POKYNY
k vyplnění Oznámení k záloze úhrady z vydobytých nerostů za zálohové období
(pro „hnědé uhlí dobývané povrchovým způsobem“)
Vzory formulářů přiznání:

ČBÚ 2016 – 05a je určen pro oznámení k záloze úhrady z hnědého uhlí dobývaného povrchovým
způsobem,

ČBÚ 2016 – 05b je určen pro oznámení k záloze úhrady z hnědého uhlí dobývaného hlubinným
způsobem, z černého uhlí, z radioaktivních nerostů, z ropy, z hořlavého zemního plynu,

ČBÚ 2016 – 05c je určen pro přiznání úhrady z ostatních nerostů.

A. POKYNY OBECNÉ
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Úhradu z vydobytých nerostů (dále jen „úhrada“) upravuje zákon č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), při správě úhrad se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“).
Oznámení k záloze úhrady z vydobytých nerostů (dále jen „oznámení“) lze podat podle
§ 33t odst. 5 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).
Oznámení se podává místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, tj. úřadu, v jehož
obvodu působnosti se nachází dobývací prostor nebo jeho největší část.
Zálohovým obdobím je obecně období od 1. dubna kalendářního roku, který je
úhradovým obdobím, do 31. března následujícího kalendářního roku, tj. do konce lhůty
pro podání úhradového přiznání.
Zálohy činí 20 % z předchozí známé úhrady (§ 33t odst. 3 zákona) zaokrouhlené
na stokoruny nahoru (§ 146 odst. 2 DŘ) a jsou splatné do konce 3., 6. a 12. měsíce
zálohového období (tj. do 30. června, 30. září a 31. března následujícího kalendářního
roku).
Podle § 174 odst. 5 DŘ může správce daně v odůvodněných případech a na základě
žádosti poplatníka stanovit zálohy jinak, popř. povolit výjimku z povinnosti úhradu
zálohovat, a to i za celé úhradové období.
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10.

11.
12.
13.
14.

Do 15 dnů po uplynutí lhůty pro placení záloh je poplatník úhrady povinen podat
podle § 33t odst. 5 zákona oznámení, ve kterém uvede území obce, v němž v posledních
3 měsících přede dnem splatnosti zálohy probíhalo dobývání a množství nerostů
vydobytých na daném území.
Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě povinnost podat oznámení, může mu být
uložena pořádková pokuta podle § 247 odst. 2 DŘ.
Po skončení úhradového období se zálohy uhrazené v jeho průběhu započítávají
na úhradu splatné úhrady za toto úhradové období.
Podrobnosti placení (tj. číslo účtu, variabilní symbol) jsou zveřejněny na úřední desce
příslušného obvodního báňského úřadu.
Není-li splatná částka zálohy 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, nejdéle však do doby splatnosti zálohované daně, 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 OZNÁMENÍ

Není-li v těchto pokynech stanoveno jinak, uvádějte číselné údaje vždy zaokrouhleně
na dvě desetinná místa (§ 146 odst. 3 DŘ).
Jednotky těžby uvádějte vždy v souladu s nařízením vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách
úhrady (dále jen „NV č. 98/2016 Sb.“).
První strana formuláře:





v záhlaví uveďte obvodní báňský úřad příslušný ke správě úhrady z vydobytých nerostů
(§ 33p zákona),
na položce 01 uveďte identifikační číslo (IČO) poplatníka,
doplňte zálohové období, za které oznámení podáváte, vč. data splatnosti zálohy,
v I. oddílu – údaje o poplatníkovi doplňte na položkách 02, 03 a 04 název / jméno
a příjmení, adresu sídla / místa pobytu a kontaktní údaje poplatníka, vč. bankovního
spojení.

Druhá strana formuláře:
Ve II. oddílu – údaje k vydobytým nerostům uveďte do tabulky výčet všech dobývacích
prostorů (dále též „DP“), v nichž v posledních 3 měsících přede dnem splatnosti zálohy,
tj. v příslušném zálohovém období, probíhalo dobývání, a které jsou v působnosti místně
příslušného správce úhrady uvedeného v záhlaví formuláře, a následující údaje:

ve sloupci A uveďte název DP,

ve sloupci B číslo DP,

ve sloupci C množství nerostů vydobytých v DP v jednotkách těžby,

ve sloupci D uveďte výčet všech obcí (příjemců výnosu úhrady), na jejichž území
probíhalo v posledních 3 měsících přede dnem splatnosti zálohy dobývání,

ve sloupci E IČO každé z obcí,

ve sloupci F uveďte množství nerostů vydobytých na území jednotlivých obcí,

součet všech hodnot ve sloupci F musí být roven celkovému množství nerostů uvedených
ve sloupci C.
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Vzor formuláře předpokládá modelovou situaci, kdy jeden nerost je dobýván ve třech DP
a každý z nich se nachází na území tří obcí:


nerost (hnědé uhlí dobývané povrchovým způsobem) – dobývání proběhlo v DP 1
na území tří obcí, DP 2 na území tří obcí a DP 3 na území tří obcí; celková těžba
za zálohové období je uvedena na položce 05.

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 součet všech hodnot ve sloupci C pro jednotlivé nerosty tj. celkové množství
vydobytých nerostů v daném zálohovém období.
Třetí strana formuláře:



III. oddíl – údaje k záloze úhrady z vydobytých nerostů:
na položce 06 uveďte výši předchozí úhrady podle § 33t odst. 3 zákona,
na položce 07 provede interaktivní formulář automaticky výpočet zálohy, a to ve výši
20 % předchozí úhrady zaokrouhlené na stokoruny nahoru; pokud byla výše zálohy
stanovena jinak v souladu s §174 odst. 5 DŘ, uveďte správnou hodnotu. Zároveň
do přílohy uveďte č.j. rozhodnutí správce úhrady.

Na položce 08 uveďte údaje o osobě, která sestavila oznámení, a její vztah k poplatníkovi
(např. zaměstnanec – účetní aj.).
Na položce 09 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 09 nevyplňujte, pokud je
poplatník fyzickou osobou a podepisuje oznámení osobně.
V případě potřeby lze oznámení doplnit o jakékoli další přílohy, jejichž počet a počet
listů uveďte ve formuláři.
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