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Příloha č. 1: Průvodní dopis k zasílanému dotazníku 

Dobrý den, 

studuji třetí ročník (obor Účetnictví a daně) na Ekonomické fakultě Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity v Ostravě. Součástí mé bakalářské práce na téma „Výběr a 

analýza softwaru pro vedení daňové evidence“ (vedoucí bakalářské práce: Ing. Jana 

Hakalová, Ph.D., katedra účetnictví) je srovnání vybraných softwarů pro vedení daňové 

evidence.  

Software Vaší firmy je mezi vybranými a z tohoto důvodu Vás chci zdvořile požádat o 

pomoc při zjišťování základních údajů o Vašem programu, a to vyplněním třinácti otázek 

mého dotazníku. Dotazník po vyplnění prosím zašlete zpět na emailovou adresu: 

dominik.ostrava@centrum.cz 

Po dokončení mé bakalářské práce a jejím obhájení v červnu 2013 Vám oznámím 

výsledky analýzy a hodnocení vybraných softwarů. Budu moc rád, pokud otázky v dotazníku 

zodpovíte a pomůžete mi tak s praktickou částí bakalářské práce. 

Předem děkuji za Vaši odpověď, 

Dominik Partyka 
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Příloha č. 2: Dotazník 

Dobrý den, 

dovolte mi, abych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku, jenž bude následně 

zpracován a jeho výsledky poté použity v bakalářské práci na téma „Výb ěr a analýza 

softwaru pro vedení daňové evidence“ zpracované na Ekonomické fakultě Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity v Ostravě. Sběr dat je anonymní a o výsledcích své práce Vás 

budu informovat. Správnou odpověď prosím zvýrazněte tučným písmem. U poslední otázky 

číslo 13 prosím označte správnou odpověď křížkem „x“. Po vyplnění dotazník prosím zašlete 

zpět na emailovou adresu: dominik.ostrava@centrum.cz 

 Předem děkuji za Vaši ochotu  

Dominik Partyka 

 

Název programu: 

Za daný program zpracoval/a:  

Zvýrazněte, popřípadě doplňte správnou odpověď:  

1. Nabízíte uživatelům Váš software v demoverzi k vyzkoušení? 

 a) ano, zdarma b) ano, za poplatek 
   

c) ne 

2. Nabízíte uživatelům zaškolení k Vašemu softwaru? 

a) ano, zdarma b) ano, za poplatek 
 

c) ne 
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3. Je Váš software vhodný také pro plátce daně z přidané hodnoty? 

a) ano    b) ne 

4. Jak často jsou vydávány aktualizace pro Váš software? 

a) měsíčně b) čtvrtletně 
c) půlročně d) ročně 

 e)software není aktualizován 

5. Jsou aktualizace bezplatné? 

a) ano b) ne 

6. Nejsou-li aktualizace bezplatné, za jakou cenu je poskytujete?(v Kč) 

a) do 1000 b) 1000 - 2000 c) 2000 - 5000 

d) 5000 a více 

7. Se kterými operačními systémy je Váš software kompatibilní? 

a)Windows 
  

b) Linux   c) Mac d) jiný 

8. 

Jakou náročnost klade Váš software na schopnosti uživatele?  
(1- nízká náročnost, 5 – velmi složitý software)                                

      

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
 
 

9. Jak je nabízen Váš software? 

a) jako jednotlivá instalace b) balíček pro více stanic 
c) software je nabízen v obou verzích 
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10. Jaká je cena Vašeho softwaru za jednotlivou instalaci? (v Kč)  

         a) do 1000     b) 1000 - 2000 c) 2000 - 5000 

                  d) 5000 a více 

11. Na jak dlouho poskytujete licenci k Vašemu softwaru? 

 
a) rok       b) dva až pět let c) časově neomezená licence 

 
 

12.  Jaký je počet prodaných kopií Vašeho softwaru? 
 

 

13. 
Obsahuje Váš software: Ano Ne 

Deník příjmů a výdajů - peněžní deník 

Kniha pohledávek 

Kniha závazků 

Inventární karta DHM 

Inventární karta DNM 

Inventární karta drobného DHM 

Inventární karta drobného DNM 

Evidence mezd 

Evidence cenin 

Kniha evidence jízd 

Karta časového rozlišení výdajů 

Inventární karta rezerv 

Formuláře daňového přiznání k dani z 
příjmů FO 

Formuláře přehledu pro ČSSZ a ZP 

Evidence DPH 

Formulář daňového přiznání pro DPH 

Možnost tvorby interních směrnic 


