VYSVĚTLIVKY K CENÍKU PROGRAMŮ KALKUL®
ceny platné od 01.06.2019

LICENCE K UŽITÍ PROGRAMU
Koncovým uživatelům (zákazníkům) je program zpřístupněn formou licencování, což je úplatný
převod omezených majetkových práv k užití programu v duchu autorského zákona. Přesné
definice licence k užití najdete v licenční smlouvě, která je na našem webu a je také nedílnou
součástí každého programu. Nabízíme následující licence (některé programy nemusí mít všechny
uvedené licence k dispozici):
•

licence k užití monoverze (pro jedinou firmu) nesíťové verze programu

•

licence k užití multiverze (pro více firem) nesíťové verze programu

•

licence k užití multiverze (pro více firem) síťové verze programu

•

licence k užití rozšířené verze programu z monoverze na multiverzi

•

licence k užití rozšířené verze programu z nesíťové na síťovou

Pozn. Oproti předchozím letům je od roku 2014 multiverze vždy pro neomezený počet firem
(odpovídá licenci 99+ z předchozích let). Obdobně u licencí programů KALKUL3 pro vedení mezd
a personalistiky bylo zrušeno omezení na počet zaměstnanců a nynější licence odpovídá licenci
99+ z předchozích let). Licence na sí'tové programy jsou od roku 2014 chápány jako multiverze
(neomezeně firem) a nemají omezení počtu uživatelů sítě.
ROZŠIŘOVÁNÍ LICENCÍ
U rozšíření licence, jehož typickým příkladem je přechod z nesíťové verze programu na síťovou
verzi nebo z monolicence pro jedinou firmu na multilicenci pro více firem, se cena odvozuje od
změny, která u uživatele nastane. To znamená, že cenu rozšíření tvoří rozdíl cen licencí (např.
rozdíl mezi cenou síťové a nesíťové licence, popř. rozdíl mezi cenou multi a mono licence).
CO JE ZAHRNUTO V CENĚ LICENCE?
Distributoři se smluvně zavázali bezplatně poskytovat uživatelům programu KALKUL® distribuční
služby v následujícím rozsahu:
•

Vyřizují reklamace, u oprávněné reklamace vytvoří dokumentaci závady a předají ji
autorovi.

•

Zajistí poradenskou telefonní linku (funkční alespoň 6 hodin v pracovní dny, délka
telefonátu max. 15 minut).

•

Předvedou program KALKUL® zájemci o novou licenci v rozsahu max. 60 minut (pokud se
zájemce s distributorem dohodnou na předvedení v sídle zájemce, nejsou cestovní náklady
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distributora zde zahrnuty a distributor může požadovat jejich úhradu)
•

Při prodeji každé licence seznámí zákazníka se souvisejícími materiály a licenční
smlouvou.

•

Ověří si dotazem, zda zákazník rozumí licenční smlouvě a při pochybnostech smlouvu
podrobně vysvětlí.

•

Vyřídí objednávky zákazníků a dodá licenci koncovému uživateli (v ceně je pouze
internetová dodávka).

Centrální distributor zajistí rozeslání tištěných nabídek nejméně čtyřikrát do roka všem uživatelům,
jejichž licence je mladší než pět let a doposud neprovedli aktualizaci.
CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ AKTUALIZACÍ
Registrovaným uživatelům, kteří si v posledních šesti letech zakoupili licenci programu KALKUL®,
nabízíme cenově zvýhodněné aktualizace programů. Výpočet ceny odpovídá velikosti změn
provedených v programu a je vyjádřená změnou čísla verze nebo revize programu. Každý
program obsahuje verzi a revizi ve tvaru Vnn.nn-rr (např. V09.50-01), kde nn.nn vyjadřuje celé a
desetinné místo čísla verze, rr vyjadřuje místo revize. Programy jsou průběžně upravovány a
vylepšovány podle připomínek uživatelů a tyto drobné změny jsou vyjádřeny ve změně revize.
Nejnovější revize programů je k dispozici všem uživatelům na internetu zdarma, každý uživatel si
může buď sám nebo prostřednictvím autorizovaného distributora nahrát nejnovější revizi
programu v podobě demoverze z internetu a tuto demoverzi oživit pomocí licenčního souboru na
plnohodnotnou verzi. Upozorňujeme, že popsaným způsobem lze postupovat pouze u stejné
verze programu. Veškeré ceny jsou počítány na základě poslední licence, kterou si zákazník pro
určitý program zakoupil.
ZVÝHODNĚNÝ UPDATE, UPDATE, UPGRADE
Stálým zákazníkům, kteří si kupují všechny verze (tj. při změně verze o 0.01, např. z V09.49 na
V09.50), nabízíme zvýhodněný update v ceně 60% ceny nové licence. Střední změny a úpravy
(tzv. update, který je vyjádřený změnou v desetinném místě verze programu rovnou 0.02, např. z
V09.48 na V09.50), nabízíme v ceně 80% z ceny nové licence. Zásadní změny a úpravy, popř.
přechod z podstatně starších verzí (tzv. upgrade, který je vyjádřený změnou v celém čísle verze
programu, např. z V09.xx na V11.yy, nebo změnou v desetinném místě verze programu
přesahující 0.02, např. přechod z V9.47 na V9.50) nabízíme v ceně rovné 90% ceny nové licence.
VĚRNOSTNÍ SLEVY
A. Pokud si uživatel objednával během posledních tří let v každém z těchto roků licenci na některý
program KALKUL, má v následujícím roce při objednávání libovolných licencí nárok na slevu 10%.
B. Pokud si uživatel objednával během posledních šesti let v každém z těchto roků licenci na
určitý program (např. KALKUL2) multi s nejméně 2 firmami, má v následujícím roce při
objednávání licence téhož programu (tj. KALKUL2) multi nárok na slevu 20%.
C. Pokud si uživatel objednával během posledních tří let v každém z těchto roků licenci na určitý
program (např. KALKUL1) multi neomezenou (tj. dříve 99+ firem), má v následujícím roce při
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objednávání licence téhož programu (tj. KALKUL1) multi (neomezeně firem) nárok na slevu 20%.
D. Pokud si uživatel objednával během posledních šesti let v každém z těchto roků licenci na
určitý program (např. KALKUL3) multi neomezenou (tj. dříve 99+ firem), má v následujícím roce
při objednávání licence téhož programu (tj. KALKUL3) multi (neomezeně firem) nárok na slevu
50%.
Věrnostní slevy nelze vzájemně kombinovat. Věrnostní slevy nelze aplikovat na akční balíčky
licencí.
CELOROČNÍ LICENČNÍ SLUŽBA
Princip této služby spočívá v tom, že na začátku roku uživatel programu uzavře s distributorem
smlouvu o celoroční licenční službě a uhradí její cenu. Tím získá nárok na licence všech verzí
daného programu, které budou v uvažovaném roce uvolněny do distribuce autorem a licence pro
tyto verze budou uživateli automaticky předávány podle ve smlouvě dohodnutých pravidel.
Licence získané prostřednictvím uvedené služby jsou plnohodnotné a ničím se neliší od běžně
zakoupených licencí (též formou aktualizace). Uživatel získává výhody a nároky aktualizace pro
rok následující tak, jako by si zakoupil licenci (též formou aktualizace) na poslední verzi uvolněnou
autorem do distribuce v roce zakoupení celoroční licenční služby. Celoroční licenční službu si
může za ceny uvedené v ceníku zakoupit pouze uživatel, který měl v předcházejícím roce
zakoupenou licenci (též formou aktualizace) na poslední verzi daného programu uvolněnou
autorem do distribuce, nebo v předcházejícím roce již využíval celoroční licenční službu. Cena
celoroční licenční služby je 70% z ceny nové licence uvažovaného programu. Pozn. celoroční
licenční službu lze také získat zakoupením akčního balíčku.
SLEVA ZA PŘIVEDENÍ NOVÉHO UŽIVATELE
Pokud stávající uživatel (SU) programu KALKUL spolu s vlastní objednávkou předá distributorovi i
objednávku od nového uživatele (NU), může získat na vlastní objednávku slevu ve výši 50% z
ceny levnější objednávky. Novým uživatelem je zde chápán zájemce o zakoupení licence na užití
programu KALKUL, který si doposud žádnou licenci programu KALKUL nezakoupil. Nárok na
uživatelskou slevu u NU vznikne, pokud současně bude splněno:
•
•
•
•
•
•

objednávka NU je cenově stejná nebo vyšší, než cenově vyjádřená sleva poskytnutá SU
obě objednávky musí být provedeny v rámci stejného období ceníku
NU i SU předávají své objednávky stejnému distributorovi
NU svoji objednávku v plné výši potvrdí, bude-li o to požádán distributorem
NU provede úhradu své objednávky s pětidenním předstihem před termínem nejbližší
změny ceníku
distributor je oprávněn pozdržet objednávku SU (se zohledněnou slevou) do okamžiku
obdržení úhrady od NU

Sleva za přivedení nového uživatele nezakládá vznik žádného právního nebo obchodního vztahu
mezi SU a NU. Jediným projevem této slevy je možnost snížení ceny objednávky SU při splnění
výše uvedených podmínek. Pokud splněny nebudou, je jediným důsledkem jejich nesplnění zánik
nároku na slevu. Slevu za přivedení nového uživatele nemohou využít distributoři nebo prodejci.
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