
Varianta A:
Získání studentské licence  
poštou – formou dobírky.

Pro všechny studenty odborných učilišť, 
středních a vyšších odborných škol,  
gymnázií, vysokých škol a univerzit atp.  
z České republiky a Slovenské republiky. 

Registrujte se do Autodesk Student clubu: 
Postupujte podle pokynů uvedených  
na této stránce.

Přejděte na stránku  
Studentská licence ZDARMA
Vyberte způsob POSLAT POŠTOU  
a ve spodní části rámečku klikněte na odkaz 
Poslat poštou. Postupujte podle pokynů 
uvedených na této stránce. Z přehledu 
studentských licencí ZDARMA si každý  
registrovaný student vybere maximálně 
jednu verzi studentské licence, která mu 
bude následně zaslána poštou. Zásilka 
vám bude zaslána nejpozději do 14 dnů 
od vytvoření vašeho požadavdu. Student 
hradí pouze poštovné a balné ve výši 100 Kč 
(ČR) nebo 150 Sk (SR) + převodní poplatek  
150 Sk, který si účtuje Slovenská pošta (SR). 
Po obdržení licence je nutné tuto licenci 
registrovat a tím také aktivovat. Postup, jak 
licenci aktivovat, naleznete zde.

Varianta B:
Získání studentské licence - 
formou stažení.

Pro studenty vysokých škol a univerzit  
z České republiky a Slovenské republiky. 

Přejděte na stránku 
Studentská licence ZDARMA
• Vyberte způsob DOWNLOAD a ve spodní  
 části rámečku klikněte na odkaz Stáhnout.  
• Budete přesměrováni na stránku  
 Autodesk Student Community.

• V nabídce New Member Registration  
 zvolte položku Register.
• Vyplňte všechny požadované registrační  
 údaje (v položce Education Statut zvolte  
 Student).

Je potřeba uvést e-mailovou adresu Vaší 
univerzity, povinně musí být za znakem @ 
uvedena subdoména univerzity. 

Příklad e-mailové adresy: 
josef.novak@subdomena2.subdomena1.cz –  
v tomto případě bude porovnávána pouze 
subdomena1.cz

Nejpozději do 3 dnů po registraci obdržíte 
na uvedenou e-mailovou adresu přístupová 
práva a instrukce ke stažení software.

V případě, že vaše registrace bude  
systémem odmítnuta, kontaktujte nás 
na autodeskclub@amden-group.com. 

Obsah e-mailu:
Kompletní údaje, které jste zasílal při 
registraci do Autodesk Student Community 
– viz ukázka zde. 

v předmětu e-mailové zprávy bude text: 
Studentská licence ZDARMA - download

Získání studentské licence  
formou stažení (download).

Pro studenty středních škol, kteří NEMAJÍ 
e-mailovou adresu se školní doménou  
a jsou studenty školy s platným statutem  
Autodesk Academia Program.
 
Postupujte následujícím způsobem:
Oprávněný zástupce školy (odpovědný 
pedagog) zašle jmenný seznam studentů  
a jejich privátních e-mailových adres  
na e-mailovou adresu edu@c-agency.cz.

Obsah e-mailu:
seznam v  tabulce MS Excel  
(tabulka k dispozici zde) 

V předmětu e-mailové zprávy bude text: 
Studentská licence ZDARMA –  
Autodesk Academia Program

Odpovědný pedagog a studenti budou  
do jednoho týdne po odeslání seznamu  
vyrozuměni o technickém zajištění 
registrace do studentského portálu  
s možností následného stažení  
studentských verzí softwaru. 

Vážení studenti, 
jsme potěšeni Vaším zájmem o Studentskou licenci ZDARMA. 
Pro další usnadnění Vašeho výběru uvádíme postup, jak  
software získat. Na závěr celého postupu naleznete nejčastější 
otázky a odpovědi týkající se užívání studentské licence.
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Časté otázky a odpovědi
Může si nechat zaslat poštou nebo si stáhnout 
software ZDARMA také pedagog, který vyučuje 
odborný předmět se zaměřením na výuku CAD/
GIS technologií?
Ano, může. Využití studentské licence je však 
omezeno licenční smlouvou výhradně pro studijní 
účely. Licenční smlouva studentské licence 
umožňuje instalaci softwaru na domácí počítač 
– pedagog tak může studentskou licenci využívat 
pro svou domácí přípravu. Registraci produktu 
provede na svoje jméno jako soukromá osoba, 
nikoli zaměstnanec školy. Studentské licence 
nejsou určeny pro instalaci na školní počítače. 
Škola, která ve své odborné výuce využívá 
software společnosti Autodesk, musí mít pro 
školní počítače zakoupeny výukové (tzv. EDU) 
licence. K výuce na školní počítačové síti tedy 
nelze využívat studentské licence. EDU licence 
Autodesku jsou dodávány ve formě 10packů nebo 
20packů. EDU 10pack obsahuje 10 síťových licencí 
pro instalaci v učebně a navíc 1 samostatnou 
licenci pro 1 pedagoga, která může být instalována 
na domácím počítači pedagoga, 20pack obsahuje 
dvě samostatné licence pro 2 pedagogy. EDU 
licence je možné objednat u autorizovaného EDU 
prodejce.

Nechal jsem si zaslat poštou studentskou licenci 
ZDARMA, kdy mohu očekávat zásilku? Kolik budu 
hradit za dobírku?
Zásilka Vám bude zaslána nejpozději do 14 dnů 
od vytvoření Vašeho požadavku. Budete hradit 
poplatek ve výši 100 Kč (ČR) nebo 150 Sk + 
převodní poplatek ve výši 150 Sk, který si účtuje 
Slovenská pošta (SR).

Obdržel jsem zásilku a studentskou licenci jsem 
nainstaloval. Jak mám postupovat dále? Je nutné 
studentskou licenci někde registrovat?
Po obdržení licence je nutné tuto licenci 
registrovat a tím také aktivovat. Postup, jak licenci 
aktivovat, naleznete zde.

Mám zájem o studentskou licenci ZDARMA jen 
AutoCAD 2007.
AutoCAD 2007 je ve své podstatě součástí instalace 
všech studentských licencí ZDARMA, které jsou 
nabízeny přes Autodesk Student club. Kromě 
produktu Autodesk Map 3D 2007. Samostatná 
studentská licence s instalací AutoCAD 2007 není 
v nabídce Autodesk Student clubu.

Je studentská licence něčím zvláštní nebo odlišná 
od komerční licence?
Studentskou licenci je možné použít pouze pro 
účely osobního vzdělávání a pro žádné jiné účely. 
Nestanoví-li společnost Autodesk v uživatelské 
dokumentaci jinak, mohou být studentské verze 
softwaru užívány po dobu jednoho (1) roku 
od data jejich instalace. Aniž by bylo dotčeno 
výše uvedené, studentské verze softwaru nesmí 
být užívány pro komerční, odborné nebo jiné 
výdělečné účely a mohou je používat pouze osoby, 
které splňují podmínky pro užívání studentských 

verzí (jež jsou podrobně vymezeny v příslušné 
uživatelské dokumentaci pro jurisdikci, v níž je 
software pořízen). Navíc se na tuto verzi vztahují 
funkční omezení, která jsou stanovena v článku 
6 licenčního ujednání, jež je součástí instalace 
studentské licence.

Je nějaký rozdíl mezi studentskou a komerční 
licencí z hlediska její ochrany?
Studentské licence jsou chráněny stejnou 
technologií jako komerční verze, tj. pomocí 
SafeCast. Z toho vyplývá i stejný postup při 
aktivaci licence. Studentská licence je oproti 
komerční verzi časově omezena (na 1 rok 
od prvního spuštění). Po vypršení stanovené 
doby je licence zablokována a program nejde 
dále spustit, podobně jako při vypršení zkušební 
doby. Obnovit funkci programu je možné jedině 
získáním nového aktivačního kódu.

Kdo je uživatelem studentské licence?
Uživatelem studentské licence je přímo samotný 
student, nikoli škola, kterou studuje. Instalaci 
produktu musí provést na jeho vlastní počítač, 
nikoli školní.

Co vše obsahuje studentská verze zaslaná poštou 
– formou dobírky?
Studentská verze zaslaná poštou obsahuje:
• doprovodný dopis Autodesk Student clubu 
(informace jak licenci registrovat a aktivovat)
• DVD balení obsahující instalaci vybraného 
softwaru
• Serial number Vaší licence
• uživatelskou příručku k produktu

Již vlastním studentskou licenci ZDARMA a rád 
bych publikoval svou školní práci (projekt) 
ostatním studentům na Autodesk Student clubu 
- co mám udělat?
Jednotlivé studentské práce (projekty) zpracované 
SW produkty společnosti Autodesk je možné 
publikovat v Galerii prací. Pro publikaci je nutná 
registrace do Autodesk Student clubu.

Při aktivaci software byl vygenerován kód 
požadavku, odeslán do Autodesku, přišel 
autorizační kód, avšak při jeho zadání software 
hlásí, že kód je špatný a nepřijme jej.
Zaslaný autorizační kód nemůže být špatný - vždy 
je to reakce na daný stav SW a HW. Problém 
příčiny je, že při instalaci byl spuštěný antivir, 
přičemž v instalačních instrukcích je doporučeno 
jeho vypnutí. Pokud je antivir spuštěn v okamžiku 
instalace, ale i prvního spuštění, může dojít 
k nestabilitě kódu. Systém potom reaguje změnou 
tzv. kódu žádosti, jemuž neodpovídá vygenerovaný 
aut. kód, potom se může jevit jako špatný. Je 
potřeba v Průvodci autorizací zkontrolovat, že Kód 
žádosti (Request code) je pořád stejný. Tomu lze 
pomoci tak, že se vymaže soubor s příponou DAT 
v adresáři „C:\Documents and Settings\All Users\
Data aplikací\Autodesk\Software Licenses\..“ 
Licence se tím sice poškodí, to už ale v tu chvíli stejně 
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Více informací na:  
www.autodeskclub.cz/student

je. Dokud nebude Kód žádosti pořád stejný (po restartu 
PC), nemá smysl posílat žádost o kód. Důležité je mít při 
instalaci, zadání kódu i prvním spuštění vypnutý antivir. 
Rovněž nelze měnit systémové datum a čas o více než 2 
hodiny, následkem je porušení licence a nutnost požádat 
o nový kód.

Pořídil jsem si studentskou verzi software 
Autodesku, plánuji však pořídit nový počítač. Lze 
se nějak vyhnout nutnosti žádat o autorizační kód, 
který je nepřenosný?
Řešení je snadné, a skrývá se pod heslem Pomůcka 
pro přenos licence. Pokud je původní počítač ještě 
k dispozici a aktivovaný software lze spustit, potom 
stačí stejný software na jiný počítač, alespoň 
dočasně. Pomůcka pro přenos licence (anglicky 
Portable License Utility - dále jen PLU) najdete 
na cestě: tlačítko Start -> Programy -> Autodesk-> 
<<produkt Autodesku>> -> Pomůcka pro přenos 
licence. Pokud tam není, zopakujte instalaci s tím, 
že zadáte instalaci včetně PLU. Po spuštění PLU 
tam lze najít i podrobnou nápovědu, jak licence 
přenášet mezi více počítači.
 
Stručný postup:
- instalovat daný software na všechny uvažované 
PC (včetně programu PLU)
- spustit PLU na tzv. cílovém počítači, opsat MIC 
(identifikační kód PC)
- na PC, kde je produkt autorizován (tzv. zdrojový 
počítač), přidat MIC uvažovaných počítačů na kartě 
Počítače (tzv.fond) v PLU
- ze zdrojového počítače exportovat licenci pro 
vybraný (cílový) PC z karty Licence
- na cílovém počítači spustit PLU a provést Import 
licence. První přenos probíhá přes malý soubor, 
další přenosy mohou být přes textový řetězec. 
Na způsobu přenosu souboru nezáleží (disketa, 
USB klíč, CD-ROM, síť...)
- proces lze libovolně opakovat
Na počítači, ze kterého se provedl export licence, 
nelze produkt spustit až do zpětného importu 
licence. Další informace najdete v Nápovědě.
Uvedený postup lze použít pro přenesení licence 
na jiné počítače i z jiných důvodů, vždy však jen 
v souladu s licenční smlouvou. 
 
Jaké jsou vhodné grafické karty pro produkt 
Autodesk Inventor?
Vhodné grafické karty a hardware pro  Autodesk 
Inventor naleznete zde a zde 
 
 Jak řešit chyby 1402, 1406 při instalaci Inventoru?
1. chyba 1402 svědčí o problému s Macromedia 
Flash Player 8a: informace naleznete zde další 
popis je uveden zde a zde.

a nebo:
- problém s .NET - re/nainstalovat nejprve lokálně 
z .dotnetfx adresáře na DVD Inventora
- problém s instalací MSDE - totéž co .NET - spustit 
lokálně z DVD popis naleznete zde a zde.
 
Má to zásadní vliv na běh programu, nevyřešení 
chyby 1402 znamená nemožnosti spustit 
Inventor. Při sítové instalaci je to potřeba 
instalovat na každém PC zvlášt (lokálně), nemá 
to nic společného se sítovou instalací (Příprava 
rozmístění klientů).

2a. chyba 1406 při instalaci (1406-Could not write 
value to key) 
Odpověď: nedostatečná práva uživatele, je nutná 
jejich editace v Registrech Windows podle odkazu 
zde 
2b. chyba 1406 - často se vyskytuje: Error 
1406. Could not write value to key \Software\
Classes\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000}\Programmable. atd 
Odpověď: je nutné odinstalovat Macromedia Flash 
Player 8a a vyčistit jeho registry podle odkazu zde 
3. chyba 1334
Odpověď: rovněž souvisí s instalací komponenty 
.NET, viz bod 1.
4. nutnou součástí produktu Inventor 10 a 11 
je MSDE - SQL stroj od MS, je nutný např. pro 
Obsahové centrum či Vault. V případě problému 
s instalací je dobré jej instalovat před instalací 
samotného Inventora z lokálního CD/DVD, 
příslušný adresář se najde na CD/DVD Inventora.
5. další tipy na řešení instalačních problému 
viz. tento odkaz nebo ohledně Content Centra 
(Obsahové centrum, dále jen CC) přímo na
6. Nejde vkládat normalizované součásti z CC:
Odpověď: udělat opravu instalace z Přidat/Ubrat 
programy v ovládacích panelech
 
7. další obvyklé (ale důležité) body: 
při instalaci důsledně vypínat antivir, instalovat jako 
lokální administrátor (nijak modifikovaná práva)
 
Podléhají data vytvořená ve studentské verzi 
software Autodesku nějakým omezením? Lze je 
otevřít např. ve školní či komerční licenci?
Není problém v otevírání souborů mezi různými 
typy licencí. POZOR! na jednu důležitou věc: 
soubory vytvořené ve studentské verzi jsou při 
tisku z verze komerční, ale i z verze školní opatřeny 
vodoznakem informujícím, že byly vytvořeny 
ve studentské verzi. To je záměr, a tuto pečeť 
nejde nijak odstranit. Tato podmínka je funkční 
také v případě přenosu části souboru či výkresu, 
pro všechny produkty obsahující AutoCAD, ale 
také např. i v Inventoru. Toto chování je popsáno 
v licenční smlouvě a zabraňuje se tak případnému 
zhodnocení práce v komerční sféře s použitím 
studentského software, jehož cena je téměř nulová 
oproti ceně licence komerční. Viz odstavce 2.2.4 
a 6.3 licenční smlouvy nebo viz. zde.
 
Je nutné, aby pro proces aktivace software byl daný 
počítač připojený k internetu?
Internetové připojení na daném PC není podmínka 
pro aktivaci software. Stačí v Průvodci aktivací 
zadat informace o zákazníkovi, postupovat 
podle jeho obrazovek až na poslední krok, kde je 
zobrazena sumarizace vč. tzv. Kódu požadavku. 
Obsah tohoto okna lze zkopírovat do libovolného 
textového editoru, a na jiném PC s internetem 
odeslat přes libovolný e-mail klient tyto informace 
na adresu authcodes.neu@autodesk.com (není 
nutné přidávat další info, když už, tak jen anglicky). 
Na odesílací adresu potom přijde mail obsahující 
autorizační kód, který se zadá v Průvodci opět při 
spuštění počítače. 
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