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Stanovisko 
komise pro hodnocení dopadů regulace 

 
k návrhu  

Zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní 
 

 
 

I. Úvod: 
 
Hlavním účelem návrhu zákona je umožnit České republice naplňovat mezinárodní 
závazek převzatý Dohodou FATCA /Foreign Account Tax Compliance Act/ tj. 
poskytovat na základě automatické výměny se Spojenými státy americkými 
informace o „amerických“ účtech vedených českými finančními institucemi. Bez této 
právní úpravy by se české finanční instituce, pokud by chtěly dostát požadavkům 
amerického zákona FATCA, dostávaly do rozporu se stávající českou legislativou, 
zejména v oblasti ochrany osobních údajů. Vedle toho zákon reaguje na poslední 
vývoj v oblasti mezinárodní automatické výměny informací v rámci připravovaného 
projektu OECD a Evropské unie, jehož cílem je vytvořit globální standard 
automatické výměny informací pro účely správy daní.  
 
II. Připomínky a návrhy změn: 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace je zpracována jako příloha 
důvodové zprávy. Podrobně v této zprávě jsou zpracovány možné varianty řešení 
problému. Méně se však zabývá vyhodnocením nákladů vyplývajícím z přijetí zákona 
pro finanční instituce. V důvodové zprávě, nikoli v přiloze RIA, je uveden náklad 
připadající v průměru na pojišťovnu, tak jak bylo požadováno v připomínkovém řízení 
Českou asociací pojišťoven. Tento náklad v průměru na jednu pojišťovnu činí 1,711 
mil Kč. Jiné instituce v připomínkovém řízení tento požadavek nevznesly.  
 
Předkladatel zákona by se měl také zabývat finančními dopady na další finanční 
instituce,  např. na banky, a nikoli  pouze konstatovat, že dopady na soukromou sféru 
by v připadě tzv. nulové varianty byly pro finanční instituce vyšší, což je zcela zřejmé 
neboť v případě nulové varianty by finanční instituce byly zatíženy srážkovou daní ve 



výši 30% z plateb pocházejících ze zdrojů ve Spojených státech amerických. Tato 
srážková daň by velmi omezila působnost českých finančních institucí na 
mezinárodním finančním trhu. 
 
Proto je pro legislativní proces zcela nezbytné konkrétně poukázat na značné 
náklady, které finančním institucím vzniknou a spolu s Bankovní asociací a dalšími 
subjekty by předkladatel návrhu zákona měl tyto náklady vyčíslit a v hodnocení 
dopadů regulace uvést.  
 
Pokud jde o náklady pro správce daně, jsou tyto vyčísleny na částku 25 mil. Kč při 
zavedení povinnosti uložené zákonem. 
 
 
 
III. Závěr:  
 
Komise RIA doporučuje do zprávy doplnit údaj, případně odhad, výše nákladů, 
které finančním institucím se zavedením povinností vyplývajícím z Dohody FATCA 
celkově vzniknou.  
 
Vzhledem k závažnosti celé problematiky komise RIA doporučuje postoupit návrh 
do dalšího legislativního procesu. 
 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Jiří Nekovář 

 
       Prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc. 
       předseda komise 
 


