
Jak výrazně ušetřit na softwarových nákladech?

Dobrý den, rádi bychom pro naše zaměstnance 
zakoupili novější verzi stávajícího softwaru za 
rozumnou cenu, můžete nám pomoci?

Potenciální kupující softwaru
Firma / organizace

Samozřejmě! Víte, že můžete ušetřit až 70 % nákladů 
pokud pro svou společnost nakoupíte druhotný software?

Zástupce společnosti Forscope
Software broker

O této možnosti jsem 
nevěděl, ale zní to 
skvěle! Co přesně 
znamená "druhotný 
software"? Nikdy jsem 
o něm neslyšel. Druhotný software je 

jakýkoli software, 
který dříve někdo 
vlastnil a poté se 

rozhodl ho dále prodat.

Počkat, takže je možné prodat 
software, který už nechcete?

No ano, samozřejmě! Je to velmi podobné situaci, kdy si 
koupíte auto, například. Když už ho nepotřebujete, můžete 

ho prodat a někdo další si ho může zase koupit – obvykle za 
výrazně sníženou cenu.

To zní celkem logicky, ale
co právní stránka?

Situace ohledně právní stránky druhotného softwaru se 
vyvíjela postupně a po relativně dlouhou dobu. Nakonec 
vše vyústilo ve velmi jasné rozhodnutí Soudního dvora 
Evropské unie (SDEU) v roce 2012, které potvrdilo, že 

prodej dříve vlastněného softwaru je legální.
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Vzhledem k tomu, že zákon je nadřazen 
jakýmkoli licenčním podmínkám, tak 

nemohou, i kdyby chtěli. Mějte však na 
paměti, že převod vlastnictví musí stále 

splňovat jasně dané podmínky.

Dobře, ale co výrobci softwaru? 
Nebrání převodu vlastnictví softwaru 
ve svých licenčních podmínkách?

A co se stane v případě auditu? 
Prošel by druhotný software?

Ano, ale pouze pod jednou důležitou podmínkou - k zakoupeným 
druhotným softwarovým produktům musíte mít veškerou potřebnou 

dokumentaci. Naše společnost poskytuje kompletní vlastnickou 
dokumentaci a v případě potřeby také pomoc při auditu, takže se 

nemusíte ničeho obávat.
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