
 
 

Závazná a detailní textace je uvedena v dokumentu „Všeobecné obchodní podmínky“, který je publikovaný na www.orgsu.org 

Volná licence 
 

 Systém poskytuje každému uživateli 
možnost vyzkoušet si služby systému 
v režimu takzvané Volné licence.  

 Tato licence je zdarma, rozsah služeb 
systému je v tomto režimu omezen: 

 Maximálně lze založit 2 testovací události 
s celkovým maximálním počtem maximálně 
5 testovacích závodů. V jednom závodu pak 
nelze zadat více než 10 závodníků a/nebo 
týmů. Nepracují finanční operace a e-shop. 

 Volná licence je signalizována červeným 
terčem vpravo nahoře na pracovní stránce 
administrátora firmy. 

 V režimu Volné Licence lze využívat a 
testovat i funkce měření a trackingu, pokud 
je výsledková licence objednaná. Následně 
lze uplatnit funkci „vymazat všechny časy“ 
a testovat si měření na malém závodě 
libovolně dlouho. Volná licence neumožňuje 
zadat a měřit mezičasy.  

 
 

  

Systémová licence 
 

 ORGSU Licence je určená pro obecnou 
práci se systémem.   

 Licence se nakupují v e-shopu licencí a liší 
se délkou své platnosti a výší 
provozních poplatků.  

 Provozní poplatek se kalkuluje jako % 
z nařízeného startovného a ceny zboží 
prodaného e-shopem. Minimální výše 
startovného pro potřeby výpočtu je 20 Kč. 

 Aktuálně jsou pro pořadatele závodů 
nabízeny 3 licence: 

 

Název  Fix 
Kč/rok 

Provozní 
poplatek % 

Standard 1500 4 

Malý 
pořadatel 

90 6 

Školy 500 2 

 
 Ceny ORGSU licencí se mohou od výše 

uvedené ceny lišit v závislosti na aktuální 
nabídce a výběru profilu firmy: 
 - pořadatel akcí 

- pořadatel série závodů 
- digitální marketing 
- časomíra 

 

Výsledková Licence 
 

 Aktivuje služby příjmu technických časů do 
systému, služby trackingu a publikaci 
výsledků a trackingu.  

 Je platná pro všechny závody evidované 
(startované) v jednom závodním dni. 

 Licenci je nutné ručně aktivovat (objednat) 
 Cena za změření 1 atleta v daném závodu 

klesá s počtem závodníků: 
 

Příklad počtu 
závodníků v 1 
závodu 

Cena za 
změření 1 
závodníka 

Kč 

Celková cena 
výsledkové 

licence 
Kč 

100 4 400 

500 2.9 1450 

2000 2 4000 

Systém přesnou cenu vypočítává logaritmickou 
funkcí po ukončení závodu. 

 
 Objednávka licence umožňuje reálný závod 

měřit nanečisto a poté mazat časy na 
zkoušku.  To celé tolikrát, než získáte 
potřebné dovednosti a absolutní důvěru.  

 Licence otevírá službu, která může přijímat 
živá data z externích časoměrných 

(například chipových) technologií. 

http://www.orgsu.org/

