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Příloha č. 1: Úvodní dopis 
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Příloha č. 2: Dotazník pro výzkum v rámci projektu „Kvantifikace dopadů využívání 

snížené sazby daně z přidané hodnoty u místně poskytovaných služeb na jejich 

poskytovatele“. 

 

DOTAZNÍK PRO VÝZKUM V RÁMCI PROJEKTU 
 

„Kvantifikace dopadů využívání snížené sazby daně z přidané hodnoty 

u místně poskytovaných služeb na jejich poskytovatele“. 
 

1. Předmět Vašeho podnikání: 

Restaurační služby   Holičství a kadeřnictví    Opravna obuvi  Opravna jízdních kol  
 

2. Umístění Vaší provozovny: 

Ostrava             Okresní město  Obec do 100 tis. obyvatel   Obec do 50 tis. obyvatel 

Obec do 10 tis. obyvatel   Obec do 5 tis. obyvatel 
 

3. Konkrétní umístění provozovny: 

Centrum obce             Okrajová část obce 
 

4. Zdaňovací období, za které budete vyplňovat údaje:  

12. měsíc roku 2010   4. čtvrtletí 2010 
 

5. SKUTEČNÉ údaje za zdaňovací období uvedené v bodu 4. (v Kč):  

Tržby bez DPH  

Náklady bez DPH  

Daň na výstupu v základní sazbě daně (20 %)     

Daň na výstupu ve snížené sazbě daně (10 %)  

Daň na vstupu v základní sazbě daně (20 %)      

Daň na vstupu ve snížené sazbě daně (10 %)  

Daňová povinnost  
 

Obchodní přirážka (v %)  

Počet zaměstnanců  

Mzdové náklady   

 

6. PŘEDPOKLÁDANÉ údaje za zdaňovací období uvedené v bodu 4. (v Kč) v případě legislativní 

změny, přeřazení Vámi poskytovaných služeb do snížené (10%) sazby DPH:  

Tržby bez DPH  

Náklady bez DPH  

Daň na výstupu v základní sazbě daně    

Daň na výstupu ve snížené sazbě daně   

Daň na vstupu v základní sazbě daně   

Daň na vstupu ve snížené sazbě daně   

Daňová povinnost  
 

Obchodní přirážka (v %)  

Počet zaměstnanců  

Mzdové náklady   
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7. V případě uvedené legislativní změny:  

Snížili byste průměrné ceny Vámi poskytovaných služeb? 

Ano             Ne 

Pokud ano, přibližně o kolik % ?       

 

Očekávali byste zvýšení poptávky? 

Ano             Ne 

Pokud ano, přibližně o kolik % ?       

 

8. Jakým způsobem byste využili volné finanční prostředky získané touto legislativní změnou?  

zvýšení počtu zaměstnanců o      (počet) 

zvýšení mezd stávajícím zaměstnancům o      (Kč) 

školení zaměstnanců 

rozšíření sortimentu poskytovaných služeb 

rozšíření výrobních kapacit 

 investice do hmotného majetku: 

 stroje 

 dopravní prostředky 

 technologie 

 jiné (prosím, uveďte)      . 

zvýšení výplaty podílu na zisku společníkům, majiteli firmy 

jiné (prosím, uveďte)       

volné finanční prostředky by naší firmě (provozovně) v tomto důsledku nevznikly 

 

9. Rizikové faktory: 

Seřaďte dle pořadí 1-6 (1= nejvýznamnější rizikový faktor, 6 = nejméně významný rizikový faktor) 

Konkurence  

Předpokládaná doba návratnosti investičních prostředků  

Platební neschopnost  

Udržení stávajícího stavu tržeb, nebo zvýšení tržeb  

Zvýšení nákladů na suroviny 

Kvalita a spolehlivost zaměstnanců 

 

VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK ZAŠLETE, PROSÍM, NA ADRESU: 

VŠB – TU Ostrava 

Ekonomická fakulta 

Katedra účetnictví 

Ing. Kateřina Randová 

Sokolská třída 33 

701 21 Ostrava 

Nebo emailem: katerina.randova@vsb.cz 

V případě potřeby můžete požádat o zaslání dotazníku v elektronické podobě.

mailto:katerina.randova@vsb.cz
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Příloha č. 3: Graf snížení průměrných cen u restauračních služeb 
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Příloha č. 4: Graf očekávání zvýšení poptávky při snížení průměrných cen u restauračních služeb 
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Příloha č. 5: Graf snížení průměrných cen u holičství a kadeřnictví 
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Příloha č. 6: Graf očekávání zvýšení poptávky při snížení průměrných cen u holičství a kadeřnictví 
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Příloha č. 7: Graf snížení průměrných cen u opraven obuvi 
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Příloha č. 8: Graf očekávání zvýšení poptávky při snížení průměrných cen u opraven obuvi 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,01 

0,3 

0,1 

0,2 

0,1 

0,15 

0,03 

0,1 0,1 

0,2 

Očekávání zvýšení poptávky při snížení 
průměrných cen 



1 

Příloha č. 9: Graf snížení průměrných cen u opraven jízdních kol 
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Příloha č. 10: Graf očekávání zvýšení poptávky při snížení průměrných cen u opraven jízdních kol 
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Příloha č. 11: Graf snížení průměrných cen celku 
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Příloha č. 12: Graf očekávaní zvýšení poptávky při snížení průměrných cen celku 

 

 


