
   

Příloha 1 

Průvodní dopis k zasílanému dotazníku 

Dobrý den, 

jsem studentem třetího ročníku (obor Účetnictví a daně) na Ekonomické fakultě Vysoké školy 

báňské – Technické  univerzity v Ostravě. V rámci své bakalářské práce na téma Specifika 

výběru účetního softwaru u podnikatelských subjektů (vedoucí bakalářské práce: Ing. 

Jana Hakalová, Ph.D., katedra účetnictví) provádím srovnání vybraných účetních softwarů 

pro vedení daňové evidence a účetnictví (cca 25). Software Vaší firmy je mezi vybranými 

účetními softwary a z tohoto důvodu bych Vás chtěl zdvořile požádat o pomoc při zjištění 

základních údajů o Vašem programu, a to vyplněním přiloženého dotazníku. Dotazník 

prosím  zašlete na níže uvedenou emailovou adresu co nejdříve. Po dokončení mé bakalářské 

práce a jejím obhájení v červnu 2010 Vám oznámím výsledky analýzy  a hodnocení 

vybraných softwarů.  

Předem za Vaši odpověď děkuji, 

  

Stanislav Myška 

 

  



   

Příloha 2 

Dotazník 

Dobrý den,  

rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku, který bude následně zpracován, a 

výsledky budou použity v Bakalářské práci na téma Specifika výběru účetního softwaru u 
podnikatelských subjektů. 

Předem děkuji za vyplnění  

 

1. Pro jak velké firmy je Váš software určen? 

 

2. Pro jaké právní formy je Váš software určen? 

 

3. Pro jaký rozsah účetnictví je Váš software vhodný? 

 

4. Je Váš software vhodný pro Plátce/Neplátce daně z přidané hodnoty? 

 

5. Nabízíte Váš software k vyzkoušení? (pokud ano v jaké licenci?) 

 

6. Nabízíte školení k Vašemu softwaru? (pokud ano v jaké ceně?) 

 

 

7. Nabízíte službu Help-Line k Vašemu softwaru? 

 

8. Jak často jsou vydávány aktualizace pro Váš software? 

 

9. Jsou tyto aktualizace bezplatné? 



   

 

10. S jakými operačními systémy je Váš software kompatibilní? 

 

11. Jakou náročnost klade Váš software na uživatele? 

 

 

 

12. Nabízíte Váš software jako jednotlivé instalace, nebo i jako balíčky pro více stanic? 

 

13. Jaká je cena Vašeho softwaru za jednotlivou instalaci, případně jaké jsou ceny za 

jednotlivé balíčky? 

 

 

14. Na jak dlouho poskytuje licenci k Vašemu softwaru? 

 

15. Jaký je počet instalací Vašeho softwaru?  

 

16. Obsahuje Váš software: 

 Ano Ne 

Evidenci skladů   

Evidenci mezd   

Evidenci majetku   

Knihu evidence jízd   

Formuláře pro OSSZ   

Formuláře pro Daň z příjmů   

Formuláře pro DPH   

Formuláře pro Spotřební daň   

Formulář pro Daň z nemovitosti   

Formuláře pro Daň dědickou, darovací a z převodu 

nemovitostí 

  

Možnost tvorby vnitropodnikových směrnic   

 

 


