OZO Czech Republic s.r.o., Barvířská 17, 460
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Internetové stránky: www.ozo.cz
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Liberec

Mobil: 603 435 946
E-mail: sw@ozo.cz

N A B Í D K A
aktualizace

programu

OZO 2017
Vážení uživatelé, pomalu se blíží konec roku 2016, proto k Vám přicházíme
s nabídkou našich aktualizovaných účetních programů OZO.
Každý uživatel účetních systémů ví, že je nezbytné programy aktualizovat –
zejména kvůli legislativě.
Od 1.12.2016 začíná platit nový Zákon o elektronické evidenci tržeb.
Buďte s námi na to připraveni!
Upozorňujeme však i na to, že technická podpora (hotline i servis) je
poskytována pouze vlastníkům aktuální verze!!!
Instalační program OZO lze stáhnout na našich stránkách www.ozo.cz
Potřebujete pouze počítač s Windows 7 a výše, který je připojen k internetu.
Instalační soubor zadáte „ULOŽIT na pevný (externí) disk, flashdisk, případně
zkopírovat na CD či DVD“. Ve Vašem počítači pak spustíte instalaci z disku,
flashdisku či CD (DVD). Následný způsob a pokyny instalace jsou totožné, jako
na instalačním CD.
V případě, že Vám tato forma přesto nevyhovuje, lze program OZO 2017
včetně průběžných aktualizací zasílat na CD prostřednictvím České pošty, a.s.
Navíc Vám bude účtován jednorázový poplatek ve výši 290,-Kč + DPH.
Objednávku programu OZO 2017 můžete realizovat e-mailem, telefonicky nebo
poštou. Využijte také naše elektronické vyplnění objednávky na našich
stránkách: http://www.ozo.cz/objednavka-programu-ozo-2017/

Hlavní
-

změny v účetním systému

OZO

pro rok 2017:

Modul ELEKTRONICKÉ EVIDENCE TRŽEB (EET)
Nový modul ÚČTENKY
Více možností s prací menu ZÁRUKY v Evidenci skladu
Odpisové sazby pro rok 2017

Přesnější popis některých důležitých změn v programu OZO 2017:
EET je zkratkou pro elektronickou evidenci tržeb, označovanou také jako
e-tržby. Jedná se o evidenci tržeb uhrazených v hotovosti, platební kartou,
stravenkou, platební peněženkou apod.
Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který
nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016.
Plné znění zákona a řadu dalších informací k EET najdete zde:
http://www.etrzby.cz/cs/dokumenty
Povinnost evidovat tržby pro první skupinu podnikatelů vznikne
1. prosince 2016. Týkat se bude stravovacích a ubytovacích služeb. Od 1. března
2017 bude pokračovat druhá skupina podnikatelů v oblasti maloobchodu a
velkoobchodu. Následně bude pokračovat další skupina podnikatelů od 1.3.2018 a
poslední skupina od 1.6.2018. Odesílat EET budou tak muset všichni podnikatelé.
Nezáleží na tom, zda jsou plátci DPH či ne.
Od kdy podléháte EET dle jednotlivých skupin NACE:
http://www.podnikatel.cz/clanky/zorientujte-se-s-nami-odkdy-se-vas-tyka-eet/
Podrobné informace - vysvětlivky klasifikace NACE:
https://www.czso.cz/documents/10180/23174387/vysvetlivky_cz_nace.pdf/f530ebebf949-40c7-a27d-f8888503d791?version=1.0
Abychom Vám mohli vyjít vstříc se zprovozněním nového programu,
obsahujícího modul EET, potřebujeme znát termín, od jaké fáze budete modul EET
používat. Požadovanou volbu zadejte prosím dále v objednávce při výběru modulu
EET. S každým, kdo si objedná dodání programu obsahující modul EET pro
sledování stravovacích a ubytovacích služeb (nutné sledovat od prosince 2016)
budeme jednat individuálně.
Program OZO 2017 jsme připravili tak, abyste nemuseli vynaložit spoustu
peněz za další přídavná zařízení. Stačí Vám pouze aktualizace programu OZO pro
rok 2017, připojení k internetu a jakákoliv tiskárna. Modul EET máte
k dispozici jen za cenu 990,-Kč bez dalších měsíčních poplatků. Doporučujeme
používat program OZO výhradně ve Windows verzi – WinOzo 2017. DOS verzi
programu již není možné plně využívat.
Důležitou podmínkou Vašeho počítače je operační systém Windows 7 a novější.
Starší operační systémy Windows již nemají podporu pro EET.
V programu OZO 2017 si jednoduše zadáte nastavení, od kdy chcete používat
modul EET, nastavíte jednotlivé provozovny, zadáte umístění certifikátu (který
jste si již vygenerovali na stránkách Daňové správy s vyžádanými přihlašovacími
údaji) a zvolíte způsob režimu použití EET – běžný (online) nebo zjednodušený
(offline - pouze na povolení FÚ).
S EET umí komunikovat VÝDEJKY z modulu Evidence skladu i modul FAKTURY,
když vyberete úhradu v hotovosti či platební kartou. V modulu POKLADNA můžete

vyvolat komunikaci s EET zvolením dané klávesy tak, aby Vás tato komunikace
neobtěžovala u běžných hotovostních plateb.
Dalším způsobem komunikace EET je nový modul ÚČTENKY. Zde můžete vytvářet
zjednodušené doklady pro rychlejší zápisy jednotlivých účtenek bez nutnosti
použití evidence skladu nebo fakturace. Na konci dokladu zvolíte jen způsob
platby hotovost – platební karta. V tomto modulu najdete i možnost použít
zjednodušený číselník řádků. Samozřejmostí je automatický převod do modulu
POKLADNA, odkud si již tyto tržby lehce převedete do účetnictví. Modul ÚČTENKY
můžete použít i v případě, že ještě nemusíte sledovat EET.
Další změny:
Aktuální XML soubory k odesílání Daňového přiznání k DPH i kontrolního
hlášení.
V zápise deníku daňové evidence již můžete upravit i DPPD do kontrolního
hlášení.
V modulu Evidence skladu – Uložené údaje se nachází menu ZÁRUKY, kde máte
možnost vygenerovat si tiskovou sestavu dle Vašich představ. Můžete sledovat
jakýkoliv výběr Vašeho naskladněného zboží dle končícího data záruky od Vašeho
dodavatele, záruku poskytnutou Vašim odběratelům apod.
Doplnění více bank pro načítání do programu OZO.
Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby pro rok 2017.
Tento výčet novinek neobsahuje zdaleka vše, co jsme pro Vás v nové verzi
OZO 2017 připravili, tak neváhejte a objednejte si novou verzi včas.

NEZAPOMEŇTE, ŽE PRO POUŽÍVÁNÍ MODULU EET MUSÍTE MÍT
OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS 7 A VYŠŠÍ
(např. u Window XP byla ukončena podpora již v roce 2013, proto není vhodné počítače s tímto
operačním systémem připojovat k internetu, který je pro EET nezbytný)

Termín distribuce programu OZO 2017:
1.fáze EET – kolem 20.11.2016
2.fáze EET (+ostatní) – prosinec 2016

DŮLEŽITÉ!!!

-

Školení k programu OZO 2017

Stejně jako v předcházejících letech, jsme se rozhodli pořádat školení
k programu OZO 2017 pouze ve městech Praha a Liberec.
V Liberci se bude konat školení OZO na novém místě. Tentokrát jsme
zajistili Centrum BABYLON Liberec. Předpokládaný termín školení OZO v Liberci
je pátek 27.1.2017. Doporučujeme po školení navštívit i další zařízení tohoto
centra - AQUAPARK a iQLANDIA. Vzdálenější uživatelé mohou využít i příjemné
ubytování v hotelu (s možnou slevou), který je součástí tohoto centra. Bližší
informace: www.centrumbabylon.cz
V roce 2017 pro Vás opět připravíme zajímavé školení vč. tištěného
podrobného návodu. Zaměřit se chceme zejména na práci programu OZO 2017 s EET.
Samozřejmostí budou i další novinky pro rok 2017.
Prosíme zájemce o zaslání předběžné přihlášky pouze s uvedením názvu
firmy, počtu osob a místa konaného školení nejdéle do 31.12.2016. Přihlášku
můžete zaznamenat i zápisem v poznámce u elektronické objednávky aktualizace
OZO 2017.
Školení 2017 se tradičně uskuteční na přelomu měsíců LEDEN / ÚNOR. O
přesném termínu Vás budeme včas informovat (vždy se snažíme Vám nenarušit
termín odevzdání DPH či výplaty mezd). Cena školení pro rok 2017 bude 1.000,-Kč
včetně DPH.

-----------------------------------------------

Předběžná objednávka - Školení programu OZO 2017
Název firmy: .................................................................................
Vyberte, v jakém městě se zúčastníte školení:
Počet účastníků: ................
E-mail: ...................................

LIBEREC

/

PRAHA

Objednávka aktualizací programu OZO 2017
platný od 1.11.2016 (uvedené ceny jsou bez DPH)

Název firmy: .................................................................................
Adresa firmy: ................................................................................
IČ: ...............

DIČ:......................

E-mail: ...................................

Zaškrtněte Vámi zvolený způsob instalace programu OZO 2017:

□ stahování z INTERNETU (www.ozo.cz)

□

zasílání CD poštou s poplatkem 290,- Kč

Sériové číslo programu: ...................
OZO 2017 - modul ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
(platí pro všechny verze programu OZO 2017)

1.fáze EET
2.fáze EET
(od 1.12.2016) (od 1.3.2017)

Jednotná cena 990,-Kč (bez dalších měs. poplatků)
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1 490,690,1 890,1 190,190,3 990,-

1 590,2 390,1 690,790,190,4 990,-

1
3
2
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990,490,490,190,190,6 990,-

Cena síťové verze OZO 2017 pro 2 stanice
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1 390,590,1 690,1 090,190,4 190,-
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1
2
2
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690,290,090,490,190,8 990,-

Cena síťové verze OZO 2017 pro 2 stanice
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evidence
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Podv.
Podv.
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–
–
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kniha jízd
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290,890,790,390,190,7 990,-

590,190,590,890,190,7 990,890,390,890,890,190,10 990,-

Ostatní
Licence pro další PC (SINGL)
Licence pro další PC (MULTI)
Licence pro další PC (SÍŤ-SINGL)
Licence pro další PC (SÍŤ-MULTI)
Počet licencí–skutečný(celkový) počet počítačů
s používáním OZO 2017

190,290,490,690,-

ks

Pokud nebude zaškrtnuta žádná volba pro instalaci a průběžné aktualizace programu OZO 2017,
automaticky předpokládat, že jste zvolili stahování aktualizací z INTERNETU.

budeme

Auditoři, daňoví poradci a účetní firmy mají slevu 50% pouze při každoročním předložení ŽL či
certifikační listiny. Na modul EET se tato sleva nevztahuje.
SINGL: verze pro zpracování účetnictví jedné firmy
MULTI: verze pro zpracování účetnictví pro více firem
Na základě vyplněné objednávky Vám bude zaslána na Váš uvedený e-mail zálohová faktura k uhrazení.

Příjemnou práci s programem OZO 2017 Vám přeje
kolektiv firmy OZO CZECH REPUBLIC, s.r.o.

