
Nejpozději den před konáním semináře Vám bude na Váš kontaktní email zaslána zpráva 

se žádostí o registraci do události Webex: 

 

V emailu klikněte na tlačítko „Registrovat“ a následně se otevře webový prohlížeč 

s informacemi o semináři:

 

Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ zahájíte registraci: 

 

Vyplňte jméno, příjmení, e-mailovou adresu a Vaše evidenční číslo a údaje potvrďte 

tlačítkem „Odeslat“.  



 

Po úspěšném vyplnění formuláře se Vám zobrazí potvrzení registrace:

  

Pozn.: Po potvrzení registrace je možné nainstalovat doplněk Webex Events. Instalaci tohoto doplňku 

doporučujeme, nicméně je možné se k semináři připojit i pomocí webového prohlížeče nebo dočasné 

aplikace. Instalaci doplňku bude možné provést i později, před samotným zahájením semináře. 

 

Na Váš kontaktní email Vám přijde zpráva s registračními údaji (tyto údaje si 

poznamenejte pro případ, že byste při vstupu na seminář u sebe neměli tento e-mail): 

 

Po zahájení semináře se připojte do události prostřednictvím tlačítka „Připojit se k události“, 

které najdete v e-mailu o potvrzení registrace (viz obrázek výše).  



Následně se otevře webový prohlížeč s virtuálním předsálím, kde naleznete informace o 

semináři a možnosti připojení se:

 

Pozn.: používáte-li webový prohlížeč Google Chrome, virtuální předsálí se nezobrazí a budete rovnou 

přípojeni k události nebo vyzváni k instalaci doplňku Webex Event (viz níže) 

Po kliknutí na tlačítko „Připojit se“ budete vyzváni k instalaci doplňku Webex Events                

do Vašeho webového prohlížeče (pokud jej již nemáte naistalován): 

 

Pokud nechcete nebo nemáte možnost do svého prohlížeče instalovat tento doplněk, je možné 

stáhnout dočasnou aplikaci pomocí odkazu „Spusťte dočasnou aplikaci“. Není nutné ji nijak 

instalovat, pouze počkáte na stáhnutí a následně ji spustíte. 

Přejete-li si se k události připojit pomocí webového rozhraní, klikněte ve virtuálním předsálí na odkaz 

„Připojit se prohlížečem“. 

 



POKUD SE PŘIPOJUJETE PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ, JE NUTNÉ PO VSTUPU NA SEMINÁŘ 

MANUÁLNĚ ZAPNOUT ZVUK POMOCÍ TLAČÍTKA SE SYMBOLEM SLUCHÁTKA A NÁSLEDNĚ 

ZVOLIT „PRO ZVUK POUŽÍT POČÍTAČ“ A KLIKNOUT NA „PŘIPOJIT“: 

 

 

Přejete-li si v průběhu semináře zaslat dotaz přednášejícímu, zobrazte si panel konverzace 

pomocí tlačítka se symbolem „bubliny“ a následně vyberte v příjemci „Přednášející“ 

 

Upozornění: po zahájení v události uvidíte: 1) hostitele (Česká advokátní 

komora), 2) lektora a 3) sebe jako účastníka. Ostatní účastníky nevidíte. 


