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III. 
 

N á v r h     
 

 
Zákon 

ze dne………………..2016     
 

o těžbě rašeliny 
 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

ZÁKON O TĚŽBĚ RAŠELINY 
 

§ 1 
 

Účel zákona 
 

Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky pro vyhledávání a průzkum rašelinišť  
a těžbu rašeliny pro jiné než léčebné nebo balneologické účely. 

 
                                                              § 2 

 
Vymezení pojmů 

 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) rašeliništěm místo vzniku, výskytu nebo těžby rašeliny; rašeliniště jsou významným 
krajinným prvkem1),  
b) rašelinou nahromaděný částečně rozložený převážně rostlinný materiál vznikající 
v rašeliništích, 
c) rekultivací souhrn zásahů, které mají zahladit následky průzkumu nebo těžby rašeliny 
v krajině v souladu s plánem rekultivace, 
d) oprávněnou osobou, fyzická nebo právnická osoba mající od Ministerstva zemědělství 
(dále jen „ministerstvo“) povolení k  těžbě rašeliny, 
e) projektem těžby rašeliny technický popis činností souvisejících s těžbou rašeliny. 
 

§ 3 
 

Vyhledávání a průzkum rašelinišť 
 

 
(1) Vyhledávání a průzkum rašelinišť zahrnuje zejména 

a) vyhledávání pozemků s výskytem rašelinišť, 
b) stanovení průzkumného území obsahujícího rašeliniště s jeho zákresem do mapy 
ve vhodném měřítku, 
c) návrh hospodárného využití rašeliniště k těžbě rašeliny, 

                                                 
1)  § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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d) zhodnocení rašeliniště a jeho využití pro těžbu rašeliny z hlediska zájmů ochrany životního 
prostředí, 
e) návrh rekultivace po skončení průzkumu rašelinišť. 
  
 (2) Průzkum rašelinišť povoluje krajský úřad na základě žádosti právnické osoby nebo 
fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná osoba“) jen s předchozím 
písemným souhlasem vlastníka pozemku, na kterém má být průzkum prováděn, a po 
vyjádření orgánu ochrany přírody. V rozhodnutí o povolení průzkumu jsou stanoveny 
podmínky průzkumu rašelinišť.  
 
 (3) V řízení o povolení průzkumu rašelinišť se vyžaduje bezúhonnost žadatele, kterou 
si ministerstvo ověří výpisem z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního 
předpisu2). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříků 
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Podmínky bezúhonnosti pro účely tohoto zákona splňuje fyzická osoba, která nebyla 
pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s podnikáním. 

 
 (4) Náležitosti žádosti o povolení průzkumu rašelinišť stanoví ministerstvo vyhláškou.  

 
 
 

§ 4 
 

Těžba rašeliny 
 

(1) Těžbu rašeliny povoluje ministerstvo na základě žádosti oprávněné osoby. 
Součástí žádosti je výsledek průzkumu podle § 3, který potvrzuje nález rašeliniště a jeho 
způsobilost k těžbě, projekt těžby rašeliny, u pozemku náležejícího do zemědělského 
půdního fondu souhlas s jeho odnětím podle zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu nebo v případě pozemku určeného k plnění funkcí lesa souhlas s jeho odnětím podle 
lesního zákona. Dále je součástí žádosti plán nakládání s těžebním odpadem3) a plán 
rekultivace rašeliniště po skončení těžby. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 (2) V rozhodnutí o povolení těžby rašeliny schválí ministerstvo projekt těžby rašeliny 

včetně plánu nakládání s těžebním odpadem a plánu rekultivace rašeliniště po ukončení 
těžby včetně podmínek obnovy vodohospodářských poměrů a stanoví podmínky těžby nutné 
v zájmu ochrany životního prostředí. Ustanovení zvláštního právního předpisu o nakládání 
s těžebním odpadem3) nejsou tímto dotčena. 

 
(3) V řízení o povolení těžby rašeliny jsou orgány ochrany přírody dotčenými orgány  

podle správního řádu. 
 

(4) Náležitosti žádosti o povolení těžby rašeliny, náležitosti projektu těžby rašeliny a 
náležitosti plánu rekultivace rašeliniště včetně podmínek obnovy vodohospodářských 
poměrů stanoví ministerstvo vyhláškou. 

 
 
 
 

                                                 
2)  Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 
3)  § 17 odst. 5 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 5 
 

Povinnosti oprávněné osoby 
 

Oprávněná osoba provádějící těžbu rašeliny je povinna  
a) dodržovat projekt těžby rašeliny, 
b) dodržovat plán nakládání s těžebním odpadem, 
c) dodržovat plán rekultivace rašeliniště po skončení těžby, 
d) dodržovat podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení těžby, 
e) provádět změny projektu těžby, změny plánu nakládání s těžebním odpadem nebo 

změny plánu rekultivace rašeliniště po ukončení těžby jen s předchozím souhlasem 
ministerstva, 

f) do 30 dnů oznámit ministerstvu změnu oprávněné osoby provádějící těžbu a 
ukončení těžby nebo ukončení rekultivace rašeliniště po skončení těžby podle 
schváleného plánu rekultivace. 

 

 
§ 6 

 
Výkon státní správy 

 
(1) Správními úřady vykonávající státní správu v oblasti průzkumu a těžby rašeliny 

jsou 
a) krajské úřady, 
b) ministerstvo.  
 

(2) Místně příslušný krajský úřad  
a) rozhoduje o povolení průzkumu rašelinišť včetně stanovení podmínek průzkumu, 
b) vykonává dozor nad prováděním průzkumu rašelinišť; v případě nedodržení podmínek 
průzkumu může povolení vydané podle písmene a) odejmout, 
c) ukládá pokuty za porušení povinnosti podle § 7 odst. 1 písm. a). 

 
(3) Ministerstvo je ústřední správní úřad na úseku těžby rašeliny, který 

a) rozhoduje o povolení těžby rašeliny včetně stanovení podmínek těžby, 
b) vykonává dozor nad prováděním těžby; v případě nedodržení podmínek těžby může 
povolení vydané podle písmene a) odejmout, 
c) rozhoduje o souhlasu podle § 5 písm. e), 
d) ukládá pokuty za porušení povinnosti podle § 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d). 
 

 
 

§ 7 
 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti 
se dopustí přestupku tím, že  
a) bez povolení provádí průzkum rašelinišť, 
b) bez povolení provádí těžbu rašeliny, 
c) nedodrží schválený projekt těžby rašeliny, schválený plán nakládání s těžebním odpadem, 
schválený plán rekultivace rašeliniště po skončení těžby nebo podmínky stanovené 
v rozhodnutí o povolení těžby, 
d) neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 5 písm. e) nebo f). 
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(2) Za přestupek se uloží pokuta do      
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo d), 
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), nebo c). 

 
(3) Přestupky podle tohoto zákona projednává 

a) krajský úřad, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), 
b) ministerstvo, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d). 
  

(4) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti přestupku, ke způsobu spáchání 
přestupku, k jeho následkům, k osobě pachatele a k okolnostem, za nichž byl přestupek 
spáchán.   
 

 
 

Společné a přechodné ustanovení 
 

§ 8 
 

Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení a rozhodování podle tohoto 
zákona správní řád. 
                                                       

    
 

§ 9 
 

 
Těžba rašeliny, povolená podle dosavadních předpisů, se považuje za těžbu 

povolenou podle tohoto zákona.  
 
 
 

§ 10 
 

Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na rašeliniště, o nichž bylo podle zvláštního 
právního předpisu4) vydáno osvědčení o tom, že jsou přírodním léčivým zdrojem.     
 

                                                               
 

§ 11 
 

Závěrečné ustanovení 
 

Zrušují se:  
1. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 61/1956 Sb., o těžbě rašelin. 
2. Vyhláška č. 151/1957 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o těžbě rašelin. 
 
 
 

 
 

 

                                                 
4)  Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 
(lázeňský zákon), ve  znění pozdějších předpisů. 
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ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o správních poplatcích 
 

§ 12 
 
 

V části IV přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 
č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 
Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., 
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., 
zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona 
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., 
zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona 
č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., 
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona 
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona 
č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., 
zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona 
č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., 
zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 259/2014 Sb., se za položku 61 vkládá nová položka 
61a, která zní: 
 
 

„Položka 61a 
Přijetí žádosti o vydání povolení k těžbě rašeliny Kč 10 000.“. 
 

 
 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

 
ÚČINNOST 

 
§ 13 

 
 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po jeho vyhlášení. 
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