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Navrhované daňové změny mohou způsobit odliv IT specialistů z České republiky
 
Návrh ČSSD na zavedení daňové progrese by mohl výrazným způsobem ohrozit rozvoj 
segmentu sdílených podnikových služeb v České republice. Podstatnou část tohoto sektoru 
totiž tvoří IT a vývojová centra, kde působí tisíce kvalifikovaných IT expertů, jichž by se 
vesměs týkalo zdanění na úrovni 32 %. Odborníci na technologie působí i v dalších centrech 
podnikových služeb, neboť moderní informační systémy v tomto oboru výrazně ovlivňují 
náplň práce. 

Vzhledem k silnému nedostatku IT specialistů na českém trhu centra často řeší nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků náborem cizinců, kteří dnes tvoří zhruba třetinu všech 
zaměstnanců sektoru. „Všichni tito odborníci pocítí negativně dopad navrhovaných daňových
změn, což zvedne riziko jejich odchodu do zahraničí. Jde totiž o pracovníky, jejichž 
dovednosti jsou dnes nedostatkové napříč celou Evropou,” tvrdí Ota Kulhánek, prezident 
ABSL. „Navrhovaná změna obecně zbytečně zvýší celkovou daňovou zátěž práce odborníků
v České republice, která již teď patří k nejvyšším v Evropě, a způsobí zpomalení růstu nejen 
sektoru sdílených podnikových služeb, ale bezpochyby i mnohých dalších,” dodal Ota 
Kulhánek s tím, že dle ABSL by v krajních případech zavedení navrhované daňové progrese 
mohlo vést až k uzavření některých lokálních podnikových a vývojových center. 

„Bavíme se o konkurenceschopnosti České republiky, o zvyšování vzdělanosti Čechů a o 
kvalifikované práci pro naše lidi. Navrhované kroky z nás však mohou udělat pouze 
montovnu Evropy,” uvedl na závěr Ota Kulhánek.
 

O ABSL
ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace 
sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb. Jde o segment, 
který v České republice aktuálně zaměstnává 75 000 lidí a generuje 3 % českého HDP. ABSL
vznikla v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best 
practises a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících v tomto 
segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit 
svá centra podnikových služeb. Více informací naleznete na www.absl.cz.
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