
Právo na příznivé životní prostředí 

Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o právu na příznivé životní prostředí a klade si za cíl nalézt 

odpověď na otázku, jakým způsobem se dnes toto základní lidské právo uplatňuje a jakou roli 

v jeho interpretaci hrají mezinárodněprávní úmluvy, jimiž je Česká republika vázána. Zjištění 

jsou následně kriticky zhodnocena a jsou předestřeny možné směry, jimiž by se mohl vývoj 

tohoto práva v budoucnu ubírat.  

 

Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části jsou definovány základní pojmy a 

představeny stěžejní principy ochrany životního prostředí. Druhá část práce přibližuje možné 

podoby vztahu environmentální ochrany a ochrany lidských práv, přičemž vychází z vymezení 

základních přístupů Dinah Shelton z roku 1991. Třetí část práce se zaměřuje na právo na 

příznivé životní prostředí v evropském právním prostoru. Nejprve je na příkladu judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva podrobněji představen první z výše uvedených přístupů 

spočívající v rozšíření tradičních lidských práv o environmentální obsah. Dále tato část práce 

pojednává o Aarhuské úmluvě a jejím významu pro právo na příznivé životní prostředí.  

 

Poslední část práce je věnována podobě zakotvení práva na příznivé životní prostředí 

v českém právním řádu. Tato část práce se podrobně zabývá otázkou, jakým způsobem se lze 

subjektivního práva na příznivé životní prostředí, zakotveného na ústavního úrovni v čl. 35 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod v České republice, dovolávat a jak ho lze využít 

jakožto prostředku k ochraně životního prostředí. I přes téměř třicetiletou existenci ústavní 

garance se totiž právo na příznivé životní prostředí dosud příliš efektivně neuplatňuje a tato část 

práce předkládá důvody, proč tomu tak může být. Zabývá se proto jednak specifiky 

vyplývajícími ze zařazení práva na příznivé životní prostředí do hlavy čtvrté Listiny mezi tzv. 

socioekonomická práva, jichž se v souladu s čl. 41 odst. 1 lze dovolávat jen v mezích zákonů, 

které je provádějí, dále se zaměřuje na otázku vymezení obsahu práva na příznivé životní 

prostředí – tedy zejména pojmem „příznivosti“ životního prostředí a povinností státu, jakožto 

garanta tohoto práva, z něj vyplývajících. V neposlední řadě je věnován prostor otázce nositelů 

práva na příznivé životní prostředí a aktivně žalobně legitimovaných subjektů, jakožto 

aspektům, k nimž se váže poměrně rozsáhlá judikatura nejvyšších českých soudů.  
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