Příloha č. 1 Výsledky ankety o účtenkové loterii
Účtenková loterie
Anketa byla vytvořena na webových stránkách www.survio.com.
Výsledky byly zpracovány automaticky dne 21. 03. 2018 v 21:25:22 hodin na https://my.survio.
com/Y2B7P9Q2C5A9C1Y2H9I8/data/index.
Název výzkumu:

Účtenková loterie

Autor:

Martin Steffel

Jazyk dotazníku:

Čeština

Veřejná adresa dotazníku:

https://www.survio.com/survey/d/L3A9I4K5M9Y5H2Y6F

První odpověď:

10. 03. 2018

Poslední odpověď:

20. 03. 2018

Doba trvání:

11 dnů

Statistika respondentů
Počet návštěv:

178

Počet dokončených:

130

Počet nedokončených:

0

Pouze zobrazení:

48

Celková úspěšnost vyplnění dotazníku:

73 %

Čas vyplňování dotazníku:
<1 min.

8 respondentů

6,2 %

1-2 min.

50 respondentů

38,5 %

2-5 min.

53 respondentů

40,8 %

5-10 min.

9 respondentů

6,9 %

10-30 min. 9 respondentů

6,9 %

30-60 min. 1 respondent

0,8 %

Výsledky
1. Jaké je vaše pohlaví?
muž

58

44,6 %

žena

72

55,4 %

0-17 let včetně

4

3,1 %

18-24 let včetně

74

56,9 %

25-31 let včetně

20

15,4 %

32-40 let včetně

13

10 %

41-55 let včetně

13

10 %

2. A váš věk?

1

56-70 let včetně

5

3,8 %

71 a výše let

1

0,8 %

3. Místo bydliště
hl. m. Praha

82

63,1 %

Středočeský kraj

17

13,1 %

Jihočeský kraj

1

0,8 %

kraj Vysočina

8

6,2 %

Pardubický kraj

1

0,8 %

Neuvedený kraj v Čechách 7

5,4 %

Jihomoravský kraj

1

0,8 %

Olomoucký kraj

4

3,1 %

Zlínský kraj

1

0,8 %

Moravskoslezský kraj

8

6,2 %

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
základní

4

3,1 %

SŠ bez maturity

6

4,6 %

SŠ s maturitou

32

24,6 %

student VŠ

48

36,9 %

bakalářské

21

16,2 %

magisterské/doktorské

19

14,6 %

5. Víte, co znamená elektronická evidence tržeb?
Ano

127

97,7 %

Ne

3

2,3 %

6. Slyšel/a jste pojem účtenková loterie (Účtenkovka)?
Ano

128

98,5 %

Ne

2

1,5 %

7. Souhlasíte se zavedením účtenkové loterie jako nástroje proti zamezení daňovým
únikům?
Ano

28

21,5 %

Ne, elektronická evidence tržeb (EET) je dostatečná

29

22,3 %

Ne, kontrolní hlášení je dostatečné

13

10 %

Ne, nesouhlasím ani s EET a ani s kontrolním hlášením 38

29,2 %

Ne

18

13,8 %

Jiné zdůvodnění

4

3,1 %

Napsal jsem ti na skypu.
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Nerozumím dané problematice- nemohu hodnotit.
Nevím, nejsem schopná posoudit.
Přijde mi zbytečná.
8. Zúčastnil jste/účastníte se účtenkové loterie (Účtenkovky)?
Ano

39

30 %

Ne

91

70 %

9. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a účastnit (popř. neúčastnit) účtenkové loterie
(Účtenkovky)?
Textová odpověď, zodpovězeno 128x, nezodpovězeno 2x (pozn. textové odpovědi
nejsou upraveny)
Bezplatná šance na výhru
Babiš je lump a hazard je návykový
Nechci to podporovat.
(2x) Babiš
Nelaka me se podilet na udavani.
Vyšší morální princip
Nepřišlo mi, že bych měl reálnou šanci k nějaké výhře.
Ze srandy, rychle jsem toho zanechal
Nechci se nikde registrovat
Žádný konkrétní důvod.
Nebudu hrát Babišovi do karet
Možnost výhry
Nezabere to příliš času a je tam možnost nějaké výhry
Nechci podporovat něco s čím nesouhlasím. Také na to nemám čas.
Neúčastním se, protože mi z principu vadí způsob státu, jakým si vymáhá na
podnikatelích dodržování nastavených pravidel.
Jsem proti hazardu.
Kvůli výhře
Nepovažuji za prioritu v mém životě. Mám jine a důležité aktivity.
nesouhlasím s celým systémem
Neúčastním se.
Jsem línej a nezajímá mě to
Neúčastním se
Eurojackpot stojí peníze, účtenkovka je zdarma.
Časová kapacita a jiné priority
Nemyslim si, ze ma loterie smysl. Celkovy koncept loterie mi prijde hloupy.
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Znám lepší využití času než přepisovat fik kódy.
Nemám čas
Nechci podporovat EET.
Je to los zadarmo.
Nezajimam se o ni, ani mě nenapadlo se ji účastnit, nevím v čem je to pro mě
zajímavé...
Uctenky stejne dostavam, tak proc nezkusit neco vyhrat, kdyz je ta moznost
Malá pravděpodobnost, nebyl čas
Nebudu podporovat zloděje Babiše
estébácký vynález pro závistivé čechy
chci vyhrát
Populismus
nebudu bonzovovat
nevidím v tom žádný smysl
Nesouhlasím s kontrolou obchodníků takovým způsobem, který zasahuje do jejich
soukromí. A nehodlám takovou činnost státu podporovat.
První den jsem chtěl zkusit, jak to funguje.
kdo nehraje, nevyhraje, obzvlášť, když je to zadarmo
Je to velmi špatný nástroj zavedený pro další kontrolu, šikanu a sledovalní
Nebudu se podílet na socialistickém výmyslu. Nejsem levicová k…a (pozn. upraveno).
Abych vyhral
Nechci se účastnit projektu, se kterým nesouhlasím a který má jen zvýšit politické
body autorovy na úkor daňových poplatníků
Nezaujalo mě to.
Zajímavá možnost výher, ale po měsíci smazáno
Nelíbí se mi princip účtenkové loterie.
(2x) možnost výhry
Chci vyhrát
Nezajma mě to
Nesnáším Babiše, nesouhlasím s EET
Kvůli Babišovi.
Z duvodu mozne vyhry
Lenost, účtenky eviduje přítel
Neučasním se
Možnost výhry.
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Odměňovat lidi za to, že dodržují zákony, finanční částkou vybranou z daní, je úplně
mimo.
.
Když už to je tak to hraju jen tak z principu
XD
nevidím důvod, nesouhlasím s ní
Zkusit to
Ne
Tikety (účtenky) jsou zdarma :D
Nic mě to nestojí a je tam šance něco vyhrát. Jsem ve špatné finanční situaci a i malá
výhra by mi dost pomohla
výhry,
Just for fun...
Neùčastním se žádných loterií, malá pravdėpodobnost výhry.
Kvůli výhrám
Nesouhlasím s podprahovou implementací principu “udej svého souseda a vyhraj”
Nesouhlasím s ní.
nemám čas, stejně bych nic nevyhrála
Nesouhlasím s tím, ale daně na to stejně platím, tak radši ať něco vyhraji já nez někdo
jiný
z principu. Odmitam se jednak ucastnit hazardnich her placenych statem z dani jednak
timto stylem podporovat bonzovani
Když už to existuje, tak to zkusím využít.
Peníze
Jenom vidět, jak ten systém vypadá a zkusit jednu účtenku přihlásit.
Šance je malá a nechce se mi zadávat každou účtenku – považuji to za ztrátu času.
Nechápu smysl této loterie a nemám chuť zadávat údaje z účtenek na net
Možnost peněžní výhry
Vůbec nesouhlasím s jejím zavedením. Celý její systém mi přijde na hlavu
Možnost výhry bez nutnosti koupě "losu"
Je mi fuk. Neřeším to.
Zbytečná ztráta času, kdy bych stejně nic nevyhrál.
ztracený čas s registrací,
Je to p….ina (pozn. upraveno) za peníze daňových poplatníků.
Je to nesmysl
Je to proti memu presvedceni.
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Ztráta času a nechci podporovat loterii, která jede ze státní kasy
Nesouhlasim s tímto postupem.
Časové důvody a nerada sahám na účtenky
jsem liný
Zkouška
Nemám v úmyslu podporovat tento projekt
Přijde mi to zvrácené (Náklady na celý nesmysl, velký bratr....). Navíc každému
prodávajícímu říkám ať si účtenku nechá...
Nelíbí se mi koncept.
Neúčastním se loterií obecně.
Z finančního důvodu.
Nezúčastnila jsem se.
Neúčastním se, celý systém stojí na lidské hamižnosti a nepřejícnosti (udání při
nedostání účtenky), odmítám se účastnit obojího. Navíc mám na práci lepší věci než
sbírat účtenky a nahrávat je do počítače.
Kvůli cenám.
Příjde mi to trapný
Účtenky hned vyhazuju, už tak jsem zavalená všemi papíry...
Možnost výhry, nepřímá podpora EET.
možnost výhry - nic to nestojí.
protože si myslím, že není nutné mít účtenkovky
Ještě jsem nestihla registrovat účtenky. Lákavá výhra.
zkouška, zda vyhraju
viz 7
nesouhlas s EET
pravděpodobnost výhry je malá :)
nevím přesně, proč se účastnit
Nemám čas ani náladu podporovat pana Babiše
samozřejmě chci vyhrát auto!!!!!!!!!
Celé mi to prostě přijde hloupé a nesouhlasím s tím. A navíc se mi nechce ztrácet čas
registrováním účtenek.
můj vlastní nezájem o tuto akci
peníze věnované loterii by měly dojít k dětem nebo důchodcům
Nepodstatne uctenky hned vyhazuji, podstatne archivuji pro reklamace a na loterii
nemam cas -zjistovat kde, co, jak, zaroven se mi prilis nezamlouva
je to blbost a peníze daňových poplatníků mají jít na jiné účely
Je to směšné.
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neúčastním se, protože s účtenkovou loterií nesouhlasím
Nikdy mě nezajímalo, jak přesně to funguje. Pravděpodobnost výhry malá – ztráta
času velká.
mám z toho negativní pocit, tento systém mi připomíná donašečství
Celý nástroj mi přijde jako manipulace a smirovani, které rozděluje společnost.
Nemám o to zájem, a i kdyby zájem byl, tak nevím jak.
10. Pokud se účastníte, kolik účtenek měsíčně průměrně registrujete?
Neúčastním se

95

73,1 %

1-4

3

2,3 %

5-9

2

1,5 %

10-16

6

4,6 %

18-24

6

4,6 %

25-40

10

7,7 %

41-50

2

1,5 %

51-100

4

3,1 %

nad 100

2

1,5 %

11. Založil/a jste si hráčský účet (rozumějte kvůli Účtenkovce)?
Ne, nehraji Účtenkovku

77

59,2 %

Ano

34

26,2 %

Ne

9

6,9 %

Nevím, co to znamená

10

7,7 %

12. Vyhrál/a jste něco v účtenkové loterii?
Ne, protože se účtenkové loterie neúčastním

91

70 %

Ano, hlavní cenu nebo osobní automobil

0

0%

Ano, 100 000 Kč a výše

0

0%

Ano, 1 000 Kč a výše (rozumějte i několikrát)

0

0%

Ano, 100 Kč několikrát

1

0,8 %

Ano, jednou 100 Kč

8

6,2 %

Ne

30

23,1%

13. Kolik znáte osob, které se účtenkové loterie účastní?
Žádnou

54

41,5 %

1-3

65

50 %

4-6

8

6,2 %

7-9

2

1,5 %

10 a více

1

0,8 %
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14. Jestli chcete uvést něco na závěr, zde je prostor
Textová odpověď, zodpovězeno 18x, nezodpovězeno 112x (pozn. textové odpovědi
neupraveny)
ne
viz skype
Ahoj
EET považuji za důležité, hlavně v oblasti, kde je možné zkreslit tržby tzn. ve velkych
firmach, hotelích, v oblasti benzinových pump a podobných službách, kde dochazi
k daňovym únikům. U malých firem postačuje kontrolni hlášeni.
Ať ti diplomka dobře dopadne a ne že budeš se psaním prokrastinovat.
V souvislosti s tímto tématem mě nenapadá jediné slušné slovo S..T (pozn. upraveno)
ANO,KSČM, ČSSD, PIRÁTŮM, SPD, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 A ZELNÝM
přestože s loterií nesouhlasím, o kousek zlepšuje fungování EET, a nevidím důvod ji
zcela rušit. Ale v zásadě by být nemusela.
Opravdu se za to strašně stydím, EET považuji za nesmyslnou zátěž pro podnikatele
a Andrejka opravdu nemusím. Ale jsem prostě gambler
asi...
Souhlasím s tím, že by se EET měla omezit tak, aby se do ní nemuseli registrovat
menší podnikatelé, které to zatěžuje a ohrožuje Myslím že věnovat čas a energii
cílenému sbírání účtenek "pro výdělek" je nesmysl – prostě se to nevyplatí. Na druhé
straně nevidím nic špatného na hraní "účtenkovky" z běžných nákupů. Nemám žádné
vstupní náklady a případná výhra by mi dost pomohla do dalšího života (auto, vstupní
náklady pro hypotéku) Věřím že takových lidí je spousta a je podle mě hloupé je
odsuzovat
využil bych data z vložených účtenek, která nejsou v evidenci, pro kontrolní účely
MMF
Nemám ráda Babiše.
Sice jsem se zúčastnil, ale pouze první měsíc.
Jsem ráda, že se účtenková loterie se zjednodušuje.
Účtenková loterie je málo propagovaná, neznám nikoho v okolí, kdo by ji hrál.
Kdo si hraje nezlobí.
Držím palce s diplomkou ;)
hodně štěstí
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