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IV. 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

  

 
A. OBECNÁ ČÁST 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA 

Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 

Název návrhu zákona:  

Návrh zákona o těžbě rašeliny. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 

Ministerstvo zemědělství 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

1. 8. 2017 

Implementace práva EU: Ne 
- uveďte termín stanovený pro implementaci:  Není 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU: Ne 
 

2. Cíl návrhu zákona  

 Navrhovaná právní úprava upravuje zejména:  

- vymezení základních pojmů,  

- průzkum rašelinišť, 

- povolování těžby rašeliny, 

- povinnosti právnické a podnikající fyzické osoby, 

- státní správu těžby rašeliny, 

- sankce za porušení zákona, 

- přechodná ustanovení. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

Návrh nepředpokládá žádné hospodářské a finanční dopady na státní a veřejné rozpočty.  

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne 

Nepředpokládají se žádné podstatné dopady na podnikatelské subjekty. Dosavadní 
povinnosti podnikatelských subjektů se pouze zpřesňují a stanoví se správní poplatek  
za povolení těžby rašeliny u nově podnikající osoby na tomto úseku. 
. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

Nepředpokládají se žádné negativní dopady na územní samosprávné celky.  

3.4 Sociální dopady: Ne  
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Nepředpokládají se žádné dopady do sociální sféry.      

3.5 Dopady na životní prostředí: Ne  

Rašeliniště jsou považována za významný krajinný prvek.  Celý proces průzkumu a těžby je 
pod dozorem orgánů ochrany přírody a Ministerstva zemědělství a nepředstavuje trvalé 
dopady na složky životního prostředí. Po skončení těžby je oprávněná osoba povinna 
v souladu se schváleným plánem zajistit rekultivaci pozemku včetně obnovy 
vodohospodářských poměrů. 

 
 

 
1. Důvod předložení  

 Název 

 Návrh zákona o těžbě rašeliny.   
 
1.1  Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu 

ve vztahuk zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Těžbu rašeliny upravuje dosud zákonné opatření předsednictva Národního 
shromáždění č. 61/1956 Sb., o těžbě rašelin a k němu vydaná prováděcí vyhláška tehdejšího 
Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 151/1957 Ú. I., kterou se vydávají 
podrobnější předpisy o těžbě rašelin. Tyto právní předpisy směřují působnost ve věcech 
rašeliny jednoznačně na Ministerstvo zemědělství. 

Využití rašeliny pro léčebné (balneologické) účely upravuje zákon č. 164/2001 Sb.,  
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebních 
lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Právní úprava ochrany rašelinišť je uvedena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, který v § 3 odst. 1 písm. b) stanoví,  
že rašeliniště jsou významným krajinným prvkem a jako taková jsou chráněna před 
poškozováním a ničením a je možno je využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich 
obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by 
mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku (tedy i rašeliniště) nebo 
k ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce musí být vyžádáno závazné 
stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny (§ 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) 

Rašelina se nepovažuje za nerost [§ 2 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně  
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů]. 

Rašelina není uváděna jako biomasa v § 2 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.,  
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

O rašelině se zmiňuje také zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem 
a o změně některých zákonů, který v § 17 odst. 5 svěřuje Ministerstvu zemědělství 
působnost schvalovat v rámci povolování těžby rašeliny plán pro nakládání s těžebními 
odpady.   

Z výše uvedených dosud platných právních předpisů o těžbě rašeliny vyplývá v současné 
době následující působnost Ministerstva zemědělství ve věcech povolování těžby rašeliny: 

- plánovité řízení těžby rašelin, výzkum a průzkum rašelinišť (§ 2 odst. 1 zákonného 
opatření č. 61/1956 Sb.), 

- stanovení směrného plánu využití rašelinišť (§ 2 odst. 1 zákonného opatření  
č. 61/1956 Sb.), 
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- zřízení poradního sboru, který se vyjadřuje zejména k návrhům směrného plánu 
využití rašelinišť a k návrhům prováděcích předpisů (§ 3 odst. 1 zákonného opatření 
č. 61/1956 Sb.), 

- organizování a provádění vyhledávání a průzkumu pozemků s ložisky rašelin  
a průzkum a výzkum rašelinišť (§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 151/1957 Ú. I.), 

- sestavování plánu průzkumu a výzkumu rašelinišť na každý kalendářní rok (§ 2 odst. 
2 a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 151/1957 Ú. I.), 

- vedení jednotné evidence rašelinišť podle krajů (§ 7 vyhlášky č. 151/1957 Ú. I.), 

- oznamování krajským úřadům, která rašeliniště v územním obvodu kraje byla pojata 
do evidence rašelinišť (§ 8 vyhlášky č. 151/1957 Ú. I.), 

- provedení (na žádost krajského úřadu) průzkumu na rašeliništi mimo plán průzkumu 
(§ 16 vyhlášky č. 151/1957 Ú. I.),   

- vydání směrnice pro vypracování projektu a plánu těžby rašelin (§ 23 vyhlášky  
č. 151/1957 Ú. I.).  

Je zřejmé, že jde o působnosti, které svou formulací a obsahem již neodpovídají 
současným potřebám praxe, a proto hlavním důvodem je odstranění výše uvedených 
nedostatků současné právní úpravy.   

Současně platná právní úprava neřeší personální otázky a z jejího obsahu nelze 
posuzovat otázky diskriminace a rovného postavení žen a mužů.                                                                              

 
1.2  Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a 
žen 

S ohledem na výše uvedené důvody vychází návrh zákona z koncepce zkvalitnění již 
existujícího právního systému.  

 Navrhovaná právní úprava spočívá na následujících hlavních principech: 

 vymezuje základní pojmy,  

 stanoví postup při vyhledávání a průzkumu rašelinišť, 

 obsahuje povinnosti oprávněné osoby, 

 upravuje výkon státní správy na úseku těžby rašeliny, 

 určuje povinnosti oprávněné osoby zabývající se průzkumem a těžbou rašeliny, 

 stanoví sankce za porušení zákona při průzkumu rašelinišť a těžbě rašeliny,  

 obsahuje zmocnění pro vyhlášku Ministerstva zemědělství, která bude obsahovat 
náležitosti žádosti o povolení průzkumu rašelinišť, náležitosti žádosti o povolení 
těžby rašeliny, náležitosti projektu těžby rašeliny a náležitosti plánu rekultivace 
rašeliniště včetně podmínek obnovy vodohospodářských poměrů,  

 stanoví správní poplatek za přijetí žádosti o vydání povolení k těžbě rašeliny. 
 
 Hlavním důvodem předložení návrhu zákona o těžbě rašeliny je nahrazení dosavadní 
zastaralé právní úpravy, která již nevyhovuje současným podmínkám těžby rašeliny  
a ochrany rašelinišť, které jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
ve znění pozdějších předpisů, významným krajinným prvkem, a jsou proto chráněna před 
poškozováním a ničením.  
 

Rašeliniště jsou mokřadní biotopy se značnou produkcí rostlinné biomasy, která  
se však v důsledku nadměrného zamokření a nepříznivých podmínek pro rozkladné 
organismy nedostatečně rozkládá. V rašeliništi proto dochází k hromadění rostlinné 
organické hmoty a ke vzniku rašeliny. 
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 Rašelinu lze tedy považovat za nahromaděný, částečně rozložený rostlinný materiál, 
který obsahuje převážně organické látky a kyseliny. Rašelina vzniká v rašeliništích často 
označovaných též jako močály, blata, bažiny nebo slatě. Rašelina se dříve využívala jako 
palivo nebo stelivo pro hospodářská zvířata, nyní je využívána zejména jako základ pro 
výrobu substrátů pro zvýšení úrodnosti půdy, a dále v lékařství a lázeňství (balneoterapie). 
  
 S ohledem na uvedené je žádoucí vytvoření vlastního právního předpisu, který by 
přesně vymezil zásady průzkumu a těžby rašeliny a zajistil odpovídající požadavky ochrany 
životního prostředí včetně sankcí za porušení stanovených povinností a postavení 
příslušných orgánů státní správy.  
 

V současné době jsou právní předpisy v této oblasti nedostatečné a rizika spojené 
s nečinností mohou mít závažné dopady v místě těžby a skladování těžebního odpadu  
na životní prostředí.  
 

Navrhovaná právní úprava neřeší personální otázky a z jejího obsahu nelze 
posuzovat otázky diskriminace a rovného postavení žen a mužů.       

 

1.3  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy                                                                        

 Na základě vyhodnocení analýzy rizik bylo přistoupeno k vypracování návrhu nového 
zákona o těžbě rašeliny. Rizika spojená s neřešením problému, tedy s případným nepřijetím 
navrhované nové právní úpravy, spočívají zejména v následujících identifikovaných 
nedostatcích současné právní úpravy:  

 zastaralost a neúplnost stávající právní úpravy, která je již v praxi překonaná, 

 již neexistující struktura státní správy, 

 podle současné právní úpravy může dojít k zásahům, které by mohly vést 
k poškození nebo zničení významného krajinného prvku (tedy i rašeliniště) nebo 
k ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, proto se navrhuje 
vyžádání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny (§ 4 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb.), 

 současná právní úprava také nevyžaduje přesně definovaný projekt těžby rašeliny  
se všemi potřebnými náležitostmi a nakládání s těžebním odpadem; s tím souvisí 
nutnost stanovení povinností pro oprávnění organizace,   

 zbytečná komplikovanost a z toho vyplývající obtížná aplikace stávající právní úpravy 
v praxi, 

 nesrozumitelnost a nejasný výklad stávající právní úpravy. 

 

Návrh variant řešení 

 

 Varianta 1  („nulová“) 

 Platná právní úprava obsahuje řadu výše uvedených nedostatků vyplývající zejména 
z její zastaralosti. V porovnání s reálnými možnostmi těžby rašeliny v České republice  
je velmi komplikovaná zejména tím, že předpokládá zřízení v zásadě zbytečných poradních 
orgánů a zpracovávání dnes již rovněž zbytečných plánů a vedení zbytečných evidencí. Tato 
situace vyžaduje průběžné řešené celé řady dotazů a výkladů mimo současný právní rámec. 
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 Varianta 2 – přijetí nového zákona o těžbě rašeliny 

 Z hlediska cílů návrhu zákona je proto navrhována druhá varianta řešení výše 
identifikovaných problémů, a to zpracovat návrh nového zákona o těžbě rašeliny. Jiná 
varianta řešení není vzhledem k cílům návrhu a k identifikovaným nedostatkům vyplývajících 
z analýzy hodnocení rizik možná a zvažována tedy nebyla. 

 

1.4  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Jde o návrh nové 
právní úpravy, která odkazuje na zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem  
a o změně některých zákonů, který v § 17 odst. 5 svěřuje Ministerstvu zemědělství 
působnost schvalovat v rámci povolování těžby rašeliny plán pro nakládání s těžebními 
odpady, na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a na správní řád. Stanovené 
povinnosti nejdou nad rámec ústavy a Listiny základních práv a svobod, která je součástí 
Ústavy České republiky.    

 

1.5   Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

 Navrhovanou právní úpravou není prováděna transpozice žádného právního 
předpisu EU.  

Návrhem jsou dotčena ustanovení čl. 1 Protokolu č. 1  a čl. 7 Evropské úmluvy  
o lidských právech. Vzhledem k tomu, že nevznikají pochybnosti o nedodržení těchto 
ustanovení, je předkládaný materiál v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech. 
 

Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu  
s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality  
a zákazem diskriminace).  
 
 Na základě těchto skutečností je možné návrh zákona o těžbě rašeliny hodnotit jako 
plně slučitelný s právem Evropské unie.  
 
 
1.6  Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
 
 Návrh se dotýká Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam jako biotopy 
vodního ptactva. Úmluva dostala název „Ramsarská úmluva“ a vstoupila v platnost  
21. 12. 1975. Hlavními předměty ochrany jsou mokřady a vodní ptactvo. V rámci této úmluvy 
má Česká republika zapsané na seznamu této úmluvy 12 mokřadů, mezi které patří 
Šumavské rašeliniště, Krkonošské rašeliniště, Třeboňské rašeliniště nebo Krušnohorské 
rašeliniště. Ochrana mokřadů je v České republice zajištěna prostřednictví jednotlivých 
kategorií zvláště chráněných území vyhlašovaných na základě zákona č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
  
 Z hlediska mezinárodního práva mají k rašelině a k rašeliništím vztah i další 
mezinárodní úmluvy přijaté v oblasti ochrany přírody, jako Úmluva o biologické rozmanitosti 
(Rio de Janeiro, 1992) nebo Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně 
žijících živočichů a přírodních stanovišť. 
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1.7  Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
na sociální dopady, na specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
a) Návrh zákona nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní a veřejné 

rozpočty. Agenda těžby rašeliny není příliš rozsáhlá, z toho důvodu ji Ministerstvo 
zemědělství zajistí v rámci stávajícího personálního obsazení.  

 
b) Realizace navrhované právní úpravy nepředpokládá u podnikatelských subjektů, 

které se zabývají těžbou rašeliny, žádné podstatné navýšení administrativní zátěže.  
Finanční zátěží bude pouze jednorázové zpoplatnění podání žádosti o těžbu rašeliny 
jednorázovým správním poplatkem ve výši 10 000 Kč. Formulář žádosti bude jednoduchý  
a má umožnit bezproblémové vyplnění požadovaných údajů. U náležitostí projektů je cílem 
racionalizace údajů. Podnikatelské subjekty budou mít stanoven jednoznačný okruh údajů, 
které je třeba v rámci projektu těžby uvádět. 

 
c) U ostatních veřejných rozpočtů se nepředpokládají žádné finanční dopady, protože 

vzhledem k předpokládané minimální četnosti žádosti o povolení průzkumu rašelinišť  
se nepředpokládá nutnost stálého personálního posílení příslušných odborů krajských úřadů.   

 
Závěrem lze konstatovat, že s výjimkou dopadů jednorázového správního poplatku  

u žádosti o povolení těžby, je předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované 
právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nulový.   
 
 Návrh zákona nebude mít žádné negativní dopady na specifické skupiny obyvatel, 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady  
na životní prostředí. 
  
1.8  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 
  

Z provedené analýzy obsahu návrhu nevyplývají ve zmíněných oblastech žádné 
negativní dopady. 
 

 

1.9  Zhodnocení korupčních rizik   
 

V rámci přípravy návrhu zákona byla komplexně posouzena míra korupčních rizik 
v souladu s metodikou zpracovanou Odborem hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády 
České republiky. Ze závěru posouzení vyplývá, že korupční potenciál vyplývající z návrhu 
nepředstavuje žádné riziko.  

 
V současné době je již vydáno podle současně platných právních předpisů povolení 

k těžbě rašeliny jedné organizaci, a to Rašelině Soběslav, a.s. S ohledem na omezený 
výskyt rašeliny v České republice se nepředpokládá větší navýšení počtu zájemců  
o povolení průzkumu a těžby rašeliny. 

 
Návrh zákona přesně definuje požadavky, které je nutné splnit k udělení průzkumu  

a těžby rašeliny. Povolovací proces je nutný s ohledem na ochranu životního prostředí. 
Povolovací proces bude probíhat standardním způsobem ve správním řízení. Proti 
rozhodnutí orgánu státní správy je přípustné podání opravných prostředků. Kontrolu projektu 
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těžby rašeliny včetně dodržování plánu nakládání s těžebním odpadem nebo dodržování 
plánu rekultivace bude provádět Ministerstvo zemědělství. 
 
 
1.10  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu   
  

Zmíněný návrh nezasahuje do problematiky resortů Ministerstva vnitra a Ministerstva 
obrany a ani se na žádný právní předpis související s obranou a bezpečností státu 
neodvolává. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

 

K části první 

 

K § 1 – Účel zákona 

Je stručně vymezen účel zákona a na co se zákon nevztahuje. 

 

 

K § 2 – Vymezení pojmů 

Jsou vymezeny nejdůležitější základní pojmy. 

 

 

K § 3 – Vyhledávání a průzkum rašelinišť 

K odst. 1 V prvním odstavci je vymezeno, co obsahuje vyhledávání a průzkum rašeliniště. 

Jde o demonstrativní výčet. 

 

K odst. 2 Ve druhém odstavci se stanoví, že o povolení průzkumu rašeliniště musí právnická 

nebo podnikající fyzická osoba (oprávněná osoba) požádat místně příslušný krajský úřad. 

Důležitou podmínkou povolení průzkumu rašeliniště je doložený prokazatelný souhlas 

vlastníka pozemku, na kterém má být průzkum prováděn a vyjádření příslušného orgánu 

ochrany přírody a krajiny. Tím je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

resp. příslušná správa národního parku nebo správa v chráněné krajinné oblasti.  

 

K odst. 3 V tomto odstavci je vymezen pojem bezúhonnosti. 

 

K odst. 4 Jde o zmocňovací ustanovení k prováděcí vyhlášce, která bude obsahovat 

náležitosti žádosti o povolení průzkumu rašelinišť.  

 

 

K § 4 – Těžba rašeliny 

K odst. 1 V prvním odstavci je stanoveno, co vedle obecných náležitostí musí obsahovat 

žádost o povolení těžby rašeliny, kterou předkládá žadatel o povolení těžby Ministerstvu 

zemědělství ke chválení.  
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K odst. 2 Bude-li povolena těžba rašeliny, bude  rozhodnutím Ministerstva zemědělství 

schválen také projekt těžby rašeliny, plán nakládání s těžebním odpadem podle § 17 odst. 5 

zákona o nakládání s těžebním odpadem a plán rekultivace pozemků po ukončení těžby 

včetně podmínek obnovy vodohospodářských poměrů.  

  

K odst. 3 Vzhledem k tomu, že jsou rašeliniště významným krajinným prvkem, považuje  

se za účelné stanovit výslovně, že orgány ochrany přírody jsou v řízení o povolení těžby 

rašeliny dotčenými orgány ve smyslu ustanovení § 136 správního řádu. 

 

K odst. 4 

Jde o zmocňovací ustanovení k prováděcí vyhlášce, která bude obsahovat náležitosti žádosti 

o povolení těžby rašeliny, náležitosti projektu těžby rašeliny a náležitosti plánu rekultivace 

rašeliniště.  

 

  

K § 5 – Povinnosti oprávněné organizace 

Ustanovení obsahuje souhrn povinností, které musí dodržovat osoba provádějící těžbu 

rašeliny. 

 

 

K § 6 odst. 1 až 3 – Výkon státní správy 

K odst. 1 Obsahuje správní úřady, které vykonávají státní správu v oblasti vyhledávání, 

průzkumu a těžby rašeliny. 

 

K odst. 2 a 3 - Je vymezena působnost krajského úřadu, který jako orgán kraje vykonává 

státní správu v rozsahu, v jakém je kraji v přenesené působnosti svěřena a působnost 

Ministerstva zemědělství jako ústředního správního úřadu na úseku těžby rašeliny. 

 

 

K § 7 – Přestupky  

K odst. 1 V prvním odstavci jsou vymezeny skutkové podstaty správních deliktů. Přitom  

se předpokládá, že subjekty, které se budou v praxi ucházet o povolení průzkumu rašelinišť, 

resp. i o povolení těžby rašeliny, budou vždy právnické osoby, nebo fyzické osoby 

oprávněné k podnikání (podnikatelé). Proto se také v sankčních ustanoveních návrhu 

zákona nepočítá s přestupky. 

 

K odst. 2 Ve druhém odstavci jsou stanoveny sankce, tedy pokuty za spáchání správních 

deliktů uvedených v prvním odstavci.   

 

K odst. 3 a 4 Ve třetím odstavci je stanoveno, který správní úřad spáchání správních deliktů 

postihuje. Ve čtvrtém odstavci jsou vyjmenována obecná hlediska, ke kterým správní úřad 

přihlédne při stanovení výše pokuty za spáchání správního deliktu.  
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Společné a přechodné ustanovení 

 

K § 8 

Rozhodování o povolení průzkumu rašeliniště i o povolení těžby rašeliny bude rozhodováním 

ve správním řízení. 

 

K § 9 

Obvyklé ustanovení o tom, že dříve (podle předchozí právní úpravy) povolená těžba rašeliny 

se považuje za povolenou i podle nové právní úpravy. 

 

K § 10 

Je třeba výslovně deklarovat, že ustanovení tohoto zákona se nevztahují na rašeliniště,  

o nich bylo podle zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, vydáno osvědčení o tom, že jsou 

přírodním léčivým zdrojem. 

 

K § 11 

Zrušují se oba právní předpisy představující stávající právní úpravu těžby rašeliny. 

 

 

 

K části druhé 

Změna zákona o správních poplatcích 

 

K § 12 

Navrhuje se doplnit zákon o správních poplatcích, a to o novou položku zpoplatňují podání 

žádosti o povolení těžby rašeliny. 

 

 

K části třetí – Účinnost - § 13 

Stanoví se předpokládaný termín nabytí účinnosti nového zákona o těžbě rašeliny 

v závislosti na průběhu legislativního procesu. 
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