jako Offline - Nepřipojen, nebudu-li aktivní pod dobu XX minut). Zvolte počet 
minut v rozevírací nabídce. 

 
Nastavení: General (Obecné) - pouze pro počítače Mac 

 
 



Obecná nastavení vám umožňují zvolit nastavení pro aplikaci (Application), sdílení obsahu 
(Content Sharing) a interaktivní výměnu zpráv (Instant Message): 
  

1. V části Meeting (Schůzka) můžete volit tato nastavení: 
a. Enter full screen mode automatically when viewing the shared screen 

(Automaticky aktivovat celoobrazovkový režim při prohlížení sdílené 
obrazovky). Vždy když vy nebo jiný účastník schůzky sdílí obrazovku, aktivuje 
váš klient automaticky celoobrazovkový režim. Budete potřebovat přístup k 
nastavení displeje ve svém počítači. 

b. Enter full screen mode automatically when starting video (Automaticky 
aktivovat celoobraozovkový režim při spuštění videa). 

c. Fit to window automatically when viewing the shared screen (Automaticky 
aktivovat režim změny velikosti zobrazení podle okna při prohlížení sdílené 
obrazovky). 

d. Enable dual stream for dual monitor (Povolit dvojitý obraz pro duální 
monitor). Máte-li pro konferenční místnost nebo kancelář k dispozici dvojitý 
monitor, zajistěte připojení svých monitorů/televizorů prostřednictvím kabelů 
HDMI (upřednostněno) nebo VGA. Použijte nabídku Apple, vyberte Předvolby 
systému, nabídku Zobrazení, vyberte položku Displeje, klepněte na kartu 
Uspořádání a povolte volbu Zrcadlit displeje v levém dolním rohu. 

e.  Automatically copy Invitation URL to Clipboard after meeting starts 
(Automaticky zkopírovat adresu URL pozvánky do schránky systému po 
zahájení schůzky). Tato volba zpřístupní adresu URL pro vkládání do dalších 
aplikací. 

f. Confirm with me when I leave a meeting (Požadovat potvrzení při opuštění 
schůzky). Tato volba vám umožní potvrdit odchod ze schůzky a přidělit jiného 
hostitele. 
 

2. V části Instant Message (Interaktivní výměna zpráv) můžete volit tato nastavení: 
a. Show offline contacts (Zobrazovat nepřipojené kontakty). 
b. Play sound when I receive a chat message (Přehrát zvuk při příjmu zprávy 

rozmluvy). 
c. Show Floating notification when I receive a chat message (Zobrazit plovoucí 

oznámení při příjmu zprávy rozmluvy). 
d. Bounce application icon when I receive a chat message (Vymrštit ikonu 

aplikace při příjmu zprávy rozmluvy). Vyberte volbu Continuously (Trvale) 
nebo Once (Jednou). 

e. Show my status as Offline after I am inactive for XX minutes (Zobrazit můj stav 
jako Offline - Nepřipojen, nebudu-li aktivní pod dobu XX minut). Zvolte počet 
minut v rozevírací nabídce. 

 
 
Nastavení: Feedback (Zpětná vazba) 



 
 
Nastavení Feedback (Zpětná vazba) vám umožňuje zadat vlastní komentář k aplikaci Zoom. 
Po zadání textu klepněte na tlačítko Send Feedback (Odeslat zpětnou vazbu). 
 
Nastavení: Recording (Záznam) 

 
Nastavení Recording (Záznam) vám umožňuje vybrat místo a čas ukládání záznamů schůzek 
Zoom 
 

1. Po klepnutí na tlačítko Change File Location (Změnit umístění souboru) můžete 
změnit umístění, do něhož se mají ukládat nahrávky schůzek Zoom. Otevře se 
obrazovka pro vyhledání složky. 

a. Vyhledejte a vyberte stávající složku nebo  
b. Klepněte na tlačítko Make New Folder (Vytvořit novou složku) a vytvořte a 

vyberte novou složku. 
2. Označte volbu Vybrat umístění pro soubory s nahrávkou při ukončení schůzky. Tato 

volba vám umožňuje vybrat umístění k uložení souboru se schůzkou při každém 
uložení schůzky. Pokud tato volba není vybrána, uloží se nahrávka do výchozího 
umístění. 

 
 



Nastavení: Account (Účet) 

 
 
Volba Account (Účet) zobrazuje váš aktuální účet Zoom. Chcete-li změnit svůj tarif, klepněte 
na tlačítko Change Subscription Plan (Změnit tarif). Zobrazí se webové stránky Zoom se 
stránkou Plan Selection (Výběr tarifu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení: Statistics (Statistika) 
 



 
 
Volba Statistics (Statistika) vám umožňuje zobrazit statistické údaje pro vaši aplikaci Zoom. Je 
užitečná k odstraňování problémů, které mohou nastat s konferencemi Zoom. Zobrazují se 
tyto údaje:  
 

- Celková statistika pro procesor, paměť, přenosovou rychlost, typ sítě a server proxy. 
- Statistiky zvuku pro kmitočet, latenci, kolísání a ztrátu paketů. 
- Statistiky videa pro latenci, kolísání, ztrátu paketů, rozlišení a počet snímků za 

sekundu.  
- Statistiky sdílení obrazovky pro latenci, kolísání, ztrátu paketů, rozlišení a počet 

snímků za sekundu. 
 
Celkové statistiky: 

- Rychlost procesoru vašeho počítače. 
- Počet procesorových jader vašeho počítače. 
- Velikost paměti vašeho počítače. 
- Podíl kapacity procesoru a paměti využívané aplikací Zoom a vaším počítačem.  
- Prvek Bandwidth (Přenosová rychlost) zobrazuje rychlost odesílání a příjmu během 

hovoru. Vyšší hodnoty přenosové rychlosti obvykle signalizují kvalitnější připojení. 
- Prvek Network Type (Typ sítě) identifikuje, zda používáte WiFi, LAN nebo jinou síť. 
- Prvek Proxy identifikuje nastavení serveru proxy pro vaši síť. 

Statistics (Statistika): Audio (Zvuk) 



 

 
 
Statistika zvuku zobrazuje následující informace pro odesílání a příjem: 
 

- Frequency - Jde o vzorkovací kmitočet, což je počet naměřených hodnot zvukového 
signálu za sekundu. Obvyklé hodnoty vzorkovacího kmitočtu: 44100 Hz (kvalita CD) 
nebo 22050 Hz (hlasová komunikace). Čím vyšší je kmitočet, tím vyšší je kvalita 
zvuku.  

- Latency - Prodleva mezi odesláním a obdržením paketu. Může jít například o dobu 
mezi vaší promluvou a vygenerováním zvukového signálu na druhém konci linky.  

- Jitter - Kolísání doby mezi přijímanými pakety způsobené přetížením sítě, odchylkou 
časů nebo změnou fyzické trasy.  

- Packet Loss - Celkový počet datových paketů, které se nedostanou do cíle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Statistics (Statistika): Video 

 
 
Statistika videa zobrazuje následující informace pro odesílání a příjem: 
 

- Latency - Prodleva mezi odesláním a obdržením paketu. Může jít například o dobu 
mezi vaší promluvou a vygenerováním zvukového signálu na druhém konci linky. 

- Jitter - Kolísání doby mezi přijímanými pakety způsobené přetížením sítě, odchylkou 
časů nebo změnou fyzické trasy. 

- Packet Loss - Celkový počet datových paketů, které se nedostanou do cíle. 
- Resolution - Počet pixelů zobrazovaných v obou směrech. Vyšší počet znamená vyšší 

kvalitu. 
- Frames Per Second - Četnost (rychlost) zobrazování snímků obrazu zobrazovacím 

zařízením.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Statistics (Statistika): Screen Sharing (Sdílení obrazovky) 
 

 
 
Statistika sdílení obrazovky zobrazuje následující informace pro odesílání (při sdílení vlastní 
obrazovky s ostatními uživateli) a příjmu (při zobrazování obrazovky jiného uživatele):  
 
Poznámka: V závislosti na skutečnosti, zda sdílíte svou obrazovku nebo si naopak prohlížíte 
cizí obrazovku, bude sloupec Send (Odesílání) nebo Receive (Příjem) prázdný. 
 

- Latency - Prodleva mezi odesláním a obdržením paketu. Může jít například o dobu 
mezi vaší promluvou a vygenerováním zvukového signálu na druhém konci linky. 

- Jitter - Kolísání doby mezi přijímanými pakety způsobené přetížením sítě, odchylkou 
časů nebo změnou fyzické trasy. 

- Packet Loss - Celkový počet datových paketů, které se nedostanou do cíle. 
- Resolution - Počet pixelů zobrazovaných v obou směrech. Vyšší počet znamená vyšší 

kvalitu.  
- Frames Per Second - Četnost (rychlost) zobrazování snímků obrazu zobrazovacím 

zařízením.  
 
 



 
 
 
 
Statistics (Statistika): Screen Sharing (Sdílení obrazovky) 

 
 
Stránka statistických údajů poskytuje dva typy výstrah: 
  

1. Červená signalizuje, že pravděpodobně došlo k poklesu kvality, což je zde patrné u 
ztráty paketů zvukového signálu. 



2. Oranžová signalizuje, že mohlo dojít k poklesu kvality, což je zde patrné u ztráty 
paketů zvukového signálu.  

 
 
 

 
 

3. Stránka statistických údajů zobrazuje červený vykřičník signalizující problém na kartě, 
která se momentálně nezobrazuje 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Videoschůzka v aplikaci Zoom 
 
Volby schůzky 
 

 

 
 
Po zahájení schůzky nebo po zapojení se do schůzky můžete provádět následující akce 
prostřednictvím pruhu nabídky, který se zobrazuje v dolní části okna schůzky (přesunutím 
kurzoru provedete přepnutí):  
 
Zde můžete: 

1. Mute (Ztlumit) a Unmute (Zrušit ztlumení) svého zvuku a nastavit volby zvuku. 
2. Zobrazit volby mikrofonu a reproduktorů klepnutím na šipku vzhůru vedle tlačítka 

Mute (Ztlumit). Poté můžete upravit nastavení mikrofonu a reproduktorů počítače. 
Rovněž můžete zobrazit nastavení zvuku.  

3. Zastavit a spustit video schůzky. 
4. Zobrazit volby videa klepnutím na šipku vzhůru vedle tlačítka Video. Poté můžete 

změnit vstup videosignálu do počítače. Rovněž můžete zobrazit nastavení videa. 
5.  Pozvat další osoby k účasti prostřednictvím e-mailu, interaktivních zpráv nebo 

konferenčního systému. 
6.  Spravovat účastníky včetně ztlumení/zrušení ztlumení, uzamknutí sdílení obrazovky 

tak, aby obrazovku mohl sdílet pouze hostitel, nastavení přehrávání zvukové 
signalizace při zahájení/ukončení účasti jednotlivých účastníků a uzamknutí schůzky. 

7. Tlačítko Share Screen (Sdílet obrazovku) vám umožňuje sdílet svou obrazovku s 
ostatními účastníky schůzky. 

8. Tlačítkem Chat (Rozmluva) můžete zahájit soukromou nebo skupinovou rozmluvu.  
9. Tlačítko Record (Nahrát) vám umožňuje zahájit nahrávání videa a zvuku schůzky. 

Pokud již nahráváte, můžete toto nahrávání zastavit klepnutím na tlačítko Stop 
Recording (Zastavit nahrávání) v levém horním rohu obrazovky. 

10. Tlačítko End Meeting (Ukončit schůzku) vám umožňuje ukončit nebo opustit schůzku. 
11. Klepnutím na tlačítko Enter Full Screen (Aktivovat celoobrazovkový režim) v pravém 

horním rohu okna aktivujete celoobrazovkový režim. 
12.  

 
Volby schůzky: Volby zvuku - Ztlumit zvuk nebo Zrušit ztlumení 



 
Klepnutím na ikonu mikrofonu ztlumíte svůj zvuk v rámci schůzky nebo naopak ztlumení 
zrušíte. 
 
Volby schůzky: Volby zvuku - Karta Computer Audio (Zvuk počítače) 
 

  
 
Po klepnutí na volby zvuku máte přístup k následujícím volbám, které můžete nastavit po 
klepnutí na kartu Join by Phone (Připojit se telefonem) nebo Computer Audio (Zvuk 
počítače).  
 
Po klepnutí na kartu Computer Audio (Zvuk počítače) můžete:  

1. Leave Audio (Opustit zvuk) nebo Join Audio (Připojit zvuk) v rámci schůzky, na níž se 
účastníte. 

2. Klepnout na tlačítko Test Mic & Speaker (Otestovat mikrofon a reproduktory) a 
otestovat reproduktor(y) či mikrofon počítače a nastavit hlasitost.  

3. Jste-li držitelem účtu Zoom Pro, zobrazuje se vám ještě třetí karta pro funkci Call Me 
(Zavolejte mi) 

 
Volby schůzky: Volby zvuku - Call Me (Zavolejte mi) 
 



 

 
 
Pokud odebíráte funkci Call Me (Zavolejte mi), bude se tato funkce zobrazovat mezi kartami 
okna Computer Audio (Zvuk počítače). Použití této volby: 

1. Během schůzky klepnete na šipku nahoru vedle tlačítka Mute (Ztlumit) a poté 
klepnete na volby zvuku. 

2. Vyberte kartu Call Me (Zavolejte mi) a zadejte své telefonní číslo. V rozevírací nabídce 
vyberte svou mezinárodní předvolbu. 

3. Zadejte telefonní číslo. 
4. Klepněte na tlačítko Call Me (Zavolejte mi). 

 
Volby schůzky: Volby zvuku - Karta Join by Phone (Připojit se telefonem) 
 

 
 
Po klepnutí na volby zvuku máte přístup k následujícím volbám zvuku, které můžete nastavit 
po klepnutí na kartu Join by Phone (Připojit se telefonem) nebo Computer Audio (Zvuk 
počítače). Po klepnutí na kartu Join by Phone (Připojit se telefonem) můžete: 

1. V rozevíracím seznamu vlajek zvolit stát, v němž se nacházíte.  
2. Vytočit číslo zadané pro váš stát. 
3. Zadat ID schůzky, které se zobrazuje na obrazovce při přijetí výzvy na váš telefon. 
4. Zadat ID účastníka, které se zobrazuje na obrazovce při přijetí výzvy na váš telefon. 

Poznámka: Pokud jste se rozhodli připojit pomocí telefonu po připojení se pomocí 
počítače, vyberte volby zvuku a dále volbu Leave Computer Audio (Opustit zvuk 



počítače). Poté zadejte #Participant ID# (ID účastníka). V opačném případě se ve 
schůzce může ozývat zvuková zpětná vazba či ozvěna. 

5. Jste-li držitelem účtu Zoom Pro, zobrazuje se vám ještě třetí karta pro funkci Call Me 
(Zavolejte mi). 

 
 
Volby schůzky: Video 
 

 
 

1. Klepnutím na ikonu s videokamerou zapnete či vypnete video pro schůzku.  
 
 
 
 
 
Volby schůzky: Invite (Pozvat) 
 

  
 

  

 
 
Volba Invite (Pozvat) vám umožňuje pozvat osoby na schůzku 
 

1. Klepněte na tlačítko Invite (Pozvat). Zobrazí se obrazovka Invite people to join 
meeting (Pozvat osoby k účasti na schůzce). 



2. Klepnutím na tlačítko Invite by Email (Pozvat e-mailem) pozvete osoby na schůzku v 
prostředí Outlook, Gmail nebo Yahoo Mail. Po klepnutí na tlačítko Copy URL 
(Zkopírovat adresu URL) nebo Copy Invitation (Zkopírovat pozvánku) budete moci 
adresu či pozvánku vložit do e-mailu. 

3. Po klepnutí na tlačítko Invite by IM (Pozvat prostřednictvím IM) budete moci osoby 
pozvat prostřednictvím interaktivní výměny zpráv. zadejte název osoby a vyberte 
osobu. Po klepnutí na tlačítko Copy URL (Zkopírovat adresu URL) nebo Copy 
Invitation (Zkopírovat pozvánku) budete moci adresu či pozvánku vložit do e-mailu. 
Klepnutím na tlačítko Invite (Pozvat) odešlete pozvánku. 

4. Klepněte na volbu Invite by a Room System (Pozvat konferenčním systémem). 
Klepněte na kartu Dial In (Vytočit) a vytočte konferenční systém H.323 /SIP s použitím 
ID schůzky nebo párovacího kódu a pozvěte tak osoby na schůzku. 

5.  Klepněte na volbu Invite by a Room System (Pozvat konferenčním systémem). 
Klepněte na kartu Call Out (Zavolat) a použijte konferenční systém H.323/SIP k 
pozvání osob na schůzku. Zadejte adresu IP nebo číslo E.164. Vyberte volbu H.323. 
nebo SIP a poté klepněte na tlačítko Call (Volat). 

 
Volby schůzky: Manage Participants (Spravovat účastníky) 
 

 

 

  
 



Po klepnutí na tlačítko Manage Participants (Spravovat účastníky) se zobrazí obrazovka  
Participants (Účastníci). Na této obrazovce můžete:  
 

1. Mute All - Ztlumit všechny účastníky schůzky. 
2. Unmute All - Zrušit ztlumení všech účastníků schůzky. 
3. Po výběru volby Lock Screen Share (Zamknout sdílení obrazovky) nebudou účastníci 

schůzky moci sdílet obrazovku. Výjimkou je hostitel, který bude moci obrazovku sdílet 
i nadále. Klepnutím na tlačítko Unlock Screen Share (Odemknout sdílení obrazovky) 
umožníte sdílení obrazovky všem účastníkům. 

4. Po klepnutí na tlačítko More (Další) máte k dispozici tyto volby: 
a. Volba Mute on Entry (Ztlumit při vstupu) ztlumí zvuk při vstupu účastníka na 

schůzku. 
b. Volba Play Enter/Exit Chime (Přezrát zvukovou signalizaci při 

zahájení/ukončení účasti) přehraje zvukový signál vždy, když některá osoba 
vstoupí na schůzku či opustí schůzku. 

c. Volba Lock Meeting (Uzamknout schůzku) znemožní novým účastníkům 
připojit se ke schůzce. 

5. Zobrazte jméno účastníka, pro kterého chcete provést nebo naopak zrušit ztlumení 
(Mute nebo Unmute). 

6. Zobrazte jméno účastníka, jehož zobrazované jméno chcete změnit. Klepněte na 
tlačítko Rename (Přejmenovat), zadejte nové jméno a klepněte na tlačítko OK. 

 
 
 
 
 
 
 
Volby schůzky: Share Screen (Sdílet obrazovku) 
 

  
 



1. Po klepnutí na tlačítko Share Screen (Sdílet obrazovku) se zobrazí obrazovka, na které 
můžete zvolit okno či aplikaci, kterou chcete sdílet. 

2. Podle potřeby použijte jednu z těchto voleb: 
a. Share computer sound when screen sharing (Při sdílení obrazovky sdílet zvuk 

počítače)  
b. Optimize for full screen video clipCli (Optimalizovat pro celoobrazovkové 

video clipCli) 
3. Klepněte na tlačítko Share Screen (Sdílet obrazovku). 

 
Volby schůzky: Chats (Rozmluvy) 
 

   
 

1. Klepnutím na tlačítko Chat (Rozmluva) odešlete skupinovou rozmluvu vybrané 
skupině. 

2. Vyberte skupinu na levé straně obrazovky. 
3. Zadejte zprávu a stiskněte klávesu Enter. Zpráva bude odeslána všem členům vybrané 

skupiny.  
4. Chcete-li si rozmluvu uložit, klepněte na tlačítko Save Chat (Uložit rozmluvu). Zpráva 

se uloží do složky schůzky na vašem počítači. 
5. Chcete-li rozmluvu zobrazit, klepněte na tlačítko Show in Folder (Zobrazit ve složce) 

nebo složku vyhledejte procházením. 
 
 
Volby schůzky: Record (Zaznamenat) 
 

 
 
Chcete-li spustit nebo zastavit záznam zvuku a videa (je-li video aktivní) schůzky, postupujte 
takto:  

1. Klepnutím na tlačítko Record (Zaznamenat) zahajte záznam. Aplikace Zoom 
zaznamená zvuk a video (je-li aktivní) schůzky. 

2. Klepnutím na tlačítko Stop Recording (Zastavit záznam) ukončíte zaznamenávání 
zvuku a videa schůzky. Záznam se uloží až na konci schůzky. 

 



Volby schůzky: End Meeting (Ukončit schůzku) 
 

 

 
 
Ukončení schůzky:  
 

1. Klepněte na tlačítko End Meeting (Ukončit schůzku). Zobrazí se obrazovka End 
Meeting or Leave Meeting? (Ukončit nebo opustit schůzku?).  

2. Klepněte na volbu I’d like to give feedback to Zoom (Chci se vyjádřit k aplikaci Zoom), 
chcete-li poskytnout zpětnou vazbu ke konferenčnímu hovoru, který jste uspořádali 
nebo na němž jste se zúčastnili. 

3. Klepnutím na tlačítko End Meeting for All (Ukončit schůzku pro všechny) ukončíte 
schůzku, kterou pořádáte. 

4. Klepněte na tlačítko Leave Meeting (Opustit schůzku), chcete-li opustit schůzku, k níž 
jste se připojili.  

5. Klepněte na tlačítko Cancel (Storno), pokud se rozhodnete, že schůzku ukončit ani 
opustit nechcete 

 
Volby schůzky: Full Screen (Celoobrazovkový režim) 

 
 

1. Chcete-li schůzku zobrazit v celoobrazovkovém režimu, klepněte na tlačítko Enter Full 
Screen (Aktivovat celoobrazovkový režim) v pravém horním rohu okna schůzky Zoom.  

2. Chcete-li celoobrazovkový režim opustit, klepněte na tlačítko Exit Full Screen (Ukončit 
celoobrazovkový režim). Obnoví se původní velikost okna schůzky. 

 
 
Připojení prostřednictvím zařízení H.323/SIP 



 

Začínáme s konektorem konferenční místnosti H.323/SIP 

 

Konektor konferenční místnosti H.323/SIP je komunikační brána pro zařízení H.323 a SIP. 
Zařízení H.323 a SIP může uskutečnit videohovor směřující do konektoru konferenční 
místnosti pro připojení se ke schůzce cloudu Zoom. Naopak konektor konferenční místnosti 
může rovněž zavolat zařízení H.323 a SIP za účelem připojení se ke cloudové schůzce Zoom.  

 

E-mailové upozornění bude odesláno vlastníkovi účtu, pokud využití dosáhne či přesáhne 
hodnotu 80 %, pokud je účtu přiděleno nejméně pět portů. 

 

*Poznámka: Každý odběr portu umožňuje v určitém momentu připojení jednoho zařízení 
napříč všemi schůzkami v rámci vašeho účtu. 

 

Volání do konektoru konferenční místnosti H.323/SIP 

 
V zařízení H.323 můžete zavolat: 

- pouze adresu IP a poté na uvítací obrazovce zadat ID schůzky 

- adresa_IP##ID_schůzky, například: 192.168.3.142##213746932 

- ID_schůzky@adresa_IP: 2139746932@192.168.3.142  [některá zařízení 
Cisco/Tandberg] 

 

Na zařízení SIP můžete zadat: 

- pouze adresu IP a poté na uvítací obrazovce zadat ID schůzky 

- ID_schůzky@adresa_IP, například: 213746932@192.168.3.142 

- Další možnosti vytáčení jsou uvedeny ve volacích řetězcích konektoru konferenční 
místnosti H.323/SIP. 

 

Připojení prostřednictvím spárování: 

- Připojte se k úvodní obrazovce vytočením pouze adresy IP 

- Zadejte pět znaků párovacího kódu (který se zobrazuje na úvodní obrazovce) do pole 
párovacího kódu na webových stránkách Zoom nebo v aplikaci Zoom. 

 

Podrobnější informace naleznete v textu Joining Via Pairing (Připojení prostřednictvím 
spárování). 



 
 

 

 

Nabídka H.323/SIP 
 
Přehled 
Připojujete-li se ke schůzce Zoom ze svého zařízení H.323 či SIP prostřednictvím CRC, můžete 
k nabídce Zoom přistupovat prostřednictvím tónové volby DTMF za účelem provedení 
nastavení rozvržení videa, spuštění/zastavení videa, ztlumení/zrušení ztlumení a dalších 
funkcí. 
 
Předpoklady 

 Připojte se ke schůzce Zoom ze zařízení H.323 nebo SIP 

 Některé z funkcí nabídky vyžadují připojení ke schůzce v roli hostitele. Informujte se 
podrobněji o připojování v roli hostitele schůzky ze zařízení H.323 či SIP. 

 
Pokyny 

1. Stiskněte tlačítko 1 tónové volby DTMF a aktivujte tak nabídku. 
Na některých zařízeních může být zapotřebí přepnutí dálkového ovladače do režimu 
tónové volby DTMF. 

 Polycom: Stisknutím tlačítka # aktivujte pro klávesnici tónovou volbu DTMF 

 Tandberg: Stisknutím tlačítka # aktivujte funkci tónové volby "Touch Tones" 

 Lifesize: Tisknutím tlačítka lifesize_rc_tt_button.jpg přepínáte mezi předvolbami a 
režimem tónové volby DMTF 

 Sony: Stisknutím tlačítka * režim DTMF aktivujte, stisknutím tlačítka Enter jej 
opustíte (v režimu DMTF není mikrofon aktivní). 

 Aver: Tisknutím tlačítka Far/Near na dálkovém ovladači přepínáte mezi 
předvolbami kamery a režimem DTMF 

2. Zobrazí se nabídka. 



 
a. Stisknutím tlačítka 1 aktivujte režim duální obrazovky. Aktivujete tak vysílání 

jediného toku obsahu videokanálem místo odděleného vysílání obsahu a 
videa. Tuto funkci můžete použít, pokud nemáte možnost přijímat video a 
obsah současně k jejich vzájemnému přepínání. 

b.  Tisknutím tlačítka 2 zobrazíte resp. skryjete názvy videopřenosů účastníků. 
c. Po stisknutí 3 bude docházet ke ztlumení účastníků při jejich vstupu. 

Poznámka: Pro ztlumování účastníků při jejich vstupu musíte být hostitelem 
schůzky. Informujte se o zapojování do schůzky v roli hostitele schůzky. 

d. Je-li aktivní zobrazení galerie a na jednu obrazovku se nevejdou všichni 
účastníci, zobrazíte stisknutím tlačítka 4 předchozí obrazovku s účastníky.  

e. Stisknutím tlačítka 5 zobrazíte nebo skryjete účastníky bez videa.  
f. Je-li aktivní zobrazení galerie a na jednu obrazovku se nevejdou všichni 

účastníci, zobrazíte stisknutím tlačítka 6 následující obrazovku.  
g. Stisknutím tlačítka 7 zobrazíte nebo skryjete zprávy rozmluvy. 
h. Stisknutím tlačítka 8 zobrazíte nebo skryjete titulky.  
i. Stisknutím tlačítka * deaktivujete nabídku. 

 

 

 

Zahájení schůzky z koncového bodu H.323/SIP 
 
Přehled 
Schůzku můžete zahájit ze zařízení H.323 či SIP použitím svého klíče hostitele nebo 
spárováním z webu. Nebudete mít sice k dispozici veškeré ovládací funkce desktopového 
klienta Zoom ani mobilní aplikace Zoom, ale můžete zahájit záznam na cloud a zvolit funkci 
ztlumování účastníků při vstupu. 
 
Předpoklady 
Pro váš účet je aktivován konektor cloudové konferenční místnosti 
Je přiřazena licence Pro 
 
 



Pokyny 
Přidejte do volacího řetězce klíč hostitele 
Ke schůzce se můžete připojit jako hostitel zadáním klíče hostitele do volacího řetězce. 
 
H.323 
  Schůzky bez hesla: 
 
         [adresa IP]##[ID schůzky]###[klíč hostitele] 
            Příklad: 192.168.1.25##123456789###123456 
 
    Schůzky s heslem:  
 
      [adresa IP]##[ID schůzky]#[heslo]#[rozvržení]#[klíč hostitele] 
            Příklad: 192.168.1.25##123456789#12345#11#123456 
 
SIP 
Schůzky bez hesla: 
 
        [ID schůzky]...[klíč hostitele]@[adresa IP] 
            Příklad: 123456789...123456@192.168.1.25 
 
     Schůzky s heslem: 
 
        [ID schůzky].[heslo]..[klíč hostitele]@[adresa IP] 
            Příklad: 123456789.12345..123456@192.168.1.25 
 

Zadejte klíč hostitele na úvodní obrazovce 
 

1. Vytočte adresu IP Zoom uvedenou v pozvánce na schůzku nebo na vaší stránce 
cloudového konektoru konferenční místnosti. 

 
 

2. Zadejte ID schůzky a za ním znak #. 
3. Zadejte svůj klíč hostitele a za ním znak #.  
4. Nyní zahájíte schůzku jako hostitel. 



 
Připojení prostřednictvím spárování 

1. Vytočte adresu IP (která je uvedena v pozvánce na schůzku nebo na vaší stránce 
cloudového konektoru konferenční místnosti) na zařízení H.323 či SIP a zobrazte tak 
úvodní obrazovku 

 
 

2. Přihlaste se na webu do rozhraní My Meetings (Mé schůzky). 
3. Použijte volbu Join a meeting from an H.323/SIP room system (Připojit se ke schůzce 

z konferenčního systému H.323/SIP). 

 
 

4. Zadejte ID schůzky a párovací kód. 



 
 

5. Klepněte na tlačítko Connect (Připojit) 

 

Aktivujte funkci Mute Upon Entry (Ztlumit při vstupu) 

 

1. Stiskněte tlačítko 1 tónové volby DTMF a aktivujte tak nabídku. 

Na některých zařízeních může být zapotřebí přepnutí dálkového ovladače do režimu 

tónové volby DTMF. 

o Polycom: Stisknutím tlačítka # aktivujte pro klávesnici tónovou volbu DTMF 

o Tandberg: Stisknutím tlačítka # aktivujte funkci tónové volby "Touch Tones" 

o Lifesize: Tisknutím přepínáte mezi předvolbami a režimem tónové volby 

DMTF 

o Sony: Stisknutím tlačítka * režim DTMF aktivujte, stisknutím tlačítka Enter jej 

opustíte (v režimu DMTF není mikrofon aktivní) 

o Aver: Tisknutím tlačítka Far/Near na dálkovém ovladači přepínáte mezi 

předvolbami kamery a režimem DTMF 

 

2. Stisknutím tlačítka 0 zobrazíte další volby. 

3. Po stisknutí 3 bude docházet ke ztlumení účastníků při jejich vstupu. 

4. Krátce se zobrazí zpráva informující o aktivaci této funkce 

 
 

 

Volací řetězce konektoru konferenční místnosti H.323/SIP 
 

Přehled 

 

Nechcete-li použít úvodní obrazovku konektoru konferenční místnosti, můžete údaje o 

schůzce zadat do volacího řetězce v zařízení H.323/SIP a připojit se přímo ke schůzce.  

 



Formát úplného volacího řetězce H.323: 

 

-  [adresa IP]##[ID schůzky]#[heslo]#[rozvržení]#[klíč hostitele] 

 

Vstup do schůzky v zobrazení galerie (výchozí) 

 

     Schůzky bez hesla: 

 

-  [adresa IP]##[ID schůzky] 

             Příklad: 192.168.1.25##123456789 

 

     Schůzky s heslem: 

 

- [adresa IP]##[ID schůzky]#[heslo] 

             Příklad: 162.168.1.25##123456789#12345 

 

Vstup do schůzky v celoobrazovkovém režimu 

 

     Schůzky bez hesla: 

 

- [adresa IP]##[ID schůzky]##11 

             Příklad: 192.168.1.25##123456789##11 

 

     Schůzky s heslem: 

 

- [adresa IP]##[ID schůzky]#[heslo]#11 

            Příklad: 192.168.1.25##123456789#12345#11 

 

Vstup do schůzky se zadáním klíče hostitele 

 

      Schůzky bez hesla: 

 

-  [adresa IP]##[ID schůzky]###[klíč hostitele] 

             Příklad: 192.168.1.25##123456789###123456 

 

    Schůzky s heslem:  

 

-  [adresa IP]##[ID schůzky]#[heslo]#[rozvržení]#[klíč hostitele] 

             Příklad: 192.168.1.25##123456789#12345#11#123456 

 

Poznámka: Pro některá zařízení vyzkoušejte řetězec [adresa IP]##[ID 

schůzky]*[heslo]*[rozvržení] 

 

 

Formát volacího řetězce SIP 

 

Formát úplného volacího řetězce SIP: 

 

-  [ID schůzky].[heslo].[rozvržení].[klíč hostitele]@[adresa IP] 

     nebo 



- [ID schůzky].[heslo].[rozvržení].[klíč hostitele]@zoomcrc.com 

 

Vstup do schůzky v zobrazení galerie (výchozí) 

 

     Schůzky bez hesla: 

 

-  [ID schůzky]@[adresa IP] 

             Příklad: 123456789@192.168.1.25 

 

     Schůzky s heslem: 

 

- [ID schůzky].[heslo]@[adresa IP] 

             Příklad: 123456789,12345@192.168.1.25 

 

Vstup do schůzky v celoobrazovkovém režimu 

 

     Schůzky bez hesla: 

 

- [ID schůzky]..11@[adresa IP] 

             Příklad: 123456789..11@192.168.1.25 

 

     Schůzky s heslem: 

 

- [ID schůzky].[heslo].11@[adresa IP] 

            Příklad: 123456789.12345.11@192.168.1.25 

 

Vstup do schůzky se zadáním klíče hostitele    

 

 Schůzky bez hesla: 

 

- [ID schůzky]...[klíč hostitele]@[adresa IP] 

             Příklad: 123456789...123456@192.168.1.25 

 

     Schůzky s heslem: 

 

-  [ID schůzky].[heslo]..[klíč hostitele]@[adresa IP] 

             Příklad: 123456789.12345..123456@192.168.1.25 

 

Poznámka: ID_schůzky@adresa_IP: 2139746932@192.168.3.142  [některá zařízení 

Cisco/Tandberg] 

 


