
 

 

Abstrakt 

Jakkoli můžeme právo na informace o životním prostředí dnes chápat jako cosi 

automatického a v demokratické společnosti zcela přirozeného, je třeba si uvědomit, že 

v minulosti tomu tak zdaleka nebylo. Ruku v ruce s principem uzavřenosti státní správy 

neměla veřejnost prakticky žádnou možnost získat informace týkající se nejenom stavu 

životního prostředí, ale ani informace obecné týkající se prakticky čehokoli. Ostatně není se 

čemu divit, vždyť před rokem 1989 nebylo jak obecné právo na informace tak právo na 

informace o životním prostředí nijak zákonně natož ústavně upraveno. 

Nicméně demokratické změny odehrávající se po sametové revoluci s sebou přinesly i 

změny v oblasti práva na informace a toto právo bylo jak ve své obecné rovině – práva na 

informace, tak ve své speciální rovině – práva na informace o životním prostředí, zařazeno do 

právního předpisu nejvyšší právní síly, do Listiny základních práv a svobod, která se stala 

Usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. součástí ústavního pořádku České 

republiky. Na základě ústavního zakotvení pak bylo právo na informace o životním prostředí 

upraveno také v rovině zákonné (zákon č. 123/1998 Sb.), díky které dnes může veřejnost toto 

své právo s většími či menšími obtížemi nerušeně vykonávat.  

I přes argumenty uvedené v diplomové práci mám za to, že jakkoli lze shora uvedený 

zákon shledat v mnoha ohledech jako neodpovídající evropským či mezinárodním 

standardům, ke kterým se Česká republika přijetím Aarhuské úmluvy a vstupem do Evropské 

unie zavázala (jedná se zejména o nedostatečnou transpozici směrnice Evropského 

Parlamentu a Rady č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o 

životním prostředí a nedostatečnou implementaci výše uvedené úmluvy, zvláště pak jejího II. 

a III. pilíře), je třeba jej i přesto vnímat jako demokratickou pojistku zákonnosti a 

transparentnosti fungování státní správy, která je tak povinna za splnění zákonných podmínek 

požadované informace žadatelům poskytovat. Pokud si navíc uvědomíme důležitost ochrany 

životního prostředí jako takového, je zakotvení práva na informace o jeho stavu do Listiny 

základních práv a svobod a později do zákona o právu na informace o životním prostředí 

výrazným úspěchem, kterého bychom si jako občané České republiky měli nejenom vážit, ale 

měly bychom se ho také naučit patřičně využívat a to takovým způsobem, aby se ochrana 

životního prostředí stala každodenní součástí života každého z nás, kdy základem tohoto 

procesu je právě právo na úplné a včasné informace o stavu životního prostředí. 
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