POKYNY
k vyplnění Přiznání k úhradě z dobývacího prostoru
(vzor ČBÚ 2016 – 03)

A. POKYNY OBECNÉ
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Úhradu z dobývacího prostoru (dále jen „úhrada“) upravuje zákon č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb.
(dále jen „zákon“). Při správě úhrad se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“).
Přiznání k úhradě z dobývacího prostoru (dále jen „přiznání“) lze podat
podle § 33s odst. 4 zákona jen na tiskopise vydaném Českým báňským úřadem nebo
na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů
shodné s tímto tiskopisem.
Interaktivní formulář je k dispozici na webové adrese www.cbusbs.cz v sekci Úhrady.
Podání lze učinit v souladu s § 71 DŘ písemně nebo též datovou zprávou:
a)
podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
b)
odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo
c)
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky,
a to ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných na webové adrese www.cbusbs.cz.
Podání učiněné za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za
použití jiných přenosových technik (např. e-mail) je třeba podle § 71 odst. 3 DŘ do 5 dnů
ode dne doručení správci úhrady potvrdit (podepsat).
Má-li poplatník nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem
uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen učinit podání
podle § 72 odst. 1 DŘ pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem
úhrady odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ (§ 72 odst. 4 DŘ).
Přiznání se podává místně příslušnému správci úhrady, tj. obvodnímu báňskému úřadu,
v jehož obvodu působnosti se nachází dobývací prostor nebo jeho největší část.
Úhradovým obdobím je kalendářní rok. Ke změnám skutečností rozhodných pro úhradu,
které nastanou v průběhu úhradového období, se nepřihlíží. Tj. pro stanovení výše úhrady
i subjektu úhrady (poplatníka) je rozhodující stav k 1. lednu úhradového období
(příslušného kalendářního roku), na který je úhrada stanovována.
Předmětem úhrady je dobývací prostor.
Přiznání podává poplatník úhrady, kterým je držitel dobývacího prostoru,
tj. organizace, které byl stanoven dobývací prostor, nebo na kterou byl dobývací prostor
převeden.
Přiznání (řádné) se podává obecně ve lhůtě do 31. března kalendářního roku, na který
se přiznání podává. Lhůtu pro podání přiznání nelze prodloužit.
Poplatník je povinen v přiznání sám vyčíslit výši úhrady a uvést předepsané údaje a další
okolnosti rozhodné pro stanovení úhrady (§ 135 odst. 2 DŘ).
Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoli měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené
lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká mu povinnost uhradit pokutu
za opožděné tvrzení úhrady ve výši 0,05 % stanovené úhrady za každý den prodlení,
nejvýše však 5 % stanovené úhrady (§ 250 DŘ).
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Jestliže poplatník přiznání vůbec nepodá, ačkoli měl tuto povinnost, použije se
pro výpočet pokuty horní hranice, tj. 5 % stanovené úhrady, nejméně však 500 Kč (§ 250
DŘ).
Úhrada je splatná ve lhůtě pro podání přiznání (§ 135 odst. 3 DŘ), tj. obecně
do 31. března kalendářního roku, na který se úhrada platí.
Podrobnosti placení (tj. číslo účtu, variabilní symbol) jsou zveřejněny na úřední desce
příslušného obvodního báňského úřadu.
Není-li splatná částka úhrady zaplacena nejpozději v den její splatnosti, počítá se za každý
den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne
platby včetně, úrok z prodlení ve výši 0,1 %. Za den platby se považuje den, kdy byla
platba připsána na účet správce úhrad.

B. POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘIZNÁNÍ
Není-li v těchto pokynech stanoveno jinak, uvádějte číselné údaje vždy zaokrouhleně
na dvě desetinná místa (§ 146 odst. 3 DŘ).
První strana formuláře:







v záhlaví uveďte obvodní báňský úřad, v jehož územní působnosti se dobývací prostor
nachází,
na položce 01 uveďte identifikační číslo (IČO) poplatníka,
křížkem označte na položce 02 typ přiznání; v případě dodatečného přiznání pak uveďte
datum zjištění a důvody pro podání přiznání,
doplňte úhradové období - kalendářní rok, na který přiznání podáváte. V případě, že
podáváte přiznání za část úhradového období (zejména podle Hlavy VII Právní
nástupnictví a vztah k insolvenci DŘ), uveďte tuto skutečnost v příloze přiznání, vč.
doložení této skutečnosti příslušnými dokumenty (např. rozhodnutí o úpadku),
v I. oddílu – údaje o poplatníkovi doplňte na položkách 03, 04 a 05 název / jméno
a příjmení, adresu sídla / místa pobytu a kontaktní údaje poplatníka, vč. bankovního
spojení.

Druhá strana formuláře:
Ve II. oddílu – údaje k dobývacímu prostoru se sazbou úhrady podle § 33d odst. 1
zákona uveďte výčet všech dobývacích prostorů (dále též „DP“) se sazbou úhrady 300 Kč,
jejichž jste držitelem a zároveň jsou v působnosti místně příslušného správce úhrady uvedeného
v záhlaví formuláře:

ve sloupci A uveďte název DP,

ve sloupci B číslo DP,

ve sloupci C plochu DP vymezenou na povrchu v hektarech (ha) zaokrouhleně
na 2 desetinná místa,

ve sloupci D uveďte výčet všech obcí (příjemců výnosu úhrady), na jejichž území se DP
nachází,

ve sloupci E IČO každé z obcí,

ve sloupci F uveďte plochu částí DP na území jednotlivých obcí v ha zaokrouhleně
na 2 desetinná místa, a to podle stavu jejich území k 1. lednu úhradového období,
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součet všech hodnot ve sloupci F musí být roven celkové ploše DP uvedené
ve sloupci C.

Vzor formuláře předpokládá modelovou situaci, kdy poplatník je držitelem dvou DP se
sazbou 300 Kč (DP 1, DP 2) a každý z nich se nachází na území tří obcí.
Při vyplňování interaktivního formuláře bude potřebný počet řádků v tabulce generován
automaticky podle skutečného počtu DP a obcí, na jejichž území se DP nachází. Automaticky
se také vyplní položka 06 - součet všech hodnot ve sloupci C pro jednotlivé DP, tj. celková
plocha všech DP se sazbou úhrady 300 Kč, jejichž držitelem je poplatník.

Třetí strana formuláře:
Ve III. oddílu – údaje k dobývacímu prostoru se sazbou úhrady podle § 33d odst. 2
zákona uveďte výčet všech DP se sazbou úhrady 1.000 Kč, jejichž jste držitelem a zároveň jsou
v působnosti místně příslušného správce úhrady uvedeného v záhlaví formuláře, a to stejným
způsobem, jako ve II. oddílu přiznání.

Sazba úhrady ve výši 300,- Kč se použije při výpočtu úhrady z dobývacího prostoru
v případech:
a)
b)
c)

d)

e)

nově stanoveného dobývacího prostoru, ve kterém dosud nebyla povolena hornická činnost
spočívající v přípravě, otvírce a dobývání výhradního ložiska,
kdy hornická činnost spočívající v přípravě, otvírce a dobývání výhradního ložiska v dobývacím
prostoru je povolena, ale podle § 37a odst. 4 horního zákona byla pozastavena platnost povolení,
kdy hornická činnost spočívající v přípravě, otvírce a dobývání výhradního ložiska v dobývacím
prostoru je povolena, ale organizace oznámila její trvalé ukončení a následně byla povolena
hornická činnost k likvidaci důlních děl a lomů,
kdy hornická činnost spočívající v přípravě, otvírce a dobývání výhradního ložiska v dobývacím
prostoru je povolena, ale byla reálně trvale ukončena, byla provedena definitivní likvidace dolu
/ lomu a v dobývacím prostoru již neprobíhá a nebude probíhat žádná hornická činnost,
kdy v dobývacím prostoru nebyla povolena hornická činnost spočívající v přípravě, otvírce a
dobývání výhradního ložiska (např. v DP je povolena pouze hornická činnost podle § 2 písm. f
zákona č. 61/1988 Sb. spočívající ve zvláštních zásazích do zemské kůry - podzemní zásobníky
plynu).

Sazba úhrady ve výši 1.000,- Kč se použije při výpočtu úhrady z dobývacího
prostoru, jestliže v dobývacím prostoru je povolena hornická činnost spočívající v přípravě,
otvírce a dobývání výhradního ložiska (s výjimkou shora uvedených případů c), d) a e)). Tato
sazba se použije i v případě, kdy dojde v dobývacím prostoru k dočasnému nevykonávání hornické
činnosti v rámci režimu „zajištění“.

3

Čtvrtá strana formuláře:
IV. oddíl – údaje k úhradě z dobývacího prostoru vyplní interaktivní formulář
automaticky:

na položce 08 uvede základ úhrady, kterým je součet ploch všech dobývacích prostorů
vymezených na povrchu v hektarech v držení poplatníka, tj. součet položky 06 a položky
07,

na položce 09 uvede základ úhrady (položka 08) zaokrouhlený na celé hektary nahoru,
tj. např. základ úhrady 11,02 ha se zaokrouhlí na 12 ha,

na položce 10 ve sloupci G uvede základ úhrady v celých hektarech pro DP se sazbou
300 Kč (zaokrouhlená hodnota položky 06) a ve sloupci H uvede základ úhrady v celých
hektarech pro DP se sazbou 1.000 Kč (zaokrouhlená hodnota položky 07) tak, aby součet
hodnot ve sloupci G a H byl roven hodnotě položky 09,

př.: pokud jste držitelem DP se sazbou pouze 1.000 Kč, vyplní pouze sloupec H s tím, že
hodnota položky 10 = položce 09,

na položce 11 jsou uvedeny sazby úhrady,

na položce 12 vypočte úhradu z DP pro jednotlivé sazby uvedené na položce 11 jako
součin položek 10 a 11 v jednotlivých sloupcích,

celková úhrada z DP (položka 13) je rovna součtu hodnot položky 12 v jednotlivých
sloupcích.
Na položce 16 uveďte údaje o osobě, která sestavila přiznání, a její vztah k poplatníkovi
(např. zaměstnanec – účetní aj.).
Na položce 17 uveďte údaje o osobě oprávněné k podpisu v souladu s ustanovením
§ 24 a násl. DŘ (např. jménem právnické osoby může při správě úhrad jednat statutární orgán
nebo pověřená fyzická osoba resp. zástupce dle § 25 DŘ); položku 17 nevyplňujte, pokud je
poplatník fyzickou osobou a podepisuje přiznání osobně.
V případě potřeby lze přiznání doplnit o jakékoli další přílohy, jejichž počet a počet listů
uveďte ve formuláři.

C. POKYNY PŘI PODÁNÍ OPRAVNÉHO NEBO DODATEČNÉHO PŘIZNÁNÍ
1.

Před uplynutím lhůty pro podání přiznání může poplatník, zejména z důvodu zjištění
změny ve výši úhradové povinnosti, nahradit přiznání, které již podal, přiznáním
opravným. V řízení se postupuje dále podle tohoto opravného přiznání, k předchozímu
podanému se nepřihlíží. Podání lze učinit na formuláři přiznání a označit ho na položce
02 jako „opravné“.

2.

Zjistí-li poplatník, že úhrada má být vyšší než poslední známá úhrada, tj. poslední úhrada
pravomocně stanovená správcem úhrady (poslední úhrada přiznaná poplatníkem, popř.
vyměřená správcem úhrady platebním výměrem), je povinen podat do konce měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné přiznání a ve stejné lhůtě
rozdílnou částku uhradit (§ 141 DŘ). Tato povinnost trvá, pokud běží lhůta
pro stanovení daně (tj. 3 roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného
přiznání).
Podání lze učinit prostřednictvím formuláře přiznání, které na položce 02 označte jako
„dodatečné“.
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3.

V přiznání opravném nebo dodatečném se číselné údaje při výpočtu úhrady vyplňují
vždy v celkové výši, tj. nikoli pouze rozdíly.

V případě podání dodatečného přiznání uveďte na čtvrté straně formuláře přiznání na
položce 14 výši poslední známé úhrady (viz výše bod 2.). Položka 15 bude vyplněna
automaticky jako rozdíl mezi přiznanou úhradou (položka 13) a poslední známou úhradou
(položka 14).
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