
Český báňský úřad v Praze  
  
  

  

INFORMACE K ÚHRADÁM Z DOBÝVACÍHO PROSTORU  

 A VYDOBYTÝCH NEROSTŮ  V REŽIMU 

NOVELY HORNÍHO ZÁKONA Č. 89/2016 SB.  

  

  

  

1. 1. 2017 nabývá účinnosti novela horního zákona, která zcela mění způsob výpočtu, 

správy i rozdělování úhrad z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů. V této souvislosti 

uvádíme níže některé zásadní informace k nově nastavenému systému:  

  

1. Formuláře všech podání v režimu novely účinné od 1. 1. 2017 (s výjimkou formulářů k 

realizaci přechodných ustanovení zákona) budou k dispozici na webových stránkách 

SBS jako interaktivní formuláře, které:  

  

• zabezpečují formální i věcnou správnost vyplnění,  

• provádějí většinu potřebných výpočtů, včetně výpočtu výše úhrady,   

• generují potřebný počet řádků ve formulářích podle skutečností (tj. počet nerostů, počet 

dobývacích prostorů, počet obcí – příjemců výnosu),  

• jsou použitelné pro všechny způsoby podání podle § 71 a násl. zákona                        č. 

280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.  

  

Postup poplatníka při podání přiznání:  

  

a) výběr formuláře ze souboru formulářů zveřejněných na webové stránce www.cbusbs.cz, 

b) vyplnění formuláře,  

c) volba způsobu podání správci úhrad:  

✓ má-li poplatník datovou schránku, autentizuje se do ní a odesílá vyplněný 

formulář datovou zprávou prostřednictvím své datové schránky,  

✓ pokud poplatník nemá datovou schránku, ale má elektronický podpis, může takto 

podepsaný vyplněný formulář odeslat jako datovou zprávu správci úhrady,  

✓ pokud poplatník nemá ani datovou schránku ani elektronický podpis může 

vyplněný formulář vytisknout, podepsat a doručit správci úhrady v listinné 

podobě.  

  

  

Z těchto důvodů doporučujeme využití interaktivních formulářů všemi poplatníky,             

tj. i těmi, kteří nemají ani datovou schránku, ani zaručený elektronický podpis.  

  

Formuláře budou k dispozici na webových stránkách SBS od 16. února 2017.  

http://www.cbusbs.cz/
http://www.cbusbs.cz/


  

  

  

  

  

  

2. Způsob placení úhrad z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů bude pro povinnosti 

vzniklé na základě zákona č. 89/2016 Sb. rovněž odlišný.   

  

Každý druh úhrady bude placen na jiný bankovní účet, resp. na účet s jiným předčíslím 

bankovního účtu. Matrice čísla bankovního účtu bude v rámci jednoho místně a věcně 

příslušného správce úhrady (OBÚ) stejná. Tyto účty budou otevřeny k 16. 2. 2017. Ke stejnému 

datu budou jejich čísla zveřejněna na úředních deskách příslušných OBÚ.  

  

Nově bude variabilním symbolem platby na nově otevřené účty pouze IČO poplatníka, 

a to pro úhradu z dobývacího prostoru i úhradu z vydobytých nerostů. Při placení úhradových 

povinností na základě zákona č. 89/2016 Sb. již nelze použít stávající variabilní symboly 

tvořené např. z čísla dobývacího prostoru.  

  

Výjimkou jsou platby úhradových povinností vzniklých na základě přechodných  

ustanovení zákona č. 89/2016 Sb.; kde zůstávají čísla účtů i variabilní symboly stejné.  

  

  

Příklad:   

  

V roce 2017 se bude na tyto „nové“ účty platit pouze úhrada z dobývacího prostoru 

na rok 2017 a záloha úhrady z vydobytých nerostů splatná ke dni 30. 6. 2017 a 30. 9. 2017, 

včetně případného příslušenství.  

  

Platby úhrad stanovených na základě současné právní úpravy (tj. zejména úhrada za 4Q 

roku 2016) a úhradová povinnost vyplývající z přechodných ustanovení zákona                        č. 

89/2016 Sb. se bude hradit stávajícím způsobem na stávající bankovní účty.  

  

  

  

  

3. Výnosy úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů mají charakter sdílených 

daní, tj. příjemci výnosu úhrad by je měli takto rozpočtovat i účtovat, popř. vykazovat 

v rámci konsolidace účetnictví státu.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. K placení záloh v roce 2017:  

  

  

  

úhradové období 2017 úhradové období 2018  

  

          

  

1. 1.               31. 3.                   30. 6.                  30. 9.                   31. 12.               31. 3.2018                  
                   přiznání                                                                                                                   přiznání  

                  k úhradě z DP                                                                                               k úhradě z VN                                        
na rok 2017                                                                                                              za rok 2017*  

  

(*
 na celkovou úhradovou povinnost budou započteny pouze 2 zálohy zaplacené v roce 2017)  

  

  

  

   

zálohové období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018  

  

        

                          

                            1. 4.                 30. 6.                 30. 9.                   31. 12.               31. 3. 2018                                              
                                                 1. záloha              2. záloha                                                    3. záloha                                                  

na úhradu z VN      na úhradu z VN                                        na úhradu z VN                                                    

za rok 2017             za rok 2017                                              za rok 2018  
  

    
                                                        vypočteno z úhradové povinnosti za rok 2016  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5. Časový harmonogram úhradových povinností v období 2017 – 2018  

  

poslední  

den lhůty 

obecně **  

  

úhradová povinnost  

  

31. 3. 2017  
podání Přiznání k úhradě z vydobytých nerostů za rok 2016, vč. platby za 4Q roku 

2016  

31. 3. 2017  
podání Přiznání k úhradě z dobývacího prostoru na rok 2017, vč. platby; v 

režimu zákona č. 89/2016 Sb.  

1. 4. 2017  
podání Oznámení o množství nerostů vydobytých v roce 2016; dle 

přechodných ustanovení zákona č. 89/2016 Sb.  

30. 6. 2017  

platba 1. zálohy úhrady z vydobytých nerostů za zálohové období od 1. 4. 2017 

do 31. 3. 2018 obecně ve výši 20 % úhrady za rok 2016, popř. stanovené  dle § 

174 odst. 5 daňového řádu; v režimu zákona č. 89/2016 Sb.  

15. 7. 2017  podání Oznámení k záloze úhrady splatné ke dni 30. 6. 2017  

30. 9. 2017  

platba 2. zálohy úhrady z vydobytých nerostů za zálohové období od 1. 4. 2017 

do 31. 3. 2018 obecně ve výši 20 % úhrady za rok 2016, popř. stanovené  dle § 

174 odst. 5 daňového řádu; v režimu zákona č. 89/2016 Sb.  

15. 10. 2017  podání Oznámení k záloze úhrady splatné ke dni 30. 9. 2017  

31. 3. 2018  
podání Přiznání k úhradě z dobývacího prostoru na rok 2018, vč. platby; v 

režimu zákona č. 89/2016 Sb.  

31. 3. 2018  

podání Přiznání k úhradě z vydobytých nerostů za rok 2017, vč. zúčtování záloh 

a platby případného rozdílu mezi vypočtenou úhradovou povinností a výší 

zaplacených záloh; v režimu zákona č. 89/2016 Sb.  



31. 3. 2018  

platba 3. zálohy úhrady z vydobytých nerostů za zálohové období od 1. 4. 2017 

do 31. 3. 2018 obecně ve výši 20 % úhrady za rok 2016, popř. stanovené  dle § 

174 odst. 5 daňového řádu; v režimu zákona č. 89/2016 Sb.  

15. 4. 2018  podání Oznámení k záloze úhrady splatné dne 31. 3. 2018  

31. 5. 2018  
podání Přiznání k úhradě z vydobytých nerostů dle přechodných ustanovení 

zákona č. 89/2016 Sb., vč. platby  

30. 6. 2018  

platba 1. zálohy úhrady z vydobytých nerostů za zálohové období od 1. 4. 2018 

do 31. 3. 2019 obecně ve výši 20 % úhrady za rok 2017, popř. stanovené  dle § 

174 odst. 5 daňového řádu; v režimu zákona č. 89/2016 Sb.  

15. 7. 2018  podání Oznámení k záloze úhrady splatné ke dni 30. 6. 2018  

30. 9. 2018  

platba 2. zálohy úhrady z vydobytých nerostů za zálohové období od 1. 4. 2018 

do 31. 3. 2019 obecně ve výši 20 % úhrady za rok 2017, popř. stanovené  dle § 

174 odst. 5 daňového řádu; v režimu zákona č. 89/2016 Sb.  

15. 10. 2018  podání Oznámení k záloze úhrady splatné ke dni 30. 9. 2018  

  

** § 33 odst. 4 daňového řádu  

  

  

  

  

  

                                                             


