
Nabídka výměny víceuživatelských produktů 

 

 

I. Úvod 

Tato Nabídka výměny víceuživatelských produktů („Nabídka“) upravuje podmíněnou nabídku, která 
zákazníkům s víceuživatelskými předplatnými nebo trvalými síťovými licencemi s plány údržby umožňuje 
vyměnit jejich aktuální kvalifikované produkty za jedno nebo dvě uživatelská předplatná za každé existující 
licenční místo kvalifikovaného produktu. Tato Nabídka se týká pouze zde popsaného předmětu nabídky. 
Vaše existující víceuživatelská předplatná a/nebo nabídky údržby budou nadále řízena smluvními 
podmínkami platnými pro tyto produkty. Význam termínů uvedených velkými písmeny, které nejsou 
definovány v této Nabídce, je definován v Podmínkách používání, které naleznete pod odkazem níže. 
Těmito podmínkami budou pravděpodobně řízena i vaše nová jednouživatelská předplatná. 

Podmínky používání: https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/cs/general-terms 

Upozorňujeme, že tato Nabídka zahrnuje tři oddělené varianty, jednu pro každý typ kvalifikovaného 
produktu. Každá má oproti ostatním typům mírně odlišné požadavky, podmínky a omezení. Je důležité, 
abyste text četli pozorně a s jistotou věděli, která část se týká právě vás. 

 

II. Definice 

Typy kvalifikovaných produktů. Typ kvalifikovaného produktu je typ produktu společnosti Autodesk, 
který je způsobilý k účasti v [Nabídce výměny víceuživatelských produktů] popsané v této Nabídce. Mezi 
Typy kvalifikovaných produktů patří: (i) běžné víceuživatelské předplatné společnosti Autodesk („Běžné 
víceuživatelské předplatné“), (ii) víceuživatelské předplatné získané v rámci nabídky Přechodu na 
předplatné („Víceuživatelské předplatné z přechodu“) a (iii) software Autodesk s trvalou licencí pokrytý 
aktivním plánem údržby, který má Typ licence umožňující používání V rámci sítě, přičemž dva poslední 
termíny uvozené velkými písmeny, Typ licence a V rámci sítě, jsou definovány v příslušné Licenční a 
servisní smlouvě („Síťová údržba“).  

Licenční a servisní smlouvu společnosti Autodesk pro aktuální a předchozí verze produktů Autodesk naleznete 
zde: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-license-agreements-legacy 

Podmínky Přechodu na předplatné naleznete zde: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-
trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions 

Kvalifikovaný produkt. Každé konkrétní Běžné víceuživatelské předplatné či Víceuživatelské předplatné 
z přechodu, které vlastníte, nebo trvalá licence typu Síťová údržba s asociovaným plánem údržby, kterou 
vlastníte. 

Nový produkt. Nový produkt je jednouživatelské předplatné, které obdržíte výměnou za Kvalifikovaný 
produkt. 
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Platné varianty výměny. Platná varianta výměny je přechod z Kvalifikovaného produktu na Nový produkt, 
který splňuje podmínky této výměny.  

Příklad: Pokud máte Kvalifikovaný produkt skládající se z 10 licencí Víceuživatelského předplatného 
z přechodu pro Sadu AEC a nastalo vaše Kvalifikované datum obnovení, umožní vám Nabídka výměny 
víceuživatelských produktů vyměnit každé víceuživatelské licenční místo za 2 jednouživatelská předplatná 
Sady AEC typu Přechod na předplatné. Tato Nabídka neumožňuje přechod na Jednouživatelská předplatná 
z přechodu na bázi 2 za 1 pro aplikaci AutoCAD. Přechod ze Sady AEC na aplikaci AutoCAD není platná 
varianta výměny. 

Počáteční datum nabídky. Datum, které společnost Autodesk oznámila jako datum, od kterého je možné 
využít Nabídku výměny víceuživatelských produktů: 7. srpna 2020. Upozorňujeme, že v důsledku dopadů 
krize COVID-19 si společnost Autodesk vyhrazuje následující práva, která mají pomoci zajistit sociální 
odstup mezi Oprávněnými uživateli. Jedná se o práva zpřístupňovat tuto Nabídku výměny 
víceuživatelských produktů selektivně, na bázi výjimek a s uplatněním dalších omezení, podmínek a 
restrikcí, které budou sděleny způsobilým zákazníkům, kterým bude taková výjimka udělena. 

Kvalifikované datum obnovení. Kvalifikované datum obnovení je (výhradně) první datum obnovení v den 
Počátečního data nabídky nebo po něm, které pro Kvalifikovaný produkt nastane. Jakékoli datum 
obnovení po prvním datu obnovení následujícím po Počátečním datu nabídky je definováno jako 
„Nekvalifikované obnovení“. Pokud přijmete Nabídku výměny víceuživatelských produktů v Kvalifikované 
datum obnovení, budete způsobilí pro Výhodnou nabídku 2 za 1. Pokud nabídku přijmete v libovolné 
následující Nekvalifikované datum obnovení, nezískáte Výhodnou nabídku 2 za 1, ale můžete být způsobilí 
pro Výhodnou nabídku 1 za 1 (pokud je nadále k dispozici i v době Nekvalifikovaného obnovení). Jako 
příklad předpokládejme, že máte Kvalifikovaný produkt skládající se z jednoročního Víceuživatelského 
předplatného z přechodu s deseti licenčními místy pro aplikaci AutoCAD. Toto předplatné bylo zakoupeno 
10. září 2019. Kvalifikované datum obnovení takového předplatného by bylo prvním datem obnovení, 
které by nastalo po Počátečním datu nabídky 7. srpna 2020. V tomto případě by se jednalo o 10. září 2020. 
Pokud Nabídku výměny víceuživatelských produktů při obnově 10. září 2020 NEPŘIJMETE, nebude už 
příslušné předplatné způsobilé pro Výhodnou nabídku 2 za 1 a při následujících obnoveních může být 
způsobilé pouze pro Výhodnou nabídku 1 za 1, pokud ji bude společnost Autodesk v danou dobu nabízet.  

Výhodná nabídka 2 za 1. Výhodná nabídka 2 za 1 odkazuje na možnost vyměnit každé jedinečné licenční 
místo Kvalifikovaného produktu za dva (2) nové produkty (při splnění veškerých relevantních požadavků).  

Výhodná nabídka 1 za 1. Výhodná nabídka 1 za 1 odkazuje na možnost vyměnit každé jedinečné licenční 
místo Kvalifikovaného produktu za jeden (1) nový produkt (při splnění veškerých relevantních požadavků). 

 

III. Využití nabídek „2 za 1“ (případně „1 za 1“). 

Při výměně Typů kvalifikovaných produktů v příslušné Kvalifikované datum obnovení budete způsobilí pro 
Výhodnou nabídku 2 za 1, která podléhá dalším požadavkům, podmínkám a omezením stanoveným dále 
v této části pro každý Typ kvalifikovaného produktu. Pokud Typy kvalifikovaných produktů Síťová údržba 
a Víceuživatelské předplatné z přechodu NEVYMĚNÍTE v příslušné Kvalifikované datum obnovení, ale 
vyměníte je později v době Nekvalifikovaného obnovení, budete způsobilí pro Výhodnou nabídku 1 za 1, 
která podléhá dalším požadavkům, podmínkám a omezením stanoveným dále v této části pro každý Typ 



kvalifikovaného produktu. Upozorňujeme, že pro Typ kvalifikovaného produktu „Běžné víceuživatelské 
předplatné“ Výhodnou nabídku 1 za 1 nenabízíme.  

A. Další požadavky při výměně Běžného víceuživatelského předplatného. 

Při výměně Kvalifikovaného produktu typu Běžné víceuživatelské předplatné za Výhodnou 
nabídku 1 za 1 nebo 2 za 1 platí další ustanovení uvedená níže. 

Jakýkoli Nový produkt, který obdržíte, je považován za „Nahrazující předplatné“, které je 
zmíněno v Podmínkách používání společnosti Autodesk a blíže definováno zde: 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-
offerings#switched 

Výhody předplatného každého z vašich Kvalifikovaných produktů jsou považovány za „Výhody 
původního předplatného“ podle definice v odkazovaných podmínkách. V souladu s Podmínkami 
používání a podmínkami Nahrazujícího předplatného platí, že vaše Výhody původního předplatného, 
včetně mimo jiné práv na použití předchozích verzí, budou ukončeny 30 dní po Kvalifikovaném datu 
obnovení. Dále platí, že za žádných okolností nemůžete současně využívat Výhody původního 
předplatného a jakékoli související Nové produkty nebo přidružené výhody.  

Práva na použití předchozích verzí u vašeho Nového produktu zahrnují pouze ty verze nového 
produktu, které jsou uvedené v seznamu příslušných způsobilých produktů, jak je popsáno zde 
v Podmínkách používání: https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/cs/subscription-
benefits#version. V případě konfliktu mezi podmínkami Nabídky nebo podmínkami Nahrazujícího 
předplatného, na které odkazujeme výše, a popisem Výhod předplatného, na který odkazujeme 
výše, platí příslušné podmínky Nabídky nebo podmínky Nahrazujícího předplatného. 

Příklad: Pokud máte v Počáteční datum nabídky Kvalifikovaný produkt skládající se z Běžného 
víceuživatelského předplatného aplikace AutoCAD s 10 licenčními místy, nastalo Kvalifikované 
datum obnovení a vy se rozhodnete vyměnit všech 10 víceuživatelských licenčních míst za 20 
jednouživatelských předplatných aplikace AutoCAD, budou vaše práva na použití předchozích 
verzí omezena na ty verze aplikace AutoCAD, které jsou uvedené v seznamu příslušných 
způsobilých produktů s předchozími verzemi připojeném v Podmínkách používání společnosti 
Autodesk v okamžiku nákupu. Obecně se většinou jedná o aktuální verzi v okamžiku nákupu a tři 
předchozí verze (příklad: pokud byla aktuální verzí verze AutoCAD 2021, budou předchozí 
dostupné verze 2020, 2019 a 2018).  

B. Další požadavky při výměně Víceuživatelského předplatného z přechodu. 

Při výměně Kvalifikovaného produktu typu Víceuživatelské předplatné z přechodu za Výhodnou 
nabídku 1 za 1 nebo 2 za 1 platí další ustanovení uvedená níže.  

Jakýkoli Nový produkt, který obdržíte, je považován za „Nahrazující předplatné“, které je 
zmíněno v Podmínkách používání společnosti Autodesk a blíže definováno zde: 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-
offerings#switched 

Výhody předplatného každého z vašich Kvalifikovaných produktů jsou považovány za „Výhody 
původního předplatného“ podle definice v odkazovaných podmínkách. V souladu s Podmínkami 
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používání a podmínkami Nahrazujícího předplatného platí, že vaše Výhody původního 
předplatného, včetně mimo jiné práv na použití předchozích verzí, budou ukončeny 30 dní po 
Kvalifikovaném datu obnovení. Dále platí, že za žádných okolností nemůžete současně využívat 
Výhody původního předplatného a jakékoli související Nové produkty nebo přidružené výhody.  

S výjimkou případů, kdy je společností Autodesk písemně uvedeno jinak, platí, že práva na použití 
předchozích verzí u vašeho Nového produktu zahrnují pouze ty verze, které jsou uvedené 
v seznamu příslušných způsobilých produktů, jak je popsáno zde v Podmínkách používání: 
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/cs/subscription-benefits#version. V případě 
konfliktu mezi podmínkami Nabídky nebo podmínkami Nahrazujícího předplatného, na které 
odkazujeme výše, a popisem Výhod předplatného, na který odkazujeme výše, platí příslušné 
podmínky Nabídky nebo podmínky Nahrazujícího předplatného. 

Příklad: Pokud máte v Počáteční datum nabídky Kvalifikovaný produkt skládající se 
z Víceuživatelského předplatného z přechodu aplikace AutoCAD s 10 licenčními místy, nastalo 
Kvalifikované datum obnovení a vy se rozhodnete vyměnit všech 10 víceuživatelských licenčních 
míst za 20 jednouživatelských předplatných aplikace AutoCAD, budou vaše práva na použití 
předchozích verzí omezena na ty verze aplikace AutoCAD, které jsou uvedené v seznamu 
příslušných způsobilých produktů s předchozími verzemi připojeném v Podmínkách používání 
společnosti Autodesk v okamžiku nákupu. Obecně se většinou jedná o aktuální verzi v okamžiku 
nákupu a tři předchozí verze (příklad: pokud byla aktuální verzí verze AutoCAD 2021, budou 
předchozí dostupné verze 2020, 2019 a 2018). Jakákoli práva udělená v rámci podmínek nabídky 
Přechodu na předplatné (připojených výše), která povolují používání Starších předchozích verzí 
podle definice v podmínkách nabídky Přechodu na předplatné, budou ukončena k datu účinnosti 
vaší výměny víceuživatelských produktů. 

C. Další požadavky při výměně typu Síťová údržba. 

Při výměně Kvalifikovaného produktu typu Síťová údržba za Výhodnou nabídku 1 za 1 nebo 2 za 1 
platí další ustanovení uvedená níže. Jakýkoli Nový produkt, který obdržíte, je „náhradou za“ váš 
kvalifikovaný produkt síťové údržby pod příslušnou Licenční a servisní smlouvou společnosti 
Autodesk („LSA“). Na základě Licenční a servisní smlouvy platí, že musíte odinstalovat a zlikvidovat 
(nebo vrátit společnosti Autodesk či prodejci, od kterého jste je získali) všechny kopie produktu 
typu Síťová údržba a všechny související výhody plánu údržby, včetně mimo jiné všech Předchozích 
verzí, a to během 120 dnů po Kvalifikovaném datu obnovení. 

Licenční a servisní smlouva: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-
trademarks/software-license-agreements-legacy 

S výjimkou případů, kdy je společností Autodesk písemně uvedeno jinak, platí, že práva na použití 
předchozích verzí u vašeho Nového produktu zahrnují k počátečnímu datu vašeho Nového 
produktu pouze ty verze, které jsou uvedené v seznamu příslušných způsobilých produktů, jak je 
popsáno zde v Podmínkách používání: https://www.autodesk.com/company/terms-of-
use/cs/subscription-benefits#version 

Příklad: Pokud máte v Počáteční datum nabídky Kvalifikovaný produkt skládající se z nároku na 
produkt typu Síťová údržba aplikace AutoCAD s 10 licenčními místy, nastalo Kvalifikované datum 
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obnovení a vy se rozhodnete vyměnit všech 10 licenčních míst Síťové údržby za 20 
jednouživatelských předplatných aplikace AutoCAD, budou vaše práva na použití předchozích 
verzí omezena na ty verze aplikace AutoCAD, které jsou uvedené v seznamu příslušných 
způsobilých produktů s předchozími verzemi připojeném v Podmínkách používání společnosti 
Autodesk v okamžiku nákupu. Obecně se většinou jedná o aktuální verzi v okamžiku nákupu a tři 
předchozí verze (příklad: pokud byla aktuální verzí verze AutoCAD 2021, budou předchozí 
dostupné verze 2020, 2019 a 2018). 

Dále souhlasíte s tím, že (i) jakákoli trvalá licence nebo jiná práva, která se vztahují k libovolnému 
Kvalifikovanému produktu typu Síťová údržba vyměněnému v rámci této Nabídky, pozbudou 
platnosti 120 dní po příslušném datu výměny, (ii) vyjadřujete tímto souhlas s takovým ukončením 
platnosti bez dalšího oznámení od společnosti Autodesk, (iii) dále nebudete moci instalovat žádné 
Licencované materiály (podle definice v příslušné Licenční a servisní smlouvě), přistupovat k nim 
ani je jakkoli jinak používat pod podmínkami staré licence vašeho Kvalifikovaného produktu typu 
Síťová údržba, (iv) nebudete během tohoto 120denního období nikdy souběžně používat váš 
Kvalifikovaný produkt typu Síťová údržba (včetně mimo jiné softwaru pod trvalou licencí nebo 
jakýmikoli souvisejícími výhodami údržby) a váš Nový produkt a (v) vaše práva na přístup 
k Novému produktu a na jeho používání budou řízena výhradně Podmínkami používání. 

 

IV. Nabídka výměny plánu údržby. K 6. květnu 2020 končí nabídka Přechodu na předplatné. K 7. květnu 
2020 společnost Autodesk zahájí novou nabídku s názvem „Nabídka výměny plánu údržby“. Nabídka 
výměny plánu údržby se bude týkat typu produktu Síťová údržba a podobných typů produktů s plánem 
údržby (například samostatných trvalých softwarových licencí s plánem údržby), u kterých to společnost 
Autodesk povolí. Nabídka výměny plánu údržby bude řízena stejnými podmínkami a ustanoveními, která 
dříve řídila Nabídku přechodu na předplatné. Tyto podmínky naleznete zde: 

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-
conditions#after-aug-1 

Společnost Autodesk si vyhrazuje právo Nabídku výměny plánu údržby kdykoli ukončit nebo změnit. 
Mohou platit další podmínky a omezení. Podrobnosti naleznete v podmínkách programu přechodu na 
jmenovaného uživatele: 

https://www.autodesk.com/campaigns/transition-to-named-user/terms-and-conditions 

  

V. Vyloučení odpovědnosti. SPOLEČNOST AUTODESK NEPOSKYTUJE (A VY NEZÍSKÁVÁTE) ŽÁDNÉ ZÁRUKY, 
PŘÍSLIBY, PODMÍNKY ANI ZÁVAZKY JAKÉHOKOLI DRUHU, EXPLICITNĚ ANI IMPLICITNĚ, VE VZTAHU 
K NABÍDCE VÝMĚNY VÍCEUŽIVATELSKÝCH PRODUKTŮ NEBO JEJÍHO VLIVU NA VAŠE EXISTUJÍCÍ 
PŘEDPLATNÉ NEBO VÝHODY PLÁNU ÚDRŽBY (PODLE TOHO, CO JE RELEVANTNÍ). TATO NABÍDKA 
NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ SMLOUVY, DOHODY, UJEDNÁNÍ A DOMLUVY, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO 
PÍSEMNÉ, ZÚČASTNĚNÝCH STRAN. VE SPOJENÍ S NABÍDKOU VÝMĚNY VÍCEUŽIVATELSKÝCH PRODUKTŮ 
NEVZNIKAJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PŘÍSLIBY ANI JINÉ SMLOUVY MEZI ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI. 

 

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions#after-aug-1
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions#after-aug-1
https://www.autodesk.com/campaigns/transition-to-named-user/terms-and-conditions


VI. Podmínky ukončení; Účinnost ukončení. Tato Nabídka výměny víceuživatelských produktů začíná 
k Počátečnímu datu nabídky a pokračuje až do ukončení společností Autodesk v souladu s podmínkami 
uvedenými v této části. Společnost Autodesk může kdykoli, s předchozím oznámením i bez něj, změnit 
nebo ukončit Nabídku výměny víceuživatelských produktů. Změny Nabídky výměny víceuživatelských 
produktů platí prospektivně a neovlivní výměny dokončené před datem účinnosti příslušné změny. 

 

VII. Další podmínky. Žádný text obsažený v této Nabídce nemůže žádným způsobem omezit právo 
společnosti Autodesk na změnu nebo ukončení platnosti jakéhokoli softwaru, webových služeb, produktů, 
typů produktů nebo jiných obchodních modelů. Všechny výhody a možnosti nákupu nemusí být k dispozici 
pro veškerý software nebo služby ve všech jazycích a/nebo geografických oblastech. Přístup k webovým 
službám vyžaduje internetové připojení a podléhá geografickým omezením, která jsou dále definována 
v Podmínkách používání. Prodejci společnosti Autodesk jsou nezávislí a mohou si stanovit vlastní ceny. 
Skutečnou maloobchodní cenu určuje prodejce, u kterého se zákazník rozhodne nakupovat. Do této ceny 
se promítá kolísání měnového kurzu. Uváděné slevy, úspory a podobné finanční nabídky jsou založeny na 
maloobchodní ceně navrhované společností Autodesk (bez daně) pro konkrétní produkt. Maloobchodní 
cena navrhovaná společností Autodesk je zde použita pouze jako reference a nemusí být v místní měně.  

 


