
Důležité aktualizace k plánům údržby 

Nejčastější dotazy pro zákazníky 

Tento dokument odpovídá na nejčastější dotazy ohledně změn v plánu 
údržby, ke kterým dojde v rámci přechodu na jeden obchodní model.  
 
Poslední aktualizace: září 2017 (novinky) 
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Co je nového v těchto nejčastějších dotazech? Zde jsou poslední 
aktualizace do září 2017. 

Následující dotazy a odpovědi v tomto dokumentu jsou nové nebo obsahují podstatné 
aktualizované informace. Pokud jste tyto nejčastější dotazy již četli, zaměřte svou 
pozornost na následující dotazy: 
 
2.1 Jaké výhody získají zákazníci využívající plán údržby z přechodu na předplatné? 
 
2.6 Mohu nadále používat nainstalovaný software s trvalou licencí i po převedení plánu 
údržby na předplatné, pokud se jedná o odpovídající produkt a verzi v novém předplatném? 
 
5.5 Co potřebuji, abych mohl/a získat nové předplatné? 
 
 
 



Přehled  

1.1 Co se mění pro zákazníky využívající plány údržby? 
Věříme, že předplatné je pro naše zákazníky tou nejlepší volbou, jak z našich nástrojů a 
technologií získat maximum. Od základů změníme způsob, jakým poskytujeme rozšířené 
možnosti a nové funkce prostřednictvím propojených služeb.  
 
Od 15. června 2017 získají zákazníci s vybranými produkty s plánem údržby možnost 
jednoduše přejít na předplatné v době obnovení za sníženou cenu. Zákazníci mohou tuto 
nabídku použít jen jednou na každou licenci k produktu s plánem údržby. Cena za přechod 
se zvýší o 5 % v roce 2018 a o dalších 5 % v roce 2019. Čím dříve zákazníci na předplatné 
přejdou, tím méně zaplatí. Kromě toho dokud budou zákazníci pokračovat v obnovování, 
budou moci využívat sníženou cenu, která nebude tak vysoká jako cena za obnovení plánu 
údržby, ale daleko nižší než cena nového předplatného. Další informace o této nabídce 
najdete v části Přechod z údržby na předplatné. 
 
I když budeme nadále nabízet zákazníkům možnost každoročního obnovení plánu údržby, 
obnovení víceletých plánů údržby již nabízet nebudeme. Kromě toho se ceny za obnovení 
plánu údržby zvýší v roce 2018 o 10 % a o 20 % v roce 2019.  
 
1.2 Jaké mám možnosti, pokud se blíží obnovení mého stávajícího plánu údržby? 
Pokud nastane doba obnovení plánu údržby, máte 3 možnosti: 
 

• Přejít z jednotlivého produktu s plánem údržby zařazeného do promo akce na 
předplatné ke stejnému produktu  

• Přejít z jednotlivého produktu nebo sady s plánem údržby zařazených do promo 
akce na předplatné k sadě pro odvětví 

• Obnovit plán údržby na dobu jednoho roku  
 

1.3 Týkají se tyto změny všech zákazníků společnosti Autodesk? 
Tyto změny se týkají zákazníků s vybranými produkty a plány údržby od společnosti 
Autodesk, ale nikoli předplatných k produktům od společnosti Autodesk. 
 
1.4 Budu moci nadále obnovovat svůj plán údržby? 
Ano. Pokud se rozhodnete nadále využívat plán údržby, budete jej moci nadále každý rok 
obnovovat.  
 



1.5 Co se stane, pokud nechám svůj plán údržby vypršet, neobnovím ho ani nepřejdu na 
předplatné? 
Pokud necháte plán údržby vypršet, nebudete již dostávat výhody vyplývající z plánu 
údržby. Mezi tyto výhody patří aktualizace softwaru, práva na použití předchozích verzí, 
práva na domácí použití, globální cestovní práva, podporu, cloudové kredity a cloudové 
služby. Kromě toho po ukončení platnosti plánu údržby nebudete moci přejít na 
předplatné za nižší cenu.  
 
1.6 Proběhnou změny plánu údržby po celém světě? 
Ano. Změny vstoupí v platnost globálně. 

Přechod z údržby na předplatné 

2.1 Jaké výhody zákazníci využívající plán údržby z přechodu na předplatné získají?  
Společnost Autodesk bude nadále investovat do nabídky našeho předplatného, aby svým 
zákazníkům mohla nabízet větší hodnotu díky následujícím výhodám: 
 

• Lepší přístup – nyní i v budoucnu budete mít neomezený přístup k nejnovějším 
inovacím v nástrojích, technologiích a službách, které odpovídají vašim potřebám. 

 
• Flexibilní kontrola – poskytnutím přístupu ke správným produktům a aktualizacím 

získáte lepší správu uživatelů i nákladů. 
 

• Cenné poznatky – snadno použitelné nástroje pro vyhodnocení a analýzu využití 
produktů, výdajů, produktivity a budoucích potřeb. 

 
2.2 Jaké mám možnosti, pokud chci přejít z údržby na předplatné? 
Řada produktů využívajících plán údržby získá v době obnovení nárok na přechod na 
předplatné. Pokud se rozhodnete pro přechod, budete se muset vzdát trvalé licence pro 
všechny produkty a služby, které chcete změnit. Projděte si níže uvedené pokyny a 
požádejte o radu svého partnera společnosti Autodesk nebo obchodního zástupce 
společnosti Autodesk, pokud chcete zjistit, které produkty je možné převést.  
 
Z PLÁNU ÚDRŽBY PRO: NA PŘEDPLATNÉ PRO: 
Samostatný produkt Stejný samostatný produkt nebo sada pro 

odvětví 
Samostatný produkt LT  Stejný samostatný produkt LT nebo sada LT 
Sada Design a Creation Suite Sada pro odvětví 
Sada LT Sada LT 
 



Máte nárok na přechod na roční nebo víceleté předplatné, bez ohledu na délku vašeho 
současného plánu údržby.  
 
2.3 Co nelze změnit při přechodu z plánu údržby na předplatné? 
Pokud v současnosti přejdete z produktů s plánem údržby na předplatné, nebudete moct: 
 

• Měnit druh fakturace (např. z obnovitelné na automatickou obnovu) 
• Měnit druh přístupu (např. z jednoho uživatele na více uživatelů)  
• Měnit délku období z měsíčního nebo čtvrtletního 

 
2.4 Kdy budu moci převést produkty s plánem údržby na předplatné? 
Počínaje 15. červnem 2017 budete mít nárok na přechod z produktů s plánem údržby 
zařazených do promo akce na předplatné v době obnovení (až 90 kalendářních dní před 
datem ukončení platnosti plánu údržby). Váš plán údržby zůstane aktivní do původního 
data ukončení a vaše nová předplatná začnou platit následující den po vypršení plánu 
údržby. Abyste měli nárok na tuto speciální nabídku, musí být vaše objednávka odeslána 
před datem vypršení plánu údržby. 
 
2.5 Jak mohu převést produkty z plánu údržby na předplatné?  
Produkty od společnosti Autodesk, které využívají plán údržby, bude možné převést na 
vybrané produkty s předplatným tak, že se obrátíte na prodejce nebo obchodního 
zástupce společnosti Autodesk. 
 

2.6 Mohu nadále používat nainstalovaný software s trvalou licencí i po převedení plánu 
údržby na předplatné, pokud se jedná o odpovídající produkt a verzi v novém 
předplatném? 
Přechod na předplatné s touto výraznou slevou je podmíněn tím, že budete souhlasit 
s ukončením vaší trvalé licence s plánem údržby a jejím nahrazením novým předplatným. 
Zpravidla to znamená, že budete muset odinstalovat svůj starý software s trvalou licencí a 
nainstalovat software spojený s novým předplatným. Chápeme, že tím může dojít 
k narušení vašeho pracovního toku, pokud už máte odpovídající verzi produktu 
nainstalovanou. 
 



Proto budete mít za určitých podmínek a v určitém rozsahu povoleno ponechat si 
nainstalovaný software se starou trvalou licencí, včetně nastavení nového předplatného 
přiřazením konkrétních uživatelů (pro jednotlivé uživatele) nebo aktualizací licenčních 
souborů (více uživatelů) dokud nebudete připraveni nainstalovat nebo nasadit nové 
předplatné*. Vaše používání takového softwaru a přístup k němu už nebudou trvalé a 
nebudou se řídit vaší smlouvou o trvalé licenci. Místo toho bude váš software časově 
omezený a bude podléhat odpovídajícím podmínkám používání plánu předplatného. 
Jinými slovy, pokud se proto rozhodnete používat starý software s trvalou licencí místo 
nového softwaru s předplatným, stále budete muset dodržovat podmínky používání nové 
smlouvy o předplatném.  
 
Důrazně vám doporučujeme nainstalovat software nového předplatného co nejdříve, 
abyste získali dlouhodobé výhody předplatného, jako jsou aktualizace produktů. 
V některých příkladech, jako je přechod ze starších sad na novější sady pro odvětví, bude 
kvůli tomu potřeba odinstalovat původní trvalé licence softwaru a nainstalovat nový 
software předplatného. 
 
Více informací o požadavcích na instalaci po přechodu a ostatních pokynech k nastavení 
najdete v části Dokončení přechodu v příručce k přechodu na předplatné.  
 
* Výjimka z požadavku na odinstalaci se řídí omezeními a podmínkami, které jsou popsány 
v podmínkách přechodu.  
 
2.7 Co se po přechodu na předplatné stane s mými soubory a daty, které byly vytvořeny 
v mém produktu s plánem údržby?  
Všechny soubory a data vytvořené v rámci produktů s plánem údržby zůstávají i po 
přechodu stále přístupné.  
 
2.8 Pokud přejdu na předplatné, znamená to, že budou moje aplikace a data uložené 
v cloudu? 
Softwarové aplikace pro stolní počítače i související uživatelská data se budou i nadále 
ukládat v místním počítači. Aplikace cloudových služeb jsou spouštěny v cloudu. Umístění 
pro ukládání dat (v cloudu nebo místním počítači) je jen na vaší volbě. 
 
2.9 Co když přejdu z plánu údržby na předplatné a poté nechám své předplatné vypršet? 
Stejně jako u každého jiného předplatného platí, že jakmile necháte předplatné vypršet, 
nebudete již moci software používat. Vaše data jsou vaše a nadále si uchováte datové 
soubory (viz otázka 5.10). Pokud chcete aktivovat nové předplatné později, zaplatíte plnou 
cenu.  
 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/move-to-subscription/complete-the-switch
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions


2.10 Pokud převedu svůj plán údržby na předplatné, mohu později toto předplatné změnit 
na jiný produkt předplatného? 
Po přechodu z plánu údržby na předplatné nebudete moci toto předplatné za sníženou 
cenu změnit na jiný produkt předplatného. Proto je zcela zásadní vybrat si správný 
produkt v okamžiku přechodu. 
 
2.11 Mohu si po přechodu později zvolit jiné období předplatného? 
Ne, období předplatného již nelze později měnit. Při příštím obnovení bude platné na 
stejnou dobu jako původní předplatné. Pokud se například rozhodnete přejít na roční 
předplatné, při příštím obnovení bude vaše předplatné obnoveno na další 1 rok. Jestliže 
se rozhodnete změnit období předplatného později (např. na víceleté předplatné), bude 
nutné zahájit nové předplatné za plnou cenu předplatného. Při rozhodování o délce 
období vašeho nového předplatného vemte tedy toto v úvahu. 

Ceny za přechod  

3.1 Kolik bude převod produktů z plánu údržby na předplatné stát? 
V mnoha případech platí, že pokud se v roce 2017 rozhodnete pro přechod na předplatné, 
cena za předplatné bude rovna ceně za obnovení plánu údržby.  
 
Pokud se rozhodnete počkat a přejít na předplatné až po roce 2017, cena za přechod se 
zvýší, a to o 5 % v roce 2018 a dalších 5 % v roce 2019. Této nabídky lze využít pouze 
jednou na každou licenci k produktu s plánem údržby, který převedete na předplatné.  
Další informace o cenách za převod produktů z plánu údržby na předplatné vám poskytne 
prodejce nebo obchodní zástupce společnosti Autodesk.  
 
3.2 Vyplývají z časného převodu produktů z plánu údržby na předplatné nějaké výhody? 
Sleva za přechod se sníží o 5 % v květnu 2018 a dalších 5 % v květnu 2019. Čím dříve tedy 
přejdete na předplatné, tím méně vás to bude stát a tím více ušetříte ve srovnání 
s uživateli, kteří s přechodem čekají nebo kteří se rozhodnou nadále využívat plán údržby. 
Po přechodu si tak zajistíte slevu až po dobu tří let. 
 
3.3 Jaké jsou mé platební možnosti, abych měl(a) jistotu, že budu mít sníženou cenu 
v prvních třech letech? 
Můžete si vybrat jednu z následujících možností: 
 
Roční předplatné – Pokud přejdete v období od 15. června 2017 do května 2019, budete 
moci platit jednou ročně s roční smlouvou, kterou lze za stejnou cenu obnovovat až po 
dobu tří let.* NEBO 
 
Víceleté předplatné – Můžete zaplatit celou částku předem s víceletou smlouvou. 
 
* Na základě dopadů fluktuací měny.  



3.4 Pokud přejdu z plánu údržby na předplatné, jaké budou mé cenové možnosti pro 
obnovení licence ve čtvrtém roce a následujících letech? 
Jakékoliv uváděné ceny za hranicí 3 let slouží pouze jako přibližné odhadované ceny a 
mohou se podle obchodních potřeb změnit. Dokud budou zákazníci pokračovat 
v obnovování, budou moci využívat sníženou cenu, která nebude tak vysoká jako cena za 
obnovení plánu údržby, ale daleko nižší než cena nového předplatného. Chcete-li 
vypočítat své úspory, obraťte se na partnera společnosti Autodesk nebo obchodního 
zástupce společnosti Autodesk. 

Správa smlouvy  

4.1 Bude přechod z plánu údržby na předplatné vyžadovat novou smlouvu? 
Ano, nová smlouva o předplatném vznikne, až přejdete z plánu údržby na předplatné. 
V tuto chvíli nebudete moct přidat nové předplatné ke stávající smlouvě o předplatném. 
 
4.2 Mohu přenést některé licence v plánu údržby do předplatného? 
Ano, některé nebo všechny licence v plánu údržby můžete přesunout do předplatného.  
 
4.3 Lze sloučit novou smlouvu o předplatném, která na základě této nabídky vznikla, se 
stávající smlouvou? 
Ne, v tomto okamžiku nebudete moct sloučit tuto novou smlouvu o předplatném se 
stávajícím plánem údržby nebo smlouvou o předplatném. Vaše nová smlouva 
o předplatném si uchová stejné datum obnovení jako váš původní plán údržby. 
 
4.4 Co se po přechodu na předplatné stane s mými kredity pro cloud?  
Kredity pro cloud nelze přenést do nové smlouvy o předplatném. Nakoupené kredity pro 
cloud propadnou s vaší smlouvou o údržbě, a proto doporučujeme, abyste své kredity pro 
cloud využili předtím, než smlouva o údržbě vyprší, pokud hodláte přesunout všechny 
licence ze smlouvy o údržbě do předplatného. 

Správa a používání softwaru 

5.1 Které předchozí verze mohu po přechodu na přeplatné z údržby používat? 
Pokud přejdete z plánu údržby na předplatné a váš plán údržby končí, vaše nové 
předplatné začne platit od následujícího dne. V danou chvíli budete mít v rámci vašeho 
nového předplatného přístup ke všem předchozím verzím na základě seznamu 
předchozích verzí zařazených do promo akce v rámci předplatného.  
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Kromě toho můžete nadále používat* produkty a verze, které byly staženy a aktivovány 
během plánu údržby, pouze když jsou tyto produkty zahrnuty v novém předplatném. 
Můžete je nadále používat tak dlouho, jak budete potřebovat při přechodu na předplatné, 
nebo dokud platnost předplatného nevyprší. Po instalaci a aktivaci softwaru s novým 
předplatným vás můžeme vyzvat k odinstalaci jakýchkoli starších trvalých licencí, které již 
nebudou potřeba.  
 
Příklad 1: Například pokud používáte verzi AutoCAD 2012 v rámci práv na předchozí verze 
v plánu údržby a přešli jste z údržby produktu AutoCAD na předplatné sady AEC, můžete 
nadále používat verzi AutoCAD 2012 v rámci předplatného, protože aplikace AutoCAD je 
součástí sady AEC, dokud budete předplatné obnovovat. Ačkoli aplikace AutoCAD 2012 
není uvedena v seznamu předchozích verzí zařazených do promo akce v rámci 
předplatného, je to výhoda vyplývající z přechodu z plánu údržby na předplatné.  
 
Příklad 2: Pokud používáte aplikaci AutoCAD 2012 v rámci plánu údržby sady Building 
Design Suite Premium a přecházíte na předplatné sady AEC, můžete také nadále používat 
aplikaci AutoCAD 2012 jako v příkladu výše, protože aplikace AutoCAD je součástí sady AEC. 
 
Pokud však používáte aplikaci Inventor jako součást sady Building Design Suite Ultimate 
v rámci plánu údržby a přecházíte na předplatné sady AEC, musíte přestat používat 
všechny aktuální i předchozí verze aplikace Inventor, jakmile platnost plánu údržby vyprší, 
protože aplikace Inventor není součástí sady AEC.  
 
* Pokud jsou dodrženy určité podmínky a omezení, které nemusí být k dispozici ve všech zemích. 
 
5.2 Až přejdu na předplatné, budu moct dál používat stejnou verzi softwaru, kterou 
používám v plánu údržby? 
Ano, ve většině případů budete moci nadále používat* verze softwaru, které byly staženy a 
aktivovány v rámci plánu údržby. Tyto verze budou nyní součástí vašeho nároku na 
předplatné. Kromě toho budete mít přístup k předchozím verzím předplatného dle 
seznamu nároků na předchozí verze předplatného.  
 
* Pokud jsou dodrženy určité podmínky a omezení, které nemusí být k dispozici ve všech zemích. 
 
5.3 Jaké možnosti předplatného mám k dispozici, pokud nemám připojení k internetu?  
Pokud nemáte připojení k internetu, doporučujeme zvážit změnu trvalých licencí s plánem 
údržby s přístupem pro více uživatelů na předplatné s přístupem pro více uživatelů, které 
umožňuje používání softwaru bez připojení k internetu. Jestliže používáte licenci 
s přístupem pro jednoho uživatele s plánem údržby, budete potřebovat zakoupit nové 
předplatné s přístupem pro více uživatelů. 
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5.4 Jakmile přejdu na předplatné, budu muset provádět upgrade na každou novou verzi?  
Ne, sami se můžete rozhodnout, zda a kdy chcete provést upgrade verze softwaru.  
 
5.5 Co potřebuji, abych mohl/a získat nové předplatné?  
Podrobné pokyny k nastavení nového předplatné a pokyny, kdy může být nutné 
odinstalovat váš předchozí software, najdete v části Dokončení přechodu v příručce 
k přechodu na předplatné. 
 
5.6 Co je potřeba udělat, aby se uživatelům zajistil přístup k novým produktům a službám 
v rámci nového předplatného?  
Pro předplatné s přístupem pro jednoho uživatele musí správce přidat jednotlivé uživatele 
a přiřadit jim přístup na základě jména. Koncoví uživatelé budou po spuštění produktu 
požádáni o přihlášení a měli by použít stejné uživatelské ID k ověření oprávnění 
k používání softwaru. 
 
Pro předplatné s přístupem pro více uživatelů bude váš správce muset nahradit stávající 
soubor nebo fragment licence k plánu údržby pomocí nového licenčního souboru, ve 
kterém jsou vaše nové licence k předplatnému. Uživatelé by pak měli být schopní spustit 
software pomocí nové licence. 
 
Ve všech případech navíc musí správce přidat a přiřadit jednotlivé uživatele na portálu 
Autodesk Account, aby měli přístup ke cloudovým službám a dalším výhodám 
předplatného, jako je například podpora. Nahlédněte do části Správa uživatelů a 
oprávnění, kde najdete podrobnosti. 
 
5.7 Budou pojmenovaní uživatelé automaticky přiřazeni po přechodu na nové předplatné?  
Ne, uživatelé z plánu předplatného nebudou v rámci nového předplatného automaticky 
přiřazeni. Správce bude muset v rámci předplatného vytvořit a přiřadit uživatele 
k softwaru na počítači, cloudovým službám a podpoře. Další informace najdete v části 
Správa uživatelů a oprávnění. 
 
5.8 Jak poznám, že se můj plán údržby změnil na předplatné?  
Až bude váš plán údržby ukončen a začne vaše nové předplatné, správci obdrží e-mail 
s informacemi o novém předplatném, aby bylo možné přechod dokončit. Než se přenášené 
licence odeberou, budou mít po krátkou dobu na portálu Autodesk Account vyznačený 
stav „Přeneseno“. Vaše nové předplatné začne dalším dnem po ukončení platnosti plánu 
údržby. 
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5.9 Mohu prohlížet nebo upravovat soubory produktů Autodesk, pokud už nemám stálou 
licenci nebo předplatné zruším? 
Ano, kromě poskytování bezplatných prohlížečů, které vám umožňují prohlížet soubory, 
umožňuje většina produktů společnosti Autodesk ukládat datové soubory ve formátech 
souborů, které nejsou vázány na jednoho výrobce. V odpovídajících případech mohou tyto 
formáty souborů umožnit digitální výměnu informací mezi výrobci softwaru anebo můžete 
použít převodník dat od jiného výrobce k převedení standardních formátů souborů 
Autodesk, abyste je mohli upravovat v preferovaných systémech.  
 
5.10 Změní se moje výhody podpory, pokud přejdu z plánu údržby na předplatné? 
Společnost Autodesk zlepšuje podporu pro všechny předplatitele a poskytuje jim rychlejší, 
snadnější a jednodušší možnosti, jak jim pomoci, když to nejvíce potřebují. Když přejdete 
z plánu údržby na předplatné, budete mít možnost naplánovat hovor přímo s odborníkem 
technické podpory společnosti Autodesk, aby vám pomohl nastavit vaše nové předplatné 
a vyřešit případné problémy bez dalšího poplatku. 
 
5.11 Kam se mohu obrátit, pokud potřebuji pomoc nebo dodatečné informace poté, co 
jsem přešel na předplatné?  
Další informace, včetně informací o nastavení a správě nového předplatného, vám 
poskytne váš prodejce nebo je najdete v centru nápovědy k přechodu na předplatné 
(Move to Subscription) v databázi Autodesk Knowledge Network.  
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