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Program KUpdate (= KALKUL® UPDATE) slouží k instalaci 
nebo aktualizaci programů KALKUL®. 

Zazipovaný instalační soubor "KUVnnCWN.ZIP" je k dispozici 
na  internetu  na  webu  www.kalkul.cz,  odkud  jej  můžete 
bezplatně stáhnout (hledejte odkaz "DEMOVERZE" na čelní 
straně webu). 



Na  stránce  demoverzí  stiskněte  tlačítko  "DOWNLOAD: 
INTERNETOVÝ INSTALÁTOR KUPDATE":

Tím  dojde  ke  stažení  zazipovaného  souboru 
"KUV02CWN.ZIP".  Po  jeho  rozzipování  spusťte  instalaci 
"SETUP_KU.EXE"  a  postupujte  podle  zobrazených  pokynů. 
Verze  V2  programu  KUPDATE  může  pracovat  pouze  na 
novějších verzích grafckého okenního operačního systému 
(počínaje W-XP, W7).



Program  KUPDATE  je  též  sám  schopen  se  aktualizovat, 
příslušný příkaz je v menu speciálních příkazů.

Nejnovější verze programů KALKUL® si KUpdate stahuje z 
internetu. Proto vždy po spuštění programu KUpdate jako 
první stiskněte tlačítko "Zjisti aktuální verze":



Po  proběhnutí  detekce  verzí  se  aktuálnost  programů 
KALKUL®  automaticky  vyhodnotí  a  starší  verze  jsou 
označeny  zatržítkem.  Stiskem  tlačítka  "Stáhni  zatržené 
programy" se nejnovější verze stáhnou z internetu a uloží na 
disk počítače: 



Při  prvním  použití  programu  KUpdate  doporučujeme 
stáhnout  kompletní  sadu  programů  KALKUL®  včetně 
instalačních  souborů  (stahování  můžete  omezit  jen  na 
některé  verze  v  příkazu  menu  "Nastavení").  Tím  se  v 
systémovém  adresáři  "Doklady"  vytvoří  podadresář 
"CD_KALKUL", jež obsahem odpovídá instalačnímu CD (lze 
jej také vypálit na CD a používat pro instalace).

Pokud program KALKUL® doposud nemáte instalovaný na 
počítači,  pak  požadovaný  program  nainstalujte   běžným 
způsobem  a  aktivujte  zakoupenou  licencí.  Pokud  již 
program KALKUL® používáte,   můžete  pomocí  programu 
KUpdate zjistit, zda se na internetu neobjevila novější revize 
používaného programu KALKUL®. Pokud ano, můžete si  ji z 
internetu stáhnout a novými funkcemi programu KUPDATE si 
používaný  program  KALKUL®  aktualizovat.  Postup 



aktualizace je mnohem rychlejší a pohodlnější, než klasická 
kompletní instalace. Odpadne například pracné obnovování 
obsahu databází  (což  je  zajímavé zejména u  multiverzí  s 
mnoha frmami). V každém případě je však nutno provést 
kompletní archiv původních dat z bezpečnostních důvodů.

Program  KUpdate  byl  navržen  pro  aktualizaci  programů 
KALKUL® verzí xx.25/55 (a pozdějších) na verze xx.26/56 
(a pozdější). 

V  případě,  že  pro  aktualizaci  budete  potřebovat  novou 
licenci,  pak  lze  použít  pouze  nově  vygenerované  licence 
(obecně  pro  verze  Vxx.26/56  a  vyšší).  U  starších  licencí 
nelze  použít  režim  automatické  aktualizace  a  je  nutno 
program  přeinstalovat  a  aktivovat  běžným  (dříve 
používaným) způsobem.

Budete-li  aktualizovat  programy  KALKUL®  starších  verzí, 
než je xx.25/55, musíte ručně nastavit některé parametry 
pro aktualizovaný program (např.  sí'tovost  nebo kódování 
češtiny a to příkazem menu "Nastavení").

INSTALACE - AKTUALIZACE PROGRAMU

V tomto okně si vybíráte režim další činnosti. Zvolte si režim 
práce  stiskem jednoho z  velkých  tlačítek  umístěných  nad 
tímto  textem.  Pokud  doposud  nemáte  v  počítači 
nainstalovaný  program  KALKUL,  zvolte  režim  instalace 
nového programu. Pokud již program KALKUL používáte a 
chcete pouze tento program aktualizovat na nejnovější stav, 
zvolte režim aktualizace stávajícího programu. 



Pokud aktualizujete podstatně starší verzi, u níž se liší číslo 
verze  (nikoliv  pouze  číslo  revize  za  pomlčkou),  budete 
potřebovat  novou  licenci,  kterou  můžete  zakoupit  u 
autorizovaných distributorů. Aktualizace je však funkční jen 
pro nejnovější licence na verze Vxx.26/56 a vyšší (obecně 
na licence zakoupené po 01.09.2011). U starších licencí je 
nutné provést kompletní instalaci (jako u nového programu).

Stiskem  tlačítka  instalace  se  vlastně  zavolá  klasický 



instalační  program KALKINSW. Podrobný návod k ovládání 
programu KALKINSW nadete na našem webu www.kalkul.cz 
(hledejte odkaz "PODPORA+SERVIS" na čelní straně webu a 
pak  na  stránce  podpory  odkaz  "NÁVODY-PDF").  Program 
KALKINSW  je  staršího  data,  pracuje  však  díky  tomu  i  na 
starších  verzích  grafckých  okenních  operačních  systémů. 
Slouží tedy pro uživatele s těmito operačními systémy jako 
záchrana při nefunkčnosti KUPDATE V2. Současně umožňuje 
těmto  uživatelům  provést  instalaci  z  CD  (objednaného  a 
dodaného distributorem).

AKTUALIZACE PROGRAMU

Aktualizace  zajišťuje  náhradu  pevných  souborů  programu 
KALKUL jejich ekvivalenty z novější verze. Zjednodušeně lze 
říci,  že  pokud  nainstalujete  nový  program  KALKUL  (ještě 
před  jeho  spuštěním),  pak  instalační  adresář  obsahuje  ty 
soubory (a podadresáře se soubory), které se při aktualizaci 
nahrazují.



Rozdíl  ve  volbě  automatického  nebo  manuálního  režimu 
spočívá  pouze  ve  způsobu  volby  umístění  programu 
KALKUL, určeného k aktualizaci. Vlastní postup aktualizace 
je u obou těchto voleb stejný.

Běžnému uživateli doporučujeme použít automatický režim, 
který sám vyhledá a přednabídne programy KALKUL, u nichž 
lze  provést  aktualizaci.  Automatické  vyhledání  může  sice 
trvat déle, zato Vám však ušetří namáhavé ruční zadávání 
pracovního adresáře požadovaného programu. Automatické 
vyhledávání je však omezeno pouze na "dosovské" adresáře. 
To znamená, že adresář je tvořen nepovinným označením 
disku  (např.  "C:")  a  názvy  jednotlivých  vnořených 
podadresářů oddělených zpětným lomítkem (tj. znakem "\"). 
V  názvech jednotlivých podadresářů se  mohou vyskytovat 
pouze  znaky 
"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_-".  Název 
může  obsahovat  tečku  (tj.  znak  ".").  Pokud  neobsahuje 
tečku, může mít názav maximálně 8 znaků, pokud obsahuje 
tečku, může mít maximálně 14 znaků. V adresáři mohou být 
maximálně  tři  vnořené  podadresáře  (tj.  maximálně  čtyři 
zpětná  lomítka).  Adresáře,  které  nevyhovují  uvedeným 
požadavkům,  jsou  ignorovány.  V  adresářích  se  vyhledává 
soubor "KALKUL?.EXE".

Příklady správných adresářů:

C:\KALKUL1
C:\KALKULY\KALKUL1
C:\KALKULY\ROK_2011\KALKUL1

Příklady nesprávných adresářů:



C:\Moje kalkuly\KALKUL1 ... mezera
C:\KALKULY\Švejk\KALKUL1 ... nedovolený znak "Š"
C:\PRVNI\DRUHY\TRETI\CTVRTY ... čtyři vnořené adresáře

Pozn.  Omezení  na  "dosovské"  adresáře  není  samoúčelné, 
programy  KALKUL1-5  jsou  "dosovské"  a  mohou  tudíž 
pracovat  pouze  s  "dosovskými"  adresáři.  V  jiných 
(nedosovských)  adresářích  může  docházet  k 
nedefnovatelnému chování programu KALKUL1-5. 

Zkušenější uživatel může použít manuální režim, musí však 
přesně vědět, kde se nachází požadovaný program. To může 
být složitější, pokud používáte více programů KALKUL, nebo 
používáte jeden program KALKUL více let a každý rok máte v 
odlišném adresáři.

Velmi  důležité  je,  aby  byl  aktualizovaný  program  již 
používán.  To znamená,  že nově nainstalovaná demoverze 
musí  být  nejméně  jednou  spuštěná,  poté  musí  být 
aktivována licence a poté musí být program ještě nejméně 
jednou  spuštěný,  aby  prošel  kompletní  inicializací.  Bez 
uvedeného  není  schopen  KUPDATE  zjistit,  o  jakou  verzi 
programu  jde  a  většinou  jej  ignoruje  (v  automatickém 
režimu).

Při aktualizaci není zachován systém hesel (obdobně , jako 
při instalaci nového programu a obnově dat ze staré verze). 
Proto vždy po aktualizaci nastavte znovu systém hesel pro 
jednotlivé položky menu.

Ze zvoleného adresáře (pro automatický i manuální režim) 
se zjišťuje verze aktualizovaného programu, jeho síťovost a 
kódování  diakritiky.  Proto  lze  aktualizovat  programy 
KALKUL® verze nejméně xx.25/55 (a pozdější). U starších 



programů  je  nutno  nastavit  požadované  parametry  ručně 
(příkazem "Nastavení"). 

Je-li rozdíl v revizi v celém či desetinném místě (tj. např. z 
verze 01.01-15 na 01.02-01), je pro aktualizaci požadován 
licenční  soubor,  který  musí  být  na  verzi  xx.26/56  (a 
pozdější). U starších licencí nelze použít režim automatické 
aktualizace  a  je  nutno  program přeinstalovat  a  aktivovat 
běžným (dříve používaným) způsobem. Pokud je rozdíl jen v 
revizi (tj. v čísle za pomlčkou, např. z verze 01.02-07 na 
verzi 01.02-12), není licenční soubor požadován. 

AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE PROGRAMU

Aktualizace  zajišťuje  náhradu  pevných  souborů  programu 
KALKUL jejich ekvivalenty z novější verze. Zjednodušeně lze 
říci,  že  pokud  nainstalujete  nový  prohram  KALKUL  (ještě 
před  jeho  spuštěním),  pak  instalační  adresář  obsahuje  ty 
soubory (a podadresáře se soubory), které se při aktualizaci 
nahrazují.



Rozdíl  ve  volbě  automatického  nebo  manuálního  režimu 
spočívá  pouze  ve  způsobu  volby  umístění  programu 
KALKUL, určeného k aktualizaci. Vlastní postup aktualizace 
je u obou těchto voleb stejný.

Běžnému uživateli doporučujeme použít automatický režim, 
který sám vyhledá a přednabídne programy KALKUL, u nichž 
lze  provést  aktualizaci.  Automatické  vyhledání  může  sice 
trvat déle, zato Vám však ušetří namáhavé ruční zadávání 
pracovního adresáře požadovaného programu. Automatické 
vyhledávání je však omezeno pouze na "dosovské" adresáře. 
To znamená, že adresář je tvořen nepovinným označením 
disku  (např.  "C:")  a  názvy  jednotlivých  vnořených 
podadresářů oddělených zpětným lomítkem (tj. znakem "\"). 
V  názvech jednotlivých podadresářů se  mohou vyskytovat 
pouze  znaky 
"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_-".  Název 
může  obsahovat  tečku  (tj.  znak  ".").  Pokud  neobsahuje 
tečku, může mít názav maximálně 8 znaků, pokud obsahuje 
tečku, může mít maximálně 14 znaků. V adresáři mohou být 
maximálně  tři  vnořené  podadresáře  (tj.  maximálně  čtyři 
zpětná  lomítka).  Adresáře,  které  nevyhovují  uvedeným 
požadavkům,  jsou  ignorovány.  V  adresářích  se  vyhledává 
soubor "KALKUL?.EXE".

Příklady správných adresářů:

C:\KALKUL1
C:\KALKULY\KALKUL1
C:\KALKULY\ROK_2011\KALKUL1

Příklady nesprávných adresářů:



C:\Moje kalkuly\KALKUL1 ... mezera
C:\KALKULY\Švejk\KALKUL1 ... nedovolený znak "Š"
C:\PRVNI\DRUHY\TRETI\CTVRTY ... čtyři vnořené adresáře

Pozn.  Omezení  na  "dosovské"  adresáře  není  samoúčelné, 
programy  KALKUL1-5  jsou  "dosovské"  a  mohou  tudíž 
pracovat  pouze  s  "dosovskými"  adresáři.  V  jiných 
(nedosovských)  adresářích  může  docházet  k 
nedefnovatelnému chování programu KALKUL1-5. 

Zkušenější uživatel může použít manuální režim, musí však 
přesně vědět, kde se nachází požadovaný program. To může 
být složitější, pokud používáte více programů KALKUL, nebo 
používáte jeden program KALKUL více let a každý rok máte v 
odlišném adresáři.

Velmi  důležité  je,  aby  byl  aktualizovaný  program  již 
používán.  To znamená,  že nově nainstalovaná demoverze 
musí  být  nejméně  jednou  spuštěná,  poté  musí  být 
aktivována licence a poté musí být program ještě nejméně 
jednou  spuštěný,  aby  prošel  kompletní  inicializací.  Bez 
uvedeného  není  schopen  KUPDATE  zjistit,  o  jakou  verzi 
programu  jde  a  většinou  jej  ignoruje  (v  automatickém 
režimu).

Při aktualizaci není zachován systém hesel (obdobně , jako 
při instalaci nového programu a obnově dat ze staré verze). 
Proto vždy po aktualizaci nastavte znovu systém hesel pro 
jednotlivé položky menu.

Ze zvoleného adresáře (pro automatický i manuální režim) 
se zjišťuje verze aktualizovaného programu, jeho síťovost a 
kódování  diakritiky.  Proto  lze  aktualizovat  programy 
KALKUL® verze nejméně xx.25/55 (a pozdější). U starších 



programů  je  nutno  nastavit  požadované  parametry  ručně 
(příkazem "Nastavení"). 

Je-li rozdíl v revizi v celém či desetinném místě (tj. např. z 
verze 01.01-15 na 01.02-01), je pro aktualizaci požadován 
licenční  soubor,  který  musí  být  na  verzi  xx.26/56  (a 
pozdější). U starších licencí nelze použít režim automatické 
aktualizace  a  je  nutno  program přeinstalovat  a  aktivovat 
běžným (dříve používaným) způsobem. Pokud je rozdíl jen v 
revizi (tj. v čísle za pomlčkou, např. z verze 01.02-07 na 
verzi 01.02-12), není licenční soubor požadován. 

AKTUALIZACE PROGRAMU KUPDATE

Příkaz umožňuje aktualizovat  program KUPDATE (tj.  tento 
program). 

V  horní  časti  okna se  nachází  informace o  stávající  verzi 
programu KUPDATE a o verzi instalace programu KUPDATE 



stažené  z  internetu  a  uložené  na  disku  v  adresáři 
CD_KALKUL.  Ve  střední  části  okna  je  umístěno  aktivační 
tlačítko spouštějící vlastní aktualizaci. Po jeho stisknutí se 
spustí  instalace  nové  verze,  běh  stávajícího  programu 
KUPDATE však musí být při instalaci ukončen. Po provedení 
instalace  lze  program  KUPDATE  opět  spustit  běžným 
způsobem.  Ve  spodní  části  okna  je  umístěno  tlačítko 
umožňující přerušení příkazu (bez provedení aktualizace).

KUPDATE - NASTAVENÍ

Příkazem "Nastavení"  (v  hlavním menu)  stanovíte  základní 
režimy činnosti programu, např. číslo aktuální verze.

OBSAH CD:

Zde  nastavujete  parametry  nebo  omezení  stahovaných 
programů a jejich verzí.



1. Číslo verze

Zadává se desetinná část čísla verze (např. 26 pro V11.26) 
hlavní řady programů KALKUL®. Pro "dříve narozenou" verzi 
daňové evidence K1 V09 zadané číslo určuje desitinnou část 
čísla verze poníženou o 30 (např. 26 = 56-30 pro V09.56). 
Programy  s  uvedenou  verzí  jsou  hledány  a  stahovány  z 
internetu  z  webových  stránek  www.  kalkul.cz.  Možnost 
zadání  verze  dovoluje  uživateli  stahovat  nejen  nejnovější 
verze,  ale  i  některé  starší  verze  (pokud  jsou  ještě  na 
internetu k dispozici). Naopak pokud se objeví na internetu 
novější  verze,  než  je  zde  zadána,  pak  se  po  provedení 
příkazu "Zjisti aktuální verze" zobrazí upozornění na novou 
verzi.

2. Kódování češtiny

Programy  KALKUL®  jsou  dodávány  se  dvěmi  možnými 
způsoby kódování diaklitiky:  Latin2 a Kamenických. Drtivá 
většina uživatelů používá kódování Latin2, které umožňuje 
správné zobrazení  diakritiky i  v grafckých oknech nových 
verzí  operačních  systémů  (proto  je  doporučujeme  novým 
uživatelům).  Kódování  kamenických  je  k  dispozici  z 
historických důvodů, bylo hromadně používáno v operačním 
systému  MS-DOS  protože  mělo  mnohem  chytřeji  volené 
kódy a neblokovalo semigrafcké symboly, jako tomu je u 
kódování  Latin2.  Upozorňujeme,  že  obsah  databází  lze 
příkazem programu KALKUL® převést z jednoho kódování 
na druhé. V každém případě je však nutno používat data a 
program se stejným způsobem kódování. Pokud používáte 
jediný  způsob  kódování  a  nepředpokládáte  jeho  změnu, 
můžete u druhého způsobu kódování  zrušit  zatržení.  Tím 
zkrátíte dobu stahování nových verzí programů KALKUL®.



3. Síťovost

Programy  KALKUL® hlavní  řady  jsou  k  dispozici  ve  dvou 
provedeních: síťovém a nesíťovém. Drtivá většina uživatelů 
používá  nesíťové  verze.  Síťová  verze  vyžaduje  speciální 
operační  systém  "Novell"  (viz.  doporučené  prostředí 
programů KALKUL®), proto její  použití  vždy konzultujte s 
distributorem.  Pokud  síťovou  verzi  nepoužíváte,  můžete 
zrušením  odpovídajícího  zatržítka  zkrátit  dobu  stahování 
nových verzí programů KALKUL®.

4. Programy

V této sekci určujete, u kterých programů se bude sledovat, 
zda jsou na internetu novější verze (příkazem "Zjisti aktuální 
verze") a v důsledku, které programy se budou z internetu 
stahovat  (příkazem  "Stáhni  zatržené  programy").  Pokud 
vytváříte  kompletní  instalační  CD/DVD,  doporučujeme 
ponechat zatržítka u všech programů. Naopak používáte-li 
jen některé z nich, můžete zrušením zatržítek zkrátit dobu 
stahování  nových  verzí  programů  KALKUL®.  V  každém 
případě  však  doporučujeme  ponechat  zatržené  programy 
K6, KUpdate a Instalační soubory nutné pro CD (v nich jsou i 
návody s formátem PDF ke všem programům KALKUL®).

DISKY:

Při  vyhledávání  lze  procházet  až  10  různých  diskových 
jednotek.  Pochopitelně,  čím  více  disků  prohléváváte,  tím 
déle  to  trvá.  V  zobrazených  volbách  můžete  zatržením 
vybrat  disky,  na  nichž  se  programy  KALKUL  mohou 
vyskytovat, ostatní se ignorují a vyhledávání se tím zkrátí.



AKTUALIZACE:

Implicitně se předpokládá,  že používáte nesíťovou verzi  s 
kódováním Latin2. Pokud používáte jinou verzi programu, je 
třeba ji nastavit ve výše umístěných volbách. To je nezbytné, 
pokud obnovujete program starší verze, než je Vxx.25/55 
(poslední revize).


