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TISKOVÁ ZPRÁVA 

SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ (SČS)  

 

 

V Praze dne 2017-09-27  

 

 

 

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) dlouhodobě podporuje nástroje, které přispívají ke zlepšení důvěry 

spotřebitelů v korektní trh a férové obchodní podmínky, které zohledňují oprávněné zájmy spotřebitelů. Mezi 

ně patří i výběr a platba daní. 

Ministerstvo financí spouští k 1. říjnu 2017 hru Účtenkovka, ve které budou moci spotřebitelé každý měsíc 

vyhrát ceny v hodnotě od 100,- Kč do 1.000.000,- Kč nebo osobní automobil, pokud si zaregistrují platnou 

účtenku vydanou v rámci EET (elektronické evidence tržeb). Podle šetření agentury STEM z května 2017 se 

pak do této hry rozhodně chce nebo spíše chce zapojit 55% spotřebitelů v ČR. 

V mnoha zemích je zákazník k převzetí účtenky povinen, nicméně MF ČR věří, že pozitivní motivace 

k zefektivnění evidence tržeb a k výběru daní je zde lepší než následná, mnohdy nákladná a složitá kontrola 

ze strany státu. „Není to o rozsahu a dopadu EET, ale v první řadě o tom, že takové opaření ze strany státu 

cílí na chování konečných spotřebitelů a možnou změnu v jejich chování, a takových opatření u nás ve 

srovnání s ostatními státy OECD zatím není zavedeno mnoho“, říká ředitel Sdružení českých spotřebitelů 

Mgr. Viktor Vodička a dodává „Budeme rádi, pokud se spotřebitelé budou na nás se svými negativními 

anebo naopak pozitivními zkušenostmi s touto hrou obracet, a pokud tak za spotřebitele budeme moci 

kupříkladu po jednom roce přispět i k vyhodnocení účinků této hry v České republice.“ 

První slosování proběhne 15. listopadu 2017. Podmínky slosování a pravidla hry přitom budou k dispozici na 

stránkách www.uctenkovka.cz . 

 

Kontakt: Mgr. Viktor Vodička, ředitel SČS, vodicka@regio.cz; tel. 732 266 150 

 

 

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, 

přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí 

v řadě oblastí – pokrývá odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a 

standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.  
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Kabinet pro standardizaci, o.p.s. (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou Sdružením českých spotřebitelů. 

Cílem je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné zapojení 

spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad trhem), 

včetně uplatňování technických předpisů a norem.  
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