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Český báňský úřad 

 

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE 

Oznámení o množství nerostů vydobytých v roce 2016 

 

 podle Čl. II. bodu 3 zákona č. 89/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně       

a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Oznámení“) 

 

Není-li v těchto pokynech stanoveno jinak, uvádějte číselné údaje vždy zaokrouhleně 

na dvě desetinná místa (§ 146 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád). 

 

1. Formulář je určen k provedení přechodného ustanovení zákona č. 89/2016 Sb., kterým se 

mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),        

ve znění pozdějších předpisů (Čl. II bodu 3).  

 

2. Podle cit. ustanovení zákona organizace (poplatník) oznámí příslušnému obvodnímu 

báňskému úřadu do 1.4.2017 množství nerostů vydobytých v roce 2016, které nebyly 

prodány nebo spotřebovány pro vlastní potřebu v období od 1.1.2016 do 31.12.2016,      

tj. nebyly předmětem úhrady z vydobytých nerostů za rok 2016, a to prostřednictvím 

formuláře Oznámení. 

 

3. V Tabulce č. 1 uveďte název a číslo dobývacího prostoru, ve kterém byly vydobyty 

nerosty uvedené v Tabulce č. 2. 

 

4. Údaje o vydobytých nerostech v Tabulce č. 2 uveďte za každý dobývací prostor, jehož 

jste držitelem, tj. i za dobývací prostor, ve kterém těžba v roce 2016 neproběhla 

(odpovídající množství nerostů uvedených v Tabulce č. 2 bude v nulové výši).  

 

5. Za každý dobývací prostor vyplňte Tabulku č. 1, resp. odpovídající Tabulku č. 2, 

samostatně.  

 

6. Pouze v případě, že se důl nebo lom nachází na několika na sebe navazujících dobývacích 

prostorech a zároveň je zde realizována těžba, která z lomu (dolu) odchází přes jediné 

expediční a fakturační místo, je možné údaje o předmětných nerostech uvést celkově      

za všechny dotčené dobývací prostory v jedné tabulce. Výčet těchto dobývacích prostorů 

uveďte v Tabulce č. 1. 

 

7. Potřebný počet řádků (tabulek) lze do Oznámení přidat nebo uvést v příloze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


