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Pøipravené nové verze
programù DUNA, DOUBLE,
SIMPLE, MZD, DUNA/MZDY

Akèní ceny pro u�ivatele
DOUBLE a SIMPLE na sa-
mostatné mzdové progra-
my platí do 31. 3. 2004

Stále existuje mo�nost za-
koupit si roèní podporu
software. Srovnejte cenu
roèní podpory a cenu první-
ho leto�ního upgrade.

SIMPLE je vhodný pro-
gram pro vedení daòové
evidence dle novely záko-
na o úèetnictví

Pracujte s Internetem. In-
formace o stavu softwa-
rové licence, o termínu
ukonèení roèní podpory,
pøíprava a tisk zálohových
faktur na upgrade i na
roèní podporu, mo�nost
vyplnit a odeslat regist-
raèní kartu k software, vy-
stavení a odeslaní objed-
návky na software, to v�e
najdete na www.tco.cz.  

Vážení přátelé,
vývojový tým pracovníků společnosti TILL CONSULT a.s. dokončil nové verze části

softwarových produktů, které jsou v naší nabídce. Ti z Vás, kteří brouzdají po Internetu
a zabloudí i na stránky www.tco.cz, již většinu relevantních informací mají k dispozici.

Aktuální softwarové verze jsou stávajícím registrovaným uživatelům k dispozici ve
formě placených upgrade. Upgrade lze objednat již zaběhanými metodami, o kte−
rých bude zmínka na jiném místě. Chci zde jenom zdůraznit, že nejjistější garancí
na rychlé dodávky aktualizovaných verzí software je mít předplacenou roční pod−
poru softwarového produktu. Nové verze potom dostáváte bezodkladně, přednost−
ně, bez jakýchkoliv dalších poplatků. Kromě jistoty a rychlosti dodání může hrát ro−
li v rozhodování o formě objednávek software i předpokládaná nižší cena ročního
předplatného ve srovnání s cenou postupně pořizovaných upgrade během kalen−
dářního roku. 

V době, kdy budete číst tento dokument, abonenti roční podpory budou již mít
své upgrade doma.

I nyní máte možnost objednat si aktuální verze software zaplacením roční pod−
pory produktu. Existují zde poměrně jednoduchá pravidla:
� Roční podpora se týká vždy jedné instalace konkrétního softwarového produktu.
� Roční podpora pokrývá bezplatné dodání všech vydaných upgrade během trvání

podpory, telefonní HOT LINE v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod a e−mailovou
podporu pro řešení složitějších dotazů, vztahujících se k danému produktu.

� Roční podpora nezahrnuje žádné další, zde neuvedené služby, zejména jako jsou
instalace upgrade, nastavování konfigurace sítě, programu, tiskáren apod.

� Roční podpora platí vždy do konce kalendářního roku.
� Roční podpora zakoupená po 31.10. daného roku zahrnuje podporu až do kon−

ce následujícího kalendářního roku. 
� Roční podpora lze zakoupit pouze pro registrovaný softwarový produkt v posled−

ní aktuální verzi u společnosti TILL CONSULT a.s. a u jejich autorizovaných smluv−
ních partnerů (střediska a dealeři). 
Pokud si nejste jisti, jakou verzi software máte zaregistrovanou, případně do kdy

máte pro daný produkt zaplacenou podporu, zjistíte to snadno na www.tco.cz strán−
kách ve volbě INFO O STAVU LICENCE. Zde zadáte pětimístné sériové číslo Va−
šeho software a získáte informaci o stavu licence a o zaplacené či nezaplacené
roční podpoře a o datumu jejího ukončení. Případné rozpory mezi skutečným sta−
vem na Vaší straně a informacemi obdrženými z www stránek řešte prosím s na−
šim obchodním oddělením. V případě, že INFO O STAVU LICENCE odpoví „Bohu−
žel, ale takové sériové číslo nebylo v databázi nalezeno", využijte na www.tco.cz
volbu REGISTRACE SOFTWARE a postarejte se sami o aktualizaci naší databáze
registrovaného software.

20135 je sériové číslo registrovaného software DUNA/MZDY ve verzi 2003.4.01,
využívá HW klíč HASP typu USB, původní software byl prodán 25.8.2003 a je pro
něj zakoupena podpora do 31.12.2004. 

Zakoupením roční podpory software na rok 2004 automaticky získáváte nárok na
bezplatné odeslání i tady oznámených upgrade. 

DUNA DUNA/MZDY DOUBLE SIMPLE MZD

Cena 1. upgrade v r. 2004 .............. 1.400,− Kč ...... 2.400,− Kč.......... 500,− Kč .......... 400,− Kč ...... 2.200,− Kč
Cena roční podpory pro r. 2004 ...... 3.900,− Kč ...... 3.300,− Kč ...... 3.200,− Kč ...... 1.300,− Kč ...... 2.800,− Kč

Tab. 1 Srovnání cen prvního upgrade a roční podpory −mt−

Výstup z INFO O STAVU LICENCE

UPGRADE MZDOVÝCH PROGRAMŮ
Změny v programech souvisí především se zákonnými úpravami v oblasti ne−

mocenských dávek.
Průměry pro ND se nyní počítají každý měsíc po uzávěrce mezd, rozhodným

obdobím je rok. Se změnami souvisí i nové položky − denní základ snížený a ne−
mocenské dávky nižší snížené.
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Zmìny v programech DUNA/MZDY verze 2004.1 a MZD verze 9.8

Novinky kompletního systému DUNA 2004.4

V souvislosti s ND se změnily obrazovky pracovních poměrů, ND
byly odděleny od průměrů pro náhrady a nově zobrazeny na dvou
záložkách pro 1.−6. měsíc a 7.−12.měsíc.

Obdobně v kartě výpočtů se oddělily průměry pro náhrady a ND.
V souvislosti s úpravami nemocenských dávek se změnily sestavy

pracovních poměrů, dávek měsíčních i archivů, dávek ve výstupech
a  sestavy nových průměrů pro ND.

Změny a doplnění byly provedeny v nastavení Pojistných a nemo−
cenských dávek a Plánovacího kalendáře.

Osobní karta pracovníka s ND

Plánovací kalendář

V souvislosti se změnami ND byla především změněna osobní kar−
ta pracovníka − na první stranu jsou přesunuty půjčky a spoření, na
stranu druhou byly přeřazeny průměry pro náhrady, dále průměry pro
nemocenské dávky, denní průměr, denní základy snížené a normální,
nemocenské dávky nižší, vyšší snížené a vyšší normální, které se ale
nyní počítají každý měsíc. Na druhé straně zůstávají položky ostatní
příspěvky, nepeněžní plnění a odpočet úroků, podepsal daňové pro−
hlášení a nezdanitelné částky.

V programu DOUBLE je nutné počítat ND ručně, a to jak průměry,
tak i jednotlivé sazby (nižší, vyšší snížené i vyšší).

Vzhledem k pracnosti výpočtu všech položek souvisejících s nemo−
censkými dávkami, doporučujeme, zvláště pokud zpracováváte mzdy
pro více zaměstnanců programem DOUBLE či SIMPLE, doporučuje−
me Vám pořídit nejnovější verzi samostatného mzdového programu
MZD 9.8 resp. DUNA/MZDY v.2004.1, které tyto průměry pro nemo−
censké dávky počítají automaticky po měsíční závěrce.
� Pro firmy s více zaměstnanci, kde někteří zaměstnanci mají u té−

že firmy i více pracovních poměrů nebo pokud je firma zařazena me−
zi ty, které musí čtvrtletně dodávat statistické údaje o šetření o ceně
práce doporučujeme DUNA/MZDY.
� Pro firmy i s více zaměstnanci, kde má každý pouze 1 pracovní

poměr a není tak četná nemocnost a nemusí dodávat údaje pro sta−
tistiku o šetření o ceně práce dostačuje program MZD.

V programu DUNA/MZDY se průměry počítají automaticky vždy po
ukončení každého měsíce a automaticky se počítá i hlídá 
� u ND 1. − 3. den, 4. − 14. den a 15. a další den u neschopenky
� u OČR se hlídá 1. − 14. den a 15. a další den
� u MD se vše počítá z vyšší sazby.

Při přechodu z DOUBLE na DUNA/MZDY se sice nepřetahuje archiv,
ale u nových nástupů pracovníků již bude zajištěn výpočet ND, u dří−
ve nastoupivších se pak bude již hlídat dle složek ND 1. − 3. den, 4.
− 14.den, 15. a další a současně bude možné i počítat každý měsíc
průměry pro ND.

Přechod na MZD 9.8
Při přechodu z DOUBLE9.8 (SIMPLE9.8) na MZD 9.8 se ve volbě

Servis, v nabídce Import dat ze systému DOUBLE (resp. SIMPLE) do
MZD 9.8 přehraje archiv mezd z DOUBLE (SIMPLE). Tím je umožně−
no vypočítat průměry pro náhrady a nemocenské dávky z dat poří−
zených v DOUBLE (SIMPLE) a přetažených do MZD.

Předtím je nutno zkontrolovat a doplnit resp. opravit konfiguraci
mezd, zejména Pojistné a nemocenské dávky a Plánovací kalendář.

UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ:

Po převodu mezd z DOUBLE (SIMPLE) do MZD 9.8 je po−
třeba pro správné naplnění parametrů mezd (zejména minu−
lého roku) vystoupit a opět vstoupit do programu MZD.

Zmìny mzdového modulu v programech
DOUBLE 9.8 a SIMPLE 9.8

Pøechod na DUNA/MZDY 2004.1

Proè pøechod z DOUBLE 9.8 (SIMPLE 9.8)
na DUNA/MZDY 2004.1 resp. na MZD 9.8?

Systém DUNA od verze 2003.8 prošel poměrně velký kus cesty.
Úpravy a nově zařazené možností se prolínají celým systémem.

Účetnictví
Připravili jsme pro ÚSC organizace (účetní jednotky, které jsou

územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státní−
mi fondy a organizačními složkami státu) nové výkazy. V této souvis−
losti byly upraveny finanční analýzy. V neposlední řadě byly kvůli změ−
nám výstupních výkazů aktualizovány překlady do angličtiny a němčiny.
Tisk rozvahy, výkazu zisku a ztrát a provedení roční závěrky nyní umož−
ňujeme vyhotovit k určitému uživatelem zadanému datu.

Tvorba a přihrávání dávek
Zcela nově nyní nabízíme dávkové operace zjednodušující přenos

dat mezi online nepropojenými středisky pomocí ZIP archívu přená−

šeného technologicky libovolnou formou (email, disketa) obsahující
související skupiny nových či opravených záznamů vybraných evidencí
(sklad, pokladna, pohledávky a jejich odpovídající zaúčtování spolu
s číselníky). Výměna dat je organizována jako centralistická s funkcí
potvrzení či odmítnutí dávky směřující do centrály. 

Nové tiskové výstupy, nové výběrové parametry
V oblasti závazků přibyly nové sestavy Vyhodnocení dodavatelů

a Vyhodnocení zahraničních dodavatelů. Ve výstupních sestavách Sle−
dování závazků a Sledování zahraničních závazků je nyní nově mož−
no do výběrových podmínek zadat název firmy.

V oblasti pohledávek je ve výstupních sestavách Sledování pohle−
dávek a Sledování zahraničních pohledávek nyní možné do výběro−
vých podmínek zadat název firmy a ve výběru evidence vydaných
faktur je nyní možné zadat kritérium Dobropis.

mup18.qxd  4.2.2004 10:17  StrÆnka 2



MUP � MAGAZÍN U�IVATELÙ A PØÁTEL � èíslo 18/2004/strana 3

Zmìny v DOUBLE/SIMPLE verze 9.8

SIMPLE 9.8 - program pro vedení DAÒOVÉ EVIDENCE

V oblasti skladů byly rozšířeny možnosti výběrů před tiskem Výde−
je podle o způsob dopravy a odběratele. Stejně tak ve výstupní se−
stavě Tisk stavu skladu je nyní nově možné zadat výběr cenové sku−
piny. Výdej podle zakázek byl rozšířen o zadání čísla zakázky od −
do a odběratele (název nebo IČO nebo obojí). A konečně sestava
kumulovaného obratu je nyní rozšířena o tyto možnosti: tisk všech ka−
ret, jen s různým vypočítaným a skutečným počtem, jen s různou vy−
počítanou a skutečnou cenou, jen s různým množstvím nebo cenou.
Byl také vylepšen vzhled sestavy, doplněny součty za počáteční stav,
vypočtený stav, skutečný stav.

Správcovské funkce
Správa firem nyní umožňuje přidat komentář popisující firmu. Ten−

to komentář se zobrazuje během výběru firem. Operace indexace
a pakování dat firmy nově provádí kontrolu integritu databáze. Správ−
ce firmy má v této verzi nově k dispozici akce na výmaz systémové−
ho a aplikačního žurnálu.

Ostatní
Napříč celým systémem byl doplněn export dat do EXCELu v evi−

dencích, ve kterých doposud chyběl a ve skladovém modulu přibyla
možnost vytvoření grafů. Rozšířený seznam novinek a oprav systému
DUNA je k dispozici v dodávané nápovědě. Kompletní seznam lze
získat na našich webových stránkách.  

−mk−Protokol o zpracování dávky (OS Windows XP Prof.)

Nejrozsáhlejší změny se dotkly mzdového modulu a jejich popis byl
již výše uveden. Vzhledem k velkému podílu ruční práce doporuču−
jeme uživatelům programů DOUBLE a SIMPLE pořídit si pro zpraco−
vání mzdové agendy technologický upgrade na samostatný mzdový
program MZD 9.8 nebo DUNA/MZDY 2004.1 za akční cenu, platící
do 31. 3. 2004. Kritéria volby vhodného mzdového programu byla již
také uvedena výše.

Úprava konfigurace programu (pouze pro DOUBLE):
� V „Nastavení − Základní parametry a sazby − Typ organizace“ do−

šlo ke sloučení původních typů organizací „Příspěvkové" a „Rozpo−
čtové" na „Neziskové" (zahrnují dle současné terminologie příspěvko−
vé organizace a územně správní celky − ÚSC).

Účetnictví:
� Pro výkazy „Rozvaha" a „Výsledovka" pro ÚSC s parametrem „Od

počátku roku" přibyla možnost zadání datumu, ke kterému má být pro−
veden výpočet obratu na účtech
� Možnost zadání parametru pro tisk pouze nenulových řádků pro

sestavy „Obratová předvaha" a „Hlavní účetní kniha".

Fakturace:
� Při nastavení parametru pro zaokrouhlování dochází k zobrazení

zaokrouhlených hodnot při uložení ještě před rozúčtováním.

Číselníky:
� Na instalačním CD pro upgrade DOUBLE 9.8 jsou doplněné in−

ovované nadstavbové programy PREOSN.EXE resp. PREOSN.APP, kte−
rý napomohou ke správnému nasměrování jednotlivých účtů z účetní
osnovy do řádků závěrkových výkazů (v souladu s vyhláškou 500/2002
Sb. a 505/2002Sb.).

−rk−

Nyní zní často otázka: Je program SIMPLE vhodný pro ve−
dení daňové evidence? Novela zákona o daních z příjmů, kte−
rá reaguje na zrušení jednoduchého účetnictví novelou záko−
na o účetnictví, stanoví v § 7b, že „daňová evidence zajišťuje
zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o 

a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění zá−
kladu daně,

b) majetku a závazcích."
Podle této definice bude určitě dostačující stávající program

pro „jednoduché" účetnictví.
Daňová evidence musí jednoznačně umožňovat stanovení

základu daně a to je v podstatě vše. Pokud tedy podnikatel
dosud účtující v jednoduchém účetnictví bude pokračovat ve
své evidenci beze změny, nemůže nic zkazit. 

Další úpravy ve vazbě na legislativu
Na případné změny v legislativě, týkající se vedení daňové

evidence budeme adekvátně reagovat.
Příkladem můžeme uvést přednastavení nově vzniklé 6. odpi−

sové skupiny, jejich ročních odpisových sazeb pro rovnoměr−

ně odpisování a koeficientů pro zrychlené odpisování v prvním
i v dalších letech odpisování podle § 31 a § 32 novely Zá−
kona o daních z příjmů. 

V souvislosti s novelou Zákona o dani z příjmů o znovuza−
vedení daňového odpisování nehmotného majetku (§32a) bude
rozšířena volba odpisy a to o možnost měsíčního daňového od−
pisování, neboť nehmotný majetek bude nutno odepisovat me−
todou rovnoměrného časového odpisování (software 48 měsí−
ců, zřizovací výdaje 60 měsíců, ostatní nehmotný majetek 72
měsíců; není−li doba užívání nehmotného majetku smluvně
ošetřena).

Dále uvažujeme o rozšíření evidence záloh pro případ, kdy
se podle §5 odst.10b novely Zákona o dani z příjmů zvyšuje
rozdíl mezi příjmy a výdaji o hodnotu zálohy uhrazených po−
platníkem s příjmy podle §7, který nevede účetnictví a výda−
je uplatňuje podle § 24, poplatníkovi, který je osobou ekono−
micky nebo personálně a nebo jinak spojenou (§23), který
vede účetnictví…. nedošlo−li k vyúčtování celkového závazku
v tom zdaňovacím období, ve kterém byly zálohy uhrazeny.

−MoK−

BRNO
ProCad, spol. s r.o.
Hudcova 78
541 513 345
procad@procad.cz

KARLOVY VARY
LINEA Software
Prokopa Holého 13
353 220 461
lineasw@mbox.vol.cz

OSTRAVA
Mgr. Jiøí Matìj
Varenská 51
602 857 093
jmatej@uctujemespolu.cz

PRAHA
TCO Praha s.r.o.
Poèernická 168
267 207 520
sfeglarova@tco.cz

PØE�TICE
RGO systém, spol.s r.o.
Komenského 401
377 982 838
rgo@rgo.cz

ZLÍN
Ing. Petra Hanáèková - HAPE
Pr�tné, Nábøe�í 599
724 080 106
phanackova@tco.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Ing. Miroslav �indeláø
Husova 1615
603 169 258
sindelarhk@atlas.cz

Autorizovaná �kolící a prodejní støediska

PØEROV �� TILL CONSULT a.s., Èechova 29, tel.: 581 201 915 - 17, e-mail: odbyt@tco.cz, net: www.tco.cz
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OBCHODNÍ A CENOVÉ INFORMACE 
Podnikatelé a firmy, kteøí si první úplnou verzi kteréhokoliv z uvedených software
(ne upgrade, ne druhá a dal�í licence se slevou) zakoupili po 1. øíjnu 2003, mají nárok
na bezplatný upgrade. K objednávce bezplatného upgrade je nutné pøilo�it kopii da-
òového dokladu o nabytí software.

Pro ostatní u�ivatele jsou mo�né následující zpùsoby objednání software:
1. objednávku zadáte u kteréhokoliv na�eho autorizovaného �kolícího a prodejního støediska

v Brnì, v Karlových Varech, v Hradci Králové, v Ostravì, v Praze, v Pøe�ticích, v Pøerovì ne-
bo ve Zlínì (adresy a spojení naleznete ní�e). V objednávce v�dy uveïte název, verzi a sériové
èíslo va�eho software (tyto údaje jsou na 1. obrazovce po spu�tìní programu, napø. DOUBLE
9.7, s.è. 02588) a v�echny údaje potøebné pro správné vystavení daòového dokladu.

2. objednávku zadáte u nìkterého z na�ich dal�ích prodejcù a dealerù (jejich seznam s kon-
taktními údaji je na na�ich webových stránkách).

3. formou pøedplacení odpovídající èástky na ná� úèet 19-4216360257/0100 u Komerèní ban-
ky, a.s., poboèky v Pøerovì (v tomto pøípadì se cena nenavy�uje o po�tovní a manipulaèní
poplatky). Tabulka s cenami upgrade nebo roèní podpory a s návodem na urèení správného
variabilního symbolu je uvedena ní�e. Na na�ich webových stránkách (www.tco.cz) si rov-
nì� mù�ete vygenerovat a vytisknout zálohovou fakturu, jak pro nákup upgrade ne-
bo pro nákup roèní podpory. Tu potom mù�ete pou�ít pro Va�i úèetní evidenci a jako
podklad pro zadání platebního pøíkazu. 

4. vyplnìním objednávky na na�ich webových stránkách (www.tco.cz/shop.asp) nebo zaslá-
ním objednávky po�tou (TILL CONSULT a.s., P.O.Box 33, 750 11 Pøerov 2), faxem (581 201 918),
e-mailem (odbyt@tco.cz) nebo telefonicky na bezplatné INFO lince 800 188 888. 

cena upgrade bez/vč. DPH VS roční podpora bez/vč.DPH(*) VS

Upgrade DUNA 2004.4 z verze
DUNA 2003.8 .............................................................................. 1.400,− Kč / 1.708,− Kč......191xxxxx........ 3.900,− Kč / 4.758,− Kč ......4xxxxx
DUNA 2003.4 .............................................................................. 3.900,− Kč / 4.758,− Kč......198xxxxx nelze
DUNA 2002.X .............................................................................. 4.600,− Kč / 5.612,− Kč......199xxxxx

Upgrade DUNA/MZDY 2004.1 z verze
DUNA/MZDY 2003.4 .................................................................... 2.400,− Kč / 2.928,− Kč......151xxxxx........ 3.300,− Kč / 4.026,− Kč ......4xxxxx
DUNA/MZDY 2003.1 .................................................................... 3.300,− Kč / 4.026,− Kč......158xxxxx nelze
DUNA/MZDY 2002.X .................................................................... 5.600,− Kč / 6.832,− Kč......159xxxxx
DOUBLE/SIMPLE 9.8 tech.upg včetně HW klíče (1 uživ.) ...... 4.800,− Kč / 5.856,− Kč......157xxxxx

Upgrade DOUBLE 9.8 z verze
DOUBLE 9.7 .................................................................................... 500,− Kč / 610,− Kč......111xxxxx........ 3.200,− Kč / 3.904,− Kč ......4xxxxx
DOUBLE 9.6 ................................................................................ 2.900,− Kč / 3.538,− Kč......118xxxxx nelze
DOUBLE 9.X ................................................................................ 5.500,− Kč / 6.710,− Kč

Upgrade SIMPLE 9.8 verze
SIMPLE 9.7 ...................................................................................... 400,− Kč / 488,− Kč......121xxxxx........ 1.300,− Kč / 1.586,− Kč ......4xxxxx
SIMPLE 9.6 .................................................................................. 1.300,− Kč / 1.586,− Kč......128xxxxx nelze
SIMPLE 9.X .................................................................................. 2.500,− Kč / 3.050,− Kč......129xxxxx

Upgrade SIMPLE/MINI 9.8 z verze
SIMPLE/MINI 9.7 ............................................................................ 400,− Kč / 488,− Kč......131xxxxx........ 1.300,− Kč / 1.586,− Kč ......4xxxxx
SIMPLE/MINI 9.X .......................................................................... 1.100,− Kč / 1.342,− Kč......138xxxxx nelze

Upgrade MZD 9.8 z verze
MZD 9.7........................................................................................ 2.200,− Kč / 2.684,− Kč......161xxxxx........ 2.800,− Kč / 3.416,− Kč ......4xxxxx
MZD 9.6........................................................................................ 2.800,− Kč / 3.416,− Kč......168xxxxx nelze
MZD 9.X........................................................................................ 4.000,− Kč / 4.880,− Kč......169xxxxx
DOUBLE/SIMPLE 9.8 tech.upg včetně HW klíče (PC).............. 3.800,− Kč / 4.636,− Kč......166xxxxx
DOUBLE/SIMPLE 9.8 tech.upg včetně HW klíče (síť) .............. 4.800,− Kč / 5.856,− Kč......167xxxxx

Upgrade CAC 
−−− ..................................................................................................................−−− / −−− ................−−− ........1.400,− Kč / 1.708,− Kč ......4xxxxx

Následuje ceník upgrade software, ceník roèní podpory software a variabilní symboly pro platbu
zálohy pøedem. Ve druhém a ve ètvrtém sloupci tabulky jsou uvedené ceny bez danì lomeno ce-
nou vèetnì 22% DPH (tuènì je èástka k zaplacení). 

kde koncové xxxxx v osmimístném (pro roční podporu v šestimístném) variabilním symbolu Vaší platby je pětimístné sériové číslo Vašeho programu (včetně vedoucích
nul). Pro případ technologického upgrade z DOUBLE/SIMPLE na MZD nebo na DUNA/MZDY uvádějte do variabilního symbolu sériové číslo výchozího programu DOUBLE
nebo SIMPLE.

(*)Roční podpora lze zakoupit pouze k aktuální verzi software a automaticky zahrnuje i nejnovější upgrade, tzn., že platíte pouze jednu z uvedených částek.
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