
Příloha 1: Dotazník

Dobrý den, 

rád bych Vás požádal o vyplnění  krátkého dotazníku,  na jehož základě budou porovnány 

postoje a povědomí o daňových rájích u studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a to 

konkrétně u oborů TVS a Managementu. Dotazník je anonymní a získané informace budou 

sloužit pouze pro zpracování mé bakalářské práce. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 

5 minut.

Děkuji za Váš čas a spolupráci

Jiří Sládek (student 3. ročníku FTVS MNG)

Otázka 1: Setkali jste se s pojmem daňový ráj? (pokud ne, pokračujte na otázce č.16)

a) Ano

b) Ne

Otázka 2: Co si pod pojmem daňový ráj představíte?

Otázka 3: Který daňový ráj je nejvyužívanější u českých firem?

a) USA

b) Kypr

c) Nizozemsko

d) Bahamy

e) Monako

f) Seychelská republika

Otázka 4: Znáte nějaký negativní dopad daňových rájů na ostatní ekonomiky?

a) Ano

b) Ne

Otázka 5: Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte jaký.



Otázka 6: Znáte nějaký pozitivní dopad daňových rájů na ostatní ekonomiky?

a) Ano

b) Ne

Otázka 7: Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte jaký.

Otázka 8: Uvítali byste v médiích více informací o této problematice?

a) Ano

b) Nevím

c) Ne

Otázka 9: Uveďte důvod své odpovědi na předchozí otázku.

Otázka 10: Využili byste v budoucnu daňový ráj pro své podnikání?

- Ne 1     -    2.    -     3.    -     4.   -     5 Ano      

Otázka 11: Užili byste výhod daňových rájů za předpokladu, že jste profesionální sportovec?

a) Ano

b) Spíše ano

c) Spíše ne

d) Ne

Otázka 12: Považujete užívání daňových rájů za nemorální?

a) Ano

b) Spíše ano

c) Spíše ne

d) Ne

Otázka 13: Klesla by vaše důvěra ve firmu po zjištění, že užívá výhod daňových rájů?

a) Ano

b) Spíše ano

c) Spíše ne

d) Ne

Otázka  14:  Změnili  byste  názor  na  vašeho  oblíbeného  sportovce  po  zjištění,  že  daní 

v daňovém ráji?



a) Ano

b) Spíše ano

c) Spíše ne

d) Ne

Otázka 15: Souhlasíte s mezinárodními iniciativami bojovat proti daňovým rájům?

a) Ano

b) Spíše ano

c) Spíše ne

d) Ne

Otázka 16: Uveďte obor vašeho studia na UK FTVS.

a) TVS

b) Management TVS

Otázka 17: Uveďte ročník, ve kterém aktuálně studujete.

a) 1. ročník

b) 2. ročník

c) 3. ročník

d) Navazující magisterské studium

Otázka 18: Uveďte vaše pohlaví.

a) Muž

b) Žena

Děkuji za váš čas!
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