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N A B Í D K A 

aktualizace  programu 

OZO 2014 
 

Pomalu se blíží konec roku 2013 a my bychom Vám v úvodu chtěli nejen popřát 

mnoho pracovních úspěchů v nastávajícím roce 2014, ale také nabídnout naše 

aktualizované účetní programy OZO. 

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

změnám v legislativě.                                                 

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

aktuální verze!!! 

Aktuální verzi programu OZO (vč. upgrade během roku) vždy najdete ke stažení na našich 

internetových stránkách www.ozo.cz . 

V případě, že Vám tato forma nevyhovuje, lze program OZO 2014 včetně průběžných aktualizací zasílat 

na CD prostřednictvím České pošty, a.s. Bude pak navíc účtován jednorázový poplatek ve výši 290,-Kč + 

DPH. Objednávku můžete realizovat e-mailem: sw@ozo.cz , telefonicky: 485148 503 nebo poštou na adresu: 

OZO Czech Republic s.r.o., Barvířská 17, Liberec 1, PSČ 460 01. 

Hlavní  změny v účetním systému  OZO  pro rok 2014: 

-  Povinná elektronická forma podání i pro Přiznání k DPH   

- Důležitá kontrola informací z MFCR o spolehlivosti plátce a uvedených 

bankovních účtech pro ekonomickou činnost – ručení příjemce zd.plnění  

-  Automatické načítání adres jednotlivých firem z internetu (ARES) 

-  Nastavení pro sledování dlužníků (upozornění na neplatiče) 

- Kontrolní zaúčtování modulu Pokladna v podvojném účetnictví i v daňové 

evidenci 
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Přesnější popis některých důležitých změn v programu OZO 2014: 
 

Z důvodu legislativních požadavků bychom chtěli poukázat na výhody Vašeho připojení k internetu s 

programem WinOzo 2014. V současné době existuje povinnost zasílat „Souhrnné hlášení“ a „Výpis z evidence 

pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH“ elektronicky. Od roku 2014 přibude i povinnost 

podávat „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ výhradně v elektronické formě. Výjimkou jsou fyzické osoby 

s obratem do 6 mil.Kč. (Elektronické podání se vztahuje na Přihlášku k registraci, Daňové nebo dodatečné 

přiznání, Hlášení, Přílohy k daňovému i dodatečnému přiznání nebo hlášení, Oznámení o změně registračních 

údajů.) 

 

Již v současné době mají všichni plátci daně z přidané hodnoty povinnost si ověřovat své dodavatele. Musí 

nejen hlídat, zda nepatří mezi nespolehlivé plátce (dle § 106a), ale také si ověřit jejich bankovní účet z důvodu 

ručení příjemce zdanitelného plnění (dle § 109). Program WinOZO 2014 Vám při zápise dokladů nejen ověří 

spolehlivost plátce v databázi Ministerstva financí ČR, ale i přímo uloží bankovní účet klienta, který má uvedený 

na finančním úřadě pro svou ekonomickou činnost. 

 

Velkou výhodou připojení Vašeho počítače k internetu je i online načítání adres zákazníků z databáze 

podnikatelů (ARES) z internetu. Adresy svých obchodních partnerů pak můžete jednoduše načíst a vložit nejen v 

modulu „Manager – Adresář firem“, ale i ve všech ostatních agendách. 

 

Další novinku najdete v modulu „Účetnictví / Daňová evidence – Vstup dokladů – Kontrolní zaúčtování“. Při 

inicializaci „Kontrolního zaúčtování“ (v daňové evidenci i v podvojném účetnictví)  najdete novou volbu 

„Zaúčtovat i pokladnu“, která Vám pro kontrolní účely uzavře a zaúčtuje všechny pokladní doklady z modulu 

„Pokladna“, aniž byste je museli skutečně uzavírat.  Při používání modulu „Pokladna“ tak můžete mít všechny 

pokladní doklady otevřené po celý rok a uzavřít je např. až ke konci roku. 

 

V neposlední řadě bychom chtěli upozornit i na novou službu při vystavování faktur a při vytváření nových 

výdejek ve skladu, kde Vám program umí nahlásit informaci o tom, že Váš zadaný odběratel má některé 

neuhrazené předchozí faktury již po splatnosti. Nyní budete mít větší kontrolu nad vystavováním dokladů 

odběratelům, kteří včas neplatí. 

 

Upravili jsme také některé další tiskové sestavy a výstupy do MS Excel dle přání uživatelů, např. vytvoření roční 

výsledovky po měsících (vč.uvedení měsíčních plánů) a nové menu „Výpočty“ v „Účetnictví“ a v „Evidenci skladu“. 

 

Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby pro rok 2014. 

 

Ještě pro Vás připravujeme automatické vygenerování kurzových rozdílů pohledávek a závazků ke konci roku, 

které by mělo být k dispozici nejdéle začátkem roku 2014.      

   

    Tento výčet novinek neobsahuje zdaleka vše, co jsme pro Vás v nové verzi OZO 2014 

připravili, tak neváhejte a objednejte si novou verzi včas. 

 

Termín distribuce programu OZO 2014:       PROSINEC  2013 
 

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

DŮLEŽITÉ!!!  -  Školení k programu OZO 2014 
Vzhledem k zájmu v předcházejících letech, jsme se rozhodli pořádat školení k programu OZO 2014 

pouze ve městech Praha a Liberec.   

V letošním roce pro Vás opět připravíme zajímavé školení vč. tištěného podrobného návodu. Zaměřit se 

chceme zejména na práci programu OZO 2014 s připojeným internetem a také na možnosti nastavení dlužníků, 

pro nahlášení této skutečnosti při zadávání dokladů. Samozřejmostí budou i další novinky pro rok 2014.   

Prosíme zájemce o zaslání předběžné přihlášky pouze s uvedením názvu firmy, počtu osob a místa 

konaného školení nejdéle do 31.12.2013. 

Školení 2014 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).  

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?pisemnost=DPHEVD
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?pisemnost=DPHEVD
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?pisemnost=DPHDP3


Objednávka aktualizací programu OZO 2014 
platný od 1.11.2013 (uvedené ceny jsou bez DPH) 

 

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

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

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

                                         

 

Zaškrtněte Vámi zvolený způsob  instalace i následných informací k prg. OZO 2014: 

□ stahování z INTERNETU (www.ozo.cz)                         □ zasílání CD poštou s poplatkem 290,- Kč 

   Operační systém: Win98  –  WinXP   –   WinVista   –   Win7   –   Win8             Typ systému: 32-bit / 64-bit 

 

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

Program OZO 2014 z verze 2013 ze starší verze  

Daň.   evidence (SINGL) – základní modul  890,-     1 190,-     
Daň.   evidence (SINGL) – účetnictví  390,-     490,-     
Daň.   evidence (SINGL) – skladové hospodářství  990,-     1 390,-     
Daň.   evidence (SINGL) – komunikace  490,-     690,-     
Daň.   evidence (SINGL) – kniha jízd  190,-     190,-     
Daň.   evidence (SINGL) – komplet   2 290,-     2 990,-     
  

Podv. účetnictví (SINGL) – základní modul  1 090,-     1 990,-      
Podv. účetnictví (SINGL) – účetnictví  1 890,-     2 690,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – skladové hospodářství  1 390,-     1 890,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – komunikace  490,-     690,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – kniha jízd  190,-     190,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – komplet  3 990,-     5 990,-   

Program OZO 2014 z verze 2013 ze starší verze  

Daň.   evidence (MULTI) – základní modul  1 190,-     1 490,-     
Daň.   evidence (MULTI) – účetnictví  490,-     690,-     
Daň.   evidence (MULTI) – skladové hospodářství  1 390,-     1 890,-     
Daň.   evidence (MULTI) – komunikace  790,-     1 190,-     
Daň.   evidence (MULTI) – kniha jízd  190,-     190,-    
Daň.   evidence (MULTI) – komplet  2 990,-    3 990,-    

  
Podv. účetnictví (MULTI) – základní modul  1 590,-    1 990,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – účetnictví  2 390,-     3 490,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – skladové hospodářství  1 690,-     2 490,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – komunikace  790,-     1 190,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – kniha jízd  190,-     190,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – komplet  4 990,-   6 990,-     



Cena síťové verze OZO 2014 pro 2 stanice  z verze 2013 ze starší verze  

Daň.   evidence (SINGL) – základní modul  1 390,-     1 990,-   
Daň.   evidence (SINGL) – účetnictví  590,-     890,-     
Daň.   evidence (SINGL) – skladové hospodářství  1 690,-     2 590,-     
Daň.   evidence (SINGL) – komunikace  1 090,-     1 490,-     
Daň.   evidence (SINGL) – kniha jízd  190,-     190,-     
Daň.   evidence (SINGL) – komplet  4 190,-     5 990,-      

  
Podv. účetnictví (SINGL) – základní modul  1 590,-     2 690,-      
Podv. účetnictví (SINGL) – účetnictví  2 990,-     4 290,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – skladové hospodářství  2 190,-     3 090,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – komunikace  1 090,-     1 490,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – kniha jízd  190,-     190,-     
Podv. účetnictví (SINGL) – komplet  5 990,-     8 990,-      

Cena síťové verze OZO 2014 pro 2 stanice 

Daň.   evidence (MULTI) – základní modul  1 990,-     2 590,-      
Daň.   evidence (MULTI) – účetnictví  790,-     1 190,-     
Daň.   evidence (MULTI) – skladové hospodářství  2 290,-     3 590,-     
Daň.   evidence (MULTI) – komunikace  1 390,-     1 890,-     
Daň.   evidence (MULTI) – kniha jízd  190,-     190,-     
Daň.   evidence (MULTI) – komplet  5 990,-    7 990,-      

  
Podv. účetnictví (MULTI) – základní modul  2 290,-      2 890,-      
Podv. účetnictví (MULTI) – účetnictví  3 890,-     5 390,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – skladové hospodářství  2 790,-     3 890,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – komunikace  1 390,-     1 890,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – kniha jízd  190,-     190,-     
Podv. účetnictví (MULTI) – komplet  7 990,-      10 990,-   

Ostatní      

Licence pro další PC (SINGL)   190,-   
Licence pro další PC (MULTI)   290,-   
Licence pro další PC (SÍŤ-SINGL)   490,-   
Licence pro další PC (SÍŤ-MULTI)    690,-   
Počet licencí – skutečný počet PC s používáním OZO 2014    ks   

Pokud nebude zaškrtnuta žádná volba pro instalaci a průběžné aktualizace programu OZO 2014,  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. 

SINGL: verze pro zpracování účetnictví jedné firmy    MULTI: verze pro zpracování účetnictví pro více firem 

1 licence PC = odblokování DOS i WIN verze (data vidíte z obou verzí, bez ohledu na to, kde byly pořízeny)  

Na základě vyplněné objednávky Vám bude zaslána na Váš uvedený e-mail zálohová faktura k uhrazení. 

 

Příjemnou práci s programem OZO 2014 Vám přeje  
kolektiv firmy OZO CZECH REPUBLIC, s.r.o. 


