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DŮVODY PRO ZAVEDENÍ DANĚ Z PRÁCE ROBOTŮ 

REASONS FOR INTRODUCING A TAX ON ROBOT 

LABOUR 

 

Pavel Semerád, Lucie Semerádová 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá důvody pro zavedení daně z práce robotů. 

Současná doba je charakteristická navyšujícím se podílem robotů v pracovním 

procesu, což vede k nahrazování lidské pracovní síly. V článku jsme provedli 

srovnání lidské a robotické práce. Z výsledků tohoto srovnání jsme následně 

vyvodili dopady nejen do daňové a sociální oblasti, ale zaměřili jsme 

se i na problematiku celého pracovního trhu. Jelikož lze v budoucnu očekávat 

masivní nahrazování lidí u automatizovaných a poloautomatizovaných 

pracovních činností, mohl by výpadek zdanitelných příjmů mít fatální následky 

na příjmovou stránku státního rozpočtu.  

 

Klíčová slova: daň z práce robotů, lidská práce, zdanění. 

 

Abstract: This article discusses the reasons for introducing a tax on robot 

labour. Modern times are characterized by an increasing share of robots in the 

labour process, which leads to the replacement of the human labour force. In 

this article, we compared human and robotic work. From the results of this 

comparison, we subsequently deduced impacts not only in the tax and social 

spheres, but also focused on the issues of the entire job market. Since a massive 

replacement of people in automated and semi-automated work activities can be 

expected in the future, a loss of taxable income could have fatal consequences 

on the revenue side of the state budget. 
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1 ÚVOD 

Současný trh se vyznačuje vysoce konkurenčním prostředím. Chce-li 

společnost v takovémto prostřední uspět, musí sledovat celosvětové trendy 

a pracovat na udržování vlastní konkurenceschopnosti. Vývoj, zdokonalování 

technologií a zvyšování jejich efektivity pomáhá firmám mnohé pracovní 

činnosti (polo-)automatizovat. Pokud chtějí podnikatelé i nadále nabízet 

zákazníkům své služby a zboží s vysokou přidanou hodnotou, jsou nuceni 

aktivně implementovat nové technologie do svých firemních procesů. 

V opačném případě mohou stávající společnosti zaniknout. 

Již dnes dokáží technické a technologické novinky šetřit čas a snižovat 

mj. náklady na mzdy zaměstnanců, Můžeme se setkat i s oblastními, kde dokáží 

tyto novinky plně nahradit zaměstnance. To, co dříve muselo dělat celé 

oddělení vzdělaných a proškolených lidí, už zastane stroj a operátor, který 

dokáže obsloužit i více strojů najednou. Nahrazení lidské síly ve výrobě se tak 

stalo realitou a musí se mu přizpůsobovat i státy (např. Frey a Osborne, 2013). 

Lze totiž v blízké budoucnosti předpokládat, že tyto technologické změny 

s sebou přinesou také dopady v oblasti zdanění, sociálního pojištění a v oblasti 

politiky zaměstnanosti. 

Zaměstnanci, kteří dříve vykonávali opakující se, často manuální činnosti 

(bez větší přidané hodnoty), jsou nahrazeni stroji a jen obtížně hledají další 

profesní uplatnění v oboru (Delaney, 2017), V současné době k zavádění strojů 

do výrobních procesů přistupuje stále více zaměstnavatelů, jelikož chtějí přežít 

v globálním konkurenčním prostředí, kde je jedním z hlavních paramentů cena 

výstupů. (Kumar, 2008). 

Samozřejmě existují tlaky na patriotismus a na podporu domácího trhu. 

Jenomže globalizace, dostupnost a zrychlení přepravy nabízí možnost nakoupit 

a nechat si zboží dovézt odkudkoliv a kamkoliv na světě. 

Příkladem nemusí být jen technika, jako jsou mobilní telefony, počítačové 

a herní konzole, ale i zemědělské produkty a výrobky. Jako příklad lze uvést 

např. česnek, který se k nám dováží až z Číny. Státy si uvědomují dopady 

importu na domácí politiku, a tak zavádí dovozová cla a další administrativní 

opatření, čímž vytváří tlak na ochranu spotřebitele. Zvyšují se požadavky 

na kvalitu a bezpečnost. Příkladem může být zavádění cel Spojenými státy 

americkými na ocel a hliník (European Commision, 2018). 
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Právě zvyšující se náklady na export, tlak na kvalitu výrobků a na snižování 

prodejních cen vede firmy napříč všemi odvětvími, aby hledaly rezervy. 

To podporuje zavádění energeticky i kvalitativně dokonalejších zařízení, 

kterými jsou roboti. Tomuto trendu nepomohou obchodní války, ale komplexní 

řešení, které přinese lidstvu dostatečné množství finančních prostředků 

pro život. Jak totiž prohlásil Hawking (2015), roboti nás všechny mohou udělat 

bohaté a svobodné, ale mnohem pravděpodobněji skončíme chudí 

a nezaměstnaní. 

2 CÍL A METODIKA   

V našem článku jsme se zaměřili na možnosti zavedení daně z práce robotů 

jako  

na alternativu k současnému zdanění práce a jejímu následnému vývoji. Naším 

cílem je dát doporučení, jakým směrem se mají tvůrci politiky ubírat, 

aby v budoucnu zabránili dopadu na trh práce a propadu vybíraných daní 

a povinného pojištění do státního rozpočtu. 

Pro naplnění cíle jsme využili dostupné literatury, která se zabývá zkoumanou 

oblastí. I když to ve vědeckých článcích není obvyklé, využili jsme i novinové 

články, protože problematika daně z práce robotů je diskutována nejen mezi 

vědci, ale zejména pak odbornou veřejností a technologickými vývojáři 

a investory. Příkladem je rozhovor s Billem Gatesem, jehož názor jako 

zakladatele technologické firmy Microsoft bude zcela jistě hrát důležitou 

(celosvětovou) roli. 

Udělali jsme analytické zkoumání zvyklostí trhu práce a zasadili jsme jej 

do kontextu srovnání lidské práce a práce robotů. Z této analýzy jsme 

definovali rozdíly, které jsou mezi oběma pracovními silami. Dále jsme uvedli, 

v čem je současná hrozba, a proč je nutné zabývat se daní z práce robotů.    

V našem příspěvku jsme využili i v současnosti platné zákonné předpisy České 

republiky, zejména zákon o daních z příjmů a zákoník práce, abychom 

poukázali na nedostatečné možnosti zdanění dle současné právní úpravy. 

3 VÝSLEDKY 

Problém, který řešíme v našem článku, se v současné době může jevit 

jako malicherný. Míra nezaměstnanosti se v srpnu 2018 pohybovala v České 

republice v rozpětí od 2,1 % do 4,75 % (CZSO, 2018), což v celkovém kontextu 

za rok 2018 znamená dle odhadů CZSO míru nezaměstnanosti přibližně 2,4 %.  
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Je však otázkou, jak by se situace změnila, pokud by se objevila ekonomická 

krize. Vezmeme-li v úvahu krizi, která vypukla v roce 2008, lze predikovat 

navýšení nezaměstnanosti až k 9,6 % (MPSV, rok neuveden). Nárůst míry 

nezaměstnanosti by s sebou přinesl i zvýšenou zátěž na fiskální politiku státu 

a to jak na příjmové tak i výdajové straně. 

Dle našeho předpokladu by mohlo dojít k vyššímu nárůstu nezaměstnanosti, 

protože od roku 2010 došlo k významnému technologickému pokroku. Některé 

činnosti jsou postupně plně automatizovány nebo jsou vykonávány 

jen s minimálním zásahem člověka. Jako příklad lze uvést oblast účetnictví, 

kdy se v současné době používá skenování dokumentů a následné účtování 

dokladů pomocí softwaru.  

Podíváme-li se např. na oblast dopravy, velké technologické firmy jako je 

např. Google vyvíjí samoříditelná vozidla (Prokeš, 2018), která jsou naváděna 

GPS souřadnicemi a jsou vybavena automatizovaným skenováním okolí. 

I proto by tvůrci politiky neměli tento trend přehlížet a měli by reagovat 

na zvýšené využití robotů v profesích, které dříve zastávali lidé. Jedno 

z možných opatření lze spatřit dle našeho názoru v zavedení daně z práce 

robotů. 

Jižní Korea je průkopníkem v této oblasti, protože tuto daň zavedla jako první 

země na světě v roce 2017 (McGoogan, 2017). Jak autorka ve své publikaci 

dále uvádí, odhaduje se, že třetinu lidských pracovních míst nahradí do roku 

2030 právě roboti.  

Lze tak očekávat, že množství států, které se vydají stejným směrem, vzroste. 

Tlak bude vyvíjen nejen zaměstnaneckými organizacemi, ale také stavem 

finančních zdrojů alokovaných na sociální politiku státu v kombinaci 

s deficitním rozpočtem.  

3.1 Srovnání lidské a robotické práce v souvislostech 

Roboti nejsou lidmi, a proto se na ně pohlíží jen jako na stroje, nikoliv jako 

na zaměstnance. To je základním axiomem, který se pokusíme v našem článku 

zpochybnit. 

 Daňové a účetní hledisko 

Z účetního a daňového hlediska jsou roboti považováni za dlouhodobý majetek, 

protože se u nich předpokládá doba použitelnosti delší než 1 rok. Pořizovací 

náklady budou zpravidla převyšovat limity, které si buď účetní jednotka stanoví 

sama, nebo které jsou stanoveny národní právní úpravou. V České republice 
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jsou stanoveny limity 40 000 Kč pro dlouhodobý hmotný majetek 

(např. hardware) a 60 000 Kč pro dlouhodobý nehmotný majetek 

(např. software, licence a jiná autorská práva). 

Překročení těchto limitů znamená, že účetní jednotka (podnikatel) nemůže 

o pořizovací cenu snížit výsledek hospodaření příp. základ daně ve zdaňovacím 

období, kdy byl dlouhodobý majetek pořízen, ale do daňově uznatelných 

nákladů budou vstupovat v jednotlivých letech vypočtené odpisy. Pořízení 

robotů je považováno za investici, na kterou mohou společnosti čerpat 

např. investiční úvěry. K rozdílnému způsobu účtování by docházelo v případě 

finančních a operativních leasingů, avšak i toto najímání by bylo dle 

současných pravidel daňově uznatelným nákladem. 

Plátci daně z přidané hodnoty si při pořízení robotů mohou u tuzemských plnění 

nárokovat daň na vstupu a snížit si tak bezprostředně vlastní daňovou povinnost 

u daně z přidané hodnoty.  

 Řešení nedostatku pracovníků 

Vyjděme z předpokladu, že je vlastníkem robota podnikatel. Potom je robot 

jeho majetkem a může s ním nakládat libovolným způsobem v zákonných 

mezích. Čím lepší vybavení robota, tím kvalitněji práci vykoná. Na tuto 

myšlenku přichází i další podnikatelé, kteří mají i vlivem nízké míry 

nezaměstnanosti problém s najímáním nové pracovní síly. 

Jeví se tak jako logické, aby preferovali automatizovanou práci před tou 

lidskou. Navíc, vezměme v úvahu i současný stav, kdy z práce zaměstnanců 

odvádí jejich zaměstnavatel nad rámec hrubé mzdy i sociální pojištění (25 %) 

a zdravotní pojištění (9 %). To jsou částky, které dodatečně navyšují 

zaměstnavateli náklady, jež šetří v případě robotické práce. 

 Zákoník práce 

Vztah zaměstnance a zaměstnavatele upravuje zákoník práce. Podle něj mj. má 

zaměstnanec nárok na dovolenou, nemocenskou (ČSSZ, 2018) nebo dny 

zdravotního volna (sick days). Ty jsou podobně jako servisní práce u používané 

techniky daňově uznatelné, ale nutí zaměstnavatele, aby měl k dispozici 

kvalifikovanou náhradu za chybějící pracovníky. 

Je také limitován tím, že může přidělovat práci pouze v rozsahu stanovené 

týdenní pracovní doby. Její prodloužení, např. formou přesčasů, je bez souhlasu 

zaměstnance problematické. U robotů tento problém odpadá, protože ti mohou 

pracovat téměř bez omezení. Musí být samozřejmě kontrolováni a seřizováni, 
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ale čas, který je touto činnosti stroj odstaven, bývá zpravidla kratší než délka 

případné dovolené u zaměstnanců. 

 Ztížené pracovní podmínky 

V porovnání s lidským organismem jsou roboti odolnější vůči okolním 

klimatickým vlivům, jelikož jejich konstrukce lépe odolává vysokým i nízkým 

teplotám. Problém jim nedělá ani práce v noci nebo ve ztížených např. prašných 

podmínkách, při práci s chemikáliemi apod. 

Dobře servisovaný stroj může podávat po celý den vyrovnaný výkon, zatímco 

práce člověka mívá klesající tendenci kvůli únavě. Člověk potřebuje mít během 

práce přestávky, robot potřebuje mít např. dobré chlazení a dostatek provozních 

kapalin. 

 Motivace k pracovnímu výkonu 

Pracovní výkon a dosažené výsledky zaměstnance neovlivňují jen přestávky 

a vhodné pracovní podmínky. Další faktory, které mají významný vliv, jsou 

jeho psychické a sociální předpoklady, vlastnosti, potřeby a touhy. 

Při dlouhodobé a monotónní práci je nutné zaměstnance motivovat. Může 

se jednat  

o pochvalu, ale v mnoha případech tato není dostatečná a zaměstnavatele další 

motivace stojí zpravidla dodatečné finanční prostředky v podobě 

zaměstnaneckých výhod. Mezi hojně využívané zaměstnanecké benefity 

můžeme zařadit příspěvek na penzijní připojištění nebo na životní pojištění, 

poskytování stravování popř. stravenek, příspěvek na rekreaci, podíly 

na zisku aj. 

Robot tyto položky s výjimkou 'stravování' ve formě doplňování provozních 

kapalin nepotřebuje. Jeho činnost je nezávislá na okolních podmínkách. Navíc 

částky vynaložené na jeho provoz včetně případných oprav jsou daňově 

uznatelným nákladem. U zaměstnanců je pro zařazení benefitů do nákladů 

daňově uznatelných nutné dodržovat maximální zákonné výše limitů.  

3.2 Možnosti zdaňování robotů 

Jsme si vědomi skutečnosti, že jsme v předchozí kapitole nevyjmenovali 

veškeré odlišnosti mezi člověkem a robotem. Domníváme se však, že je 

postavení robotů přinejmenším v některých ohledech srovnatelné s lidskými 

zaměstnanci. Zavedení obdobného způsobu zdanění by proto pomohlo 

k zachování lidského blahobytu. 
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V případě masivního nahrazení lidské práce roboty by došlo k obrovskému 

propadu životního standardu, což by mohlo mít za následek nedostatek 

finančních prostředků pro život lidí a nesmiřitelné válečné konflikty mezi 

národy. 

Jediným způsobem, jak zabránit nejhoršímu, je najít vhodné řešení pro zdanění 

práce robotů. Dle našeho názoru existují dvě možnosti. Prvním řešením, které 

lze označit jako krátkodobé, je využít současného zákona o daních z příjmů.  

Na lidské zaměstnance by bylo možné pohlížet, jako v současné době na osoby 

se zdravotním postižením tzn., že by zaměstnavatelé měli povinnost zaměstnat 

určité množství lidí. V opačném případě by jim hrozila sankce, která by byla 

příjmem státního rozpočtu alokovaným pro kompenzaci výpadku v sociální 

oblasti (redistribuce). O něco mírnějším ustanovením by bylo navýšení sazby 

daně z příjmů. Toto řešení by však nebylo efektivní v případě vysokých 

investic do technologií, protože by poplatníci mohli dosahovat ztráty  

a tím by měli zápornou daňovou povinnost. 

Jediným a koncepčně vyváženým řešením by dle našeho názoru bylo vytvoření 

samostatné daně z práce robotů, která by z dlouhodobého hlediska jednoznačně 

určila, jak by byl stanoven základ daně, jaká by byla sazba daně, co by nebylo 

předmětem daně, jaká by byla osvobození a mnoho dalších prvků, které má 

každá zákonem stanovená povinnost a platba do státního rozpočtu.   

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Daň z práce robotů začíná být v současné době diskutovaným tématem. 

Důvodem je zvyšující se podíl robotické práce na úkor práce lidské. Naším 

úmyslem není brzdit technologický vývoj, nýbrž najít možnosti, kterými lze 

nahradit hrozící výpadek ve státním rozpočtu. Pokud by totiž zaměstnanci 

neodváděli daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění, potom by nebylo možné 

financovat průběžný důchodový systém a i ten současný by zkolaboval. 

V článku jsme se proto zaměřili na možnosti zavedení alternativy 

k současnému zdanění práce a jejímu následnému vývoji. Jsme přesvědčeni, 

že k tomuto kroku dříve nebo později přistoupí i většina státu. Již dnes tuto daň 

používá Jižní Korea. 

Rádi bychom ale upozornili i na riziko, že pokud by tato daň byla skutečně 

implementována jen do některých států, potom hrozí reálné riziko, že nejen 

největší producenti zboží a služeb přesunou své podnikání do daňových rájů. 

Těmito daňovými ráji chápeme ty státy, které by nezavedly daň z práce robotů. 
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Současně by bylo nutné tuto daň pevně ukotvit i do smluv  

o zamezení dvojího zdanění, aby byly jednoznačně vymezeny povinnosti 

smluvních států v otázce zdanění. 

Daň z práce robotů, jakožto potenciálně zcela nová daň, je zatím jen 

koncepčním návrhem. Její skutečná povaha závisí nejen na politických 

rozhodnutích, ale i na rychlosti jakou se bude zvyšovat robotizace na úkor 

lidské práce. 
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