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OZO Czech Republic s.r.o., Barvířská 17, 460  01  Liberec 
       Mobil: 603 435 946   Internetové stránky: www.ozo.cz    E-mail: sw@ozo.cz 

 

 

N A B Í D K A 

aktualizace  programu 

OZO 2019 
 
Vážení uživatelé, blíží se konec roku, proto k Vám přicházíme s nabídkou 

našich aktualizovaných účetních programů OZO pro nový rok 2019. 
 

Každý uživatel účetních systémů ví, že je nezbytné programy aktualizovat – 
zejména kvůli legislativě. 

 
Upozorňujeme však i na to, že technická podpora (hotline i servis) je 

poskytována pouze vlastníkům aktuální verze!!! 
 

Také upozorňujeme uživatele starších verzí Windows (nižších než Windows 7), že 
v programu OZO nemusí být funkční všechny akce (kontrola DIČ, načtení adres 
z internetu, vyvolání Daňového portálu či odesílání přes Datové schránky, 

odesílání do EET).     
 
Instalační program OZO lze stáhnout na našich stránkách www.ozo.cz 

Potřebujete jakýkoliv počítač s Windows 7 (a vyšší), 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 2019 včetně 
hlavních aktualizací zasílat na CD prostřednictvím České pošty, a.s.  Navíc Vám 
bude účtován jednorázový poplatek ve výši 350,-Kč + DPH.  
  Pro vytvoření objednávky programu OZO 2019 využijte naše elektronické 
vyplnění na našich stránkách: http://www.ozo.cz/objednavka-programu-ozo-2019/ 
 

 
Hlavní  změny v účetním systému  OZO  pro rok 2019: 
 

-  Výmaz nadbytečných či neaktuálních informací v Adresáři 
-  Převod kurzových rozdílů do účetnictví, pohledávek či závazků)  
-  Přidání položky DPPO v přehledu pohledávek, závazků   
-  Evidence skladu nabídne nově AKČNÍ CENÍK 
-  Odpisové sazby pro rok 2019 
 

http://www.ozo.cz/
mailto:sw@ozo.cz
http://www.ozo.cz/
http://www.ozo.cz/objednavka-programu-ozo-2019/
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Přesnější popis některých důležitých změn v programu OZO 2019: 
 
 

• Na základě požadavků řady uživatelů nově do programu OZO doplňujeme „Převod 
kurzových rozdílů“ z tiskových sestav pohledávek/závazků „Dle cizí měny“. 
V podvojném účetnictví se Vám automaticky vytvoří doklad s kurzovými rozdíly 
v zadané měně tak, jak to bylo doposud jen v tiskové sestavě kurzových rozdílů. 
Současně si také můžete zvolit, zda nový kurz zaznamenat i v přehledu 
pohledávek/závazků. Pro uživatele daňové evidence jsme připravili nejen nové 
tiskové sestavy kurzových rozdílů, ale i možnost převodu nového kurzu do 
pohledávek/závazků. 

 
 

• V druhu dokladů podvojného účetnictví přibyla volba „Nulovat text v dokladu“, 
která umožní při zápise u dané řady dokladů nechat či vymazat text z předchozího 
řádku. 

  
 

• Nově si při výstupech sestav výsledovky a rozvahy můžete vybrat i výstup do Excelu.  
 
 

• Při zápise pohledávek/závazků přibyla kolonka pro zápis DPPO, která se automaticky 
doplní v tabulce pro zaúčtování DPH a následně i v kontrolním hlášení DPH. 

 
 

• Další novinkou při zápise v přehledu pohledávek/závazků je i doplnění kontrol na 
zahraniční DIČ a Insolvenční rejstřík.  

 
 

• Tisková sestava v pohledávkách/závazcích „Porovnání se saldokontem“ byla nově 
doplněna o výběr kódu adresy.   

 
 

• Při vystavování faktur jsme rozšířili prostor pro zadání čísla objednávky o 2 
znaky. Současně jsme rozšířili zadání SWIFT kódu, zejména kvůli účtům FIO banky. 

 
 

• Plátci DPH si nově mohou zvolit, jaké zaúčtování používají v modulu DPH, aby 
nemuseli neustále vybírat v daňovém přiznání i jednotlivých hlášení, zda se jedná 
o běžné či kontrolní zaúčtování.  

 
 

• Pokud jste právnická osoba a odevzdáváte Přiznání k DPH čtvrtletně, tak jsme pro 
Vás upravili „Výpočet DPH“ tak, abyste si pro kontrolu měsíčních hlášení (kontrolní 
či souhrnné), mohli vytisknout přiznání k DPH bez nutnosti měnit zdaňovací období 
v „Modifikaci programu“. 

 
 

• V Evidenci skladu jsme letos pro Vás připravili použití zjednodušeného ceníku, 
který je vhodný zejména na AKČNÍ ZBOŽÍ. Budete zde zadávat konkrétní zboží, jeho 
akční cenu a platnost od – do. Po ukončení akce můžete vymazat staré nepotřebné 
záznamy. Ceny dle tohoto akčního ceníku se budou dotahovat vždy bez ohledu na 
zvolenou prodejní cenu (mimo ceny skladové – UC). 
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Další změny: 
 
 

Aktuální XML soubory k odesílání Daňového přiznání k DPH, souhrnného i 
kontrolního hlášení. 
 
     

Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby pro rok 2019. 
   
 

Tento výčet novinek neobsahuje zdaleka vše, co jsme pro Vás v nové verzi 
OZO 2019 připravili, tak neváhejte a objednejte si novou verzi včas. 

 
 
 

Naše firma Vám také nabízí kompletní pomoc s nastavením EET nejen v programu 
OZO 2019, ale také na PORTÁLE FINANČNÍ SPRÁVY vč. vygenerování certifikátu. 

 
 
 

UPOZORŇUJEME, ŽE PROGRAM OZO 2019 PRACUJE VÝHRADNĚ VE VERZI PRO WINDOWS 
(v DOSové verzi již není možné splnit legislativní podmínky) 

 
 
 

 
 
 
 
 

NEZAPOMEŇTE, ŽE PRO POUŽÍVÁNÍ MODULU EET A KOMUNIKACI  
 

S DAŇOVÝM PORTÁLEM ČI DATOVOU SCHRÁNKOU MUSÍTE MÍT  
 

OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS 7 A VYŠŠÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termín distribuce programu OZO 2019: 
 

prosinec 2018 
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DŮLEŽITÉ!!!  -  Školení k programu OZO 2019 
 
 

Stejně jako v předcházejících letech, jsme se rozhodli pořádat školení 
k programu OZO 2019 pouze ve městech Praha a Liberec.  

 
V roce 2019 pro Vás opět připravíme zajímavé školení vč. tištěného 

podrobného návodu.  
 
Prosíme zájemce o zaslání předběžné přihlášky pouze s uvedením názvu firmy, 

počtu osob a místa konaného školení nejdéle do 31.12.2018. Přihlášku můžete 
zaznamenat přímo při vyplnění elektronické objednávky aktualizace OZO 2019. 

 
Školení 2019 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 2019 je ve výši 1.100,-Kč včetně DPH. 

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

Předběžná objednávka - Školení programu OZO 2019 
 

 
 
Název firmy: ................................................................................. 

 

Vyberte, v jakém městě se zúčastníte školení:   LIBEREC   /   PRAHA     

 

Počet účastníků: ................ 

 

E-mail: ...................................     
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Objednávka aktualizací programu OZO 2019 
platný od 1.10.2018 (uvedené ceny jsou bez DPH) 

Všechny aktuální ceníky programu OZO a servisních prací najdete na www.ozo.cz 
 

Název firmy: ................................................................................. 

Adresa firmy: ................................................................................ 

IČ: ...............    DIČ ......................  E-mail: ...................................     

                                         
 

Zaškrtněte Vámi zvolený způsob instalace programu OZO 2019: 

□ stahování z INTERNETU (doporučujeme)           □ zasílání CD poštou s poplatkem 350,- Kč 

 

Sériové číslo programu: ................... 

OZO 2019 - modul ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB  
(platí pro všechny verze programu OZO 2019) 

Rozšíření 
programu OZO  

Samostatný prg. 
EET-Účtenky 

Jednotná cena 1.000,-Kč  
(bez dalších měs. poplatků)   

 

Program OZO 2019 z verze 2018 ze starší verze  

Daň.   evidence (SINGL) – základní modul  980,-     1 310,-     
Daň.   evidence (SINGL) – účetnictví  430,-     540,-     
Daň.   evidence (SINGL) – skladové hospodářství  1 090,-     1 530,-     
Daň.   evidence (SINGL) – komunikace  540,-     760,-     
Daň.   evidence (SINGL) – kniha jízd  210,-     210,-     
Daň.   evidence (SINGL) – komplet   2 590,-     3 290,-     
  
Podv. účetnictví (SINGL) – základní modul  1 200,-     2 190,-      
Podv. účetnictví (SINGL) – účetnictví  2 080,-     2 960,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – skladové hospodářství  1 530,-     2 080,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – komunikace  540,-     760,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – kniha jízd  210,-     210,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – komplet  4 390,-     6 590,-   

Program OZO 2019 z verze 2018 ze starší verze  

Daň.   evidence (MULTI) – základní modul  1 310,-     1 640,-     
Daň.   evidence (MULTI) – účetnictví  540,-     760,-     
Daň.   evidence (MULTI) – skladové hospodářství  1 530,-     2 080,-     
Daň.   evidence (MULTI) – komunikace  870,-     1 310,-     
Daň.   evidence (MULTI) – kniha jízd  210,-     210,-    
Daň.   evidence (MULTI) – komplet  3 290,-    4 390,-    

  
Podv. účetnictví (MULTI) – základní modul  1 750,-    2 190,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – účetnictví  2 630,-     3 840,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – skladové hospodářství  1 860,-     2 740,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – komunikace  870,-     1 310,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – kniha jízd  210,-     210,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – komplet  5 590,-   7 690,-     

http://www.ozo.cz/
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Cena síťové verze OZO 2019 pro 2 stanice  z verze 2018 ze starší verze  

Daň.   evidence (SINGL) – základní modul  1 530,-     2 190,-   
Daň.   evidence (SINGL) – účetnictví  650,-     980,-     
Daň.   evidence (SINGL) – skladové hospodářství  1 860,-     2 850,-     
Daň.   evidence (SINGL) – komunikace  1 200,-     1 640,-     
Daň.   evidence (SINGL) – kniha jízd  210,-     210,-     
Daň.   evidence (SINGL) – komplet  4 690,-     6 590,-      
  
Podv. účetnictví (SINGL) – základní modul  1 750,-     2 960,-      
Podv. účetnictví (SINGL) – účetnictví  3 290,-     4 780,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – skladové hospodářství  2 410,-     3 400,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – komunikace  1 200,-     1 640,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – kniha jízd  210,-     210,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – komplet  6 590,-     9 890,-      

Cena síťové verze OZO 2019 pro 2 stanice 

Daň.   evidence (MULTI) – základní modul  2 190,-     2 850,-      
Daň.   evidence (MULTI) – účetnictví  870,-     1 310,-     
Daň.   evidence (MULTI) – skladové hospodářství  2 520,-     3 950,-     
Daň.   evidence (MULTI) – komunikace  1 530,-     2 080,-     
Daň.   evidence (MULTI) – kniha jízd  210,-     210,-     
Daň.   evidence (MULTI) – komplet  6 590,-    8 790,-      
  
Podv. účetnictví (MULTI) – základní modul  2 520,-      3 180,-      
Podv. účetnictví (MULTI) – účetnictví  4 280,-     5 930,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – skladové hospodářství  3 070,-     4 280,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – komunikace  1 530,-     2 080,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – kniha jízd  210,-     210,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – komplet  8 790,-      12 090,-   

Ostatní      

Licence pro další PC (SINGL)   250,-   
Licence pro další PC (MULTI)   350,-   
Licence pro další PC (SÍŤ-SINGL)   550,-   
Licence pro další PC (SÍŤ-MULTI)    750,-   
Počet licencí–skutečný(celkový) počet počítačů 
s používáním OZO 2019    ks   

Pokud nebude zaškrtnuta žádná volba pro instalaci a průběžné aktualizace programu OZO 2019, budeme 
automaticky předpokládat, že jste zvolili stahování aktualizací z INTERNETU. 

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. 
 
 

 Zaplacením faktury souhlasíte se zasíláním informací, které se týkají výhradně 
programu OZO (následující aktualizace a školení k programu).  

Odhlásit se můžete e-mailem na sw@ozo.cz 
  

 

Příjemnou práci s programem OZO 2019 Vám přeje  
kolektiv firmy OZO CZECH REPUBLIC, s.r.o. 

mailto:sw@ozo.cz

