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Úvod 

Životní prost�edí je zejména v n�kolika posledních desetiletích ovliv�ováno stále 

zrychlujícím se vývojem spole�nosti. Tento nezadržitelný trend s sebou p�ináší pot�ebu �ešit 

otázky ekologie daleko kvalifikovan�ji a d�sledn�ji, než tomu bylo v p�edchozích letech 

minulého století. Zejména ve vysp�lých státech západního sv�ta je téma životního prost�edí a 

jeho ochrany vnímáno jako globální problém, který je t�eba diskutovat na té nejvyšší úrovni a 

na jehož �ešení by se m�ly podílet vlády všech zemí. Jedním ze základních práv vycházejících 

z tématiky práva životního prost�edí je v demokratických státech právo na informace o 

životním prost�edí. Ko�eny tohoto práva lze nalézt v samotném principu ochrany životního 

prost�edí. Tento princip p�edpokládá aktivní ú�ast subjekt� práva v celém procesu ochrany 

jednotlivých složek životního prost�edí. Ovšem aby se lidé mohli na této ochran� aktivn�

podílet, musí se ke konkrétním informacím nejprve dostat. Transparentnost tohoto procesu 

získávání informací o životním prost�edí je �ešena na úrovni mezinárodní, unijní i vnitrostátní.  

Ve své diplomové práci jsem se zam��ila na všechny výše jmenované oblasti úpravy 

práva na informace o životním prost�edí. V kapitole první jsem svou pozornost v�novala 

krátce historii tohoto práva, jak se na území �eské republiky vyvíjelo. Mezinárodní úprav�

jsem v�novala kapitolu druhou, kdy jsem se detailn� zam��ila zejména na Aarhuskou úmluvu, 

o kterou se úprava vnitrostátní a unijní nejvíce opírá. Do následující kapitoly jsem za�adila 

problematiku unijní. V rámci kapitoly �tvrté jsem rámcov� nastínila situaci obecného práva 

na informace a v kapitole následující jsem již detailn� popsala zákonnou úpravu, její principy 

a obsah st�žejního práva na informace o životním prost�edí. Pro p�ehlednost jsem pak 

v záv�ru této kapitoly porovnala ob� zákonné úpravy. Tedy obecného práva na informace a 

práva na informace o životním prost�edí. 

Jako nezbytné jsem považovala zmínit také problematiku integrovaného registru 

zne�išt�ní. Ten je sou�ástí kapitoly sedmé nesoucí název Aktivní zp�ístup�ování informací o 

životním prost�edí. S ohledem na širokospektrální judikaturu týkající se vybrané tématiky 

jsem neopomenula uvést zásadní soudní rozhodnutí, která se k doty�né problematice váží.  

Záv�rem své práce jsem se pak pokusila zákonnou úpravu problematiky práva na informace o 

životním prost�edí zhodnotit. 
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1. Historie 

P�ed rokem 1989

P�ed rokem 1989 nebylo jak obecné právo na informace tak právo na informace o 

životním prost�edí nijak upraveno. P�estože se tehdejší �eskoslovensko dostávalo v oblasti 

životního prost�edí do velmi závažné situace, byla tato problematika spole�nosti zám�rn�

utajována. Nejen že nebyly zve�ej�ovány informace týkající se stavu vod, ovzduší �i odpad�, 

spole�nosti dokonce nebyla poskytnuta ani natolik závažná informace, jakou byl výbuch 

jaderného reaktoru v ukrajinském �ernobylu v dubnu 1986.1 K výbuchu došlo 26. 4. 1986, 

�eskoslovenská vláda však získala první informace až po 24hod. 

 Z hlediska ústavn�právního lze najít první zmínky o ochran� životního prost�edí 2 až 

v �eskoslovenské ústav� z roku 1960. V �lánku 15 odst. 2 je uvedeno: Stát pe�uje o 

zvelebování a všestrannou ochranu p�írody a o zachování krajinných krás vlasti, aby tím 

vytvá�el stále bohatší zdroje blahobytu lidu a vhodné prost�edí, které by prospívalo zdraví 

pracujících a umož�ovalo jejich zotavení. Nutno podotknout, že v p�edchozích ústavních 

úpravách, tedy v �eskoslovenské ústav� z roku 1920 a 1948 žádné zvláštní ustanovení, které 

by se životním prost�edím �i jeho ochranou zabývalo, nenajdeme.3  

Po roce 1989

Ústavním zákonem �. 100/1990 Sb. byla ústava z roku 1960 mimo jiné dopln�na o 

�lánek 15, který zn�l: Stát dbá o vytvá�ení ekologické rovnováhy ochranou p�írody a pé�í o 

tvorbu a ochranu zdravého životního prost�edí i o šetrné využívání p�írodních zdroj�. 

Nicmén� kvalifikovanou úpravu práva na informace a práva na informace o životním 

prost�edí, jak ji známe dnes, p�inesla až Ústava �eské republiky �.1/1993 Sb. a Listina 

základních práv a svobod �.2/1993 Sb. Povinnost státu chránit životní prost�edí upravuje 

�lánek 7 Ústavy. Obecné právo na informace potom nalezneme v �lánku 17 Listiny 

základních práv a svobod.4  

                                                     
1 Wikipedie – otev�ená encyklopedie „�ernobylská havárie“ [online]. www.wikipedia.org [citováno 20. 2. 
2011]. Dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernobylsk%C3%A1_hav%C3%A1rie. 
2 Právo na informace o životním prost�edí vychází z obecného principu ochrany životního prost�edí, konkrétn�
z aktivní ú�asti ob�an� na tomto procesu. 
3 ZACHOV, Markéta: Právo na p�íznivé životní prost�edí v ústavním systému �eské republiky. Právní rozhledy, 
2/1999, s. 95-96 
4 Druhá hlava Listiny základních práv a svobod, oddíl druhý nesoucí název Politická práva. 
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Jako lex specialis je v��i tomuto �lánku �lánek �íslo 35 Listiny, když jeho první 

odstavec garantuje právo na p�íznivé životní prost�edí a odstavec druhý garantuje právo 

každého na v�asné a úplné informace o stavu životního prost�edí a p�írodních zdroj�.5  

 Z hlediska zákonné úpravy byla až do roku 1998, kdy byl p�ijat komplexní zákon �. 

123/1998 Sb., o právu na informace o životním prost�edí, úprava práva na informace o 

životním prost�edí rozt�íšt�na do n�kolika zákon�. Konkrétn� bylo toto právo obsaženo v § 14 

zákona �. 17/1992 Sb., o životním prost�edí, který zn�l: "Každý má právo na pravdivé a 

p�im��ené informace o stavu a vývoji životního prost�edí, p�í�inách a d�sledcích tohoto stavu, 

na informace o p�ipravovaných �innostech, které by mohly vést ke zm�n� stavu životního 

prost�edí, a na informace o opat�eních, která orgány odpov�dné za ochranu životního 

prost�edí podnikají p�i p�edcházení nebo náprav� životního prost�edí." Toto ustanovení však 

bylo zákonem �. 123/1998 Sb., zrušeno. 

 Zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny je dalším d�ležitým zákonem 

upravujícím poskytování informací o životním prost�edí. Konkrétní úpravu dodnes platnou 

upravuje § 72 (odst. 2 paragrafu 72 zrušen zákonem 123/1998 Sb.). Ten stanovuje povinnost 

orgán� státní správy vést v ochran� p�írody pom�rn� rozsáhlé p�ehledy informací a zp�sob, 

jak informace poskytovat. Také další zákony zp�es�ují povinnost státních orgán� informovat 

ty subjekty práva, kterým toto právo náleží, ohledn� stavu životního prost�edí. Jsou jimi 

nap�íklad zákon �. 309/1991 Sb., o ochran� ovzduší p�ed zne�iš�ujícími látkami, atomový 

zákon �. 18/1997 Sb., a mnohé další.6 Odkaz na úplný vý�et zákon� upravujících poskytování 

informací o životním prost�edí je obsažen v § 15 zákona �. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prost�edí. 

 Pokud jde o obecné právo na informace, které je ve vztahu k právu na informace o 

životním prost�edí obsaženém v �l. 35 odst. 2 Listiny, svou úpravou k tomuto právu 

subsidiární, tak toto právo bylo do p�ijetí komplexního zákona �. 106/1999 Sb. o svobodném 

p�ístupu k informacím upraveno v �lánku 17 Listiny základních práv a svobod. Ten ve svém 

prvním odstavci zaru�uje svobodu projevu a právo na informace a v odstavci druhém 

konkretizuje možnou realizaci obou t�chto práv.  

                                                     
5
�tvrtá hlava Listiny základních práv a svobod nesoucí název Hospodá�ská, sociální a kulturní práva. 

6 Parlamentní institut, informa�ní studie �. 4.006, „Právo na informace o životním prost�edí“ [online]. 
www.psps.cz, b�ezen 1995 [citováno 20. 2. 2011]. Dostupné na http://www.psp.cz/cgi-
bin/win/kps/pi/prace/volne.htm?O=1 
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Tato úprava však byla zcela nedosta�ující. Jakkoli by uvedené mohlo zna�it, že 

ústavn� zaru�ené právo na informace nebylo p�ed p�ijetím informa�ního zákona p�ímo 

vykonatelným ústavním právem a k jeho provedení bylo zapot�ebí p�ijmout samostatnou 

zákonnou úpravu, opak byl pravdou. Nicmén� v praxi toto právo takto vždy vnímáno nebylo. 

Povinné subjekty �asto odmítaly hodnotit poskytnutí �i odep�ení poskytnutí informace jako 

samostatné správní �ízení, �ímž docházelo k tomu, že ú�astníci tohoto �ízení nem�li 

odpovídající procesní obranu v p�ípad�, že jim informace bu� nebyla poskytnuta v�bec, 

anebo jim její odep�ení bylo sd�leno takovým úkonem, nap�íklad dopisem, které nebylo 

možno chápat jako �ádné procesní rozhodnutí.7 Z uvedeného vyplývá, že se tak neúsp�šní 

žadatelé o poskytnutí informace �asto dostali do slepé uli�ky, kdy proti neposkytnutí 

informace nemohli použít žádný opravný prost�edek. Pro posílení práva na informace bylo 

tedy nutné p�ijmout samostatný zákon, který by zmín�nou problematiku �ešil žádoucím 

zp�sobem. K p�ijetí samostatného zákona došlo 11. 5. 1999, kdy návrh zákona schválila 

Poslanecká sn�movna. Vyhlášen byl 8. 6. 1999 ve Sbírce zákon� pod �íslem 106/1999 a 

jeho ú�innost byla stanovena na 1. 1. 2000. 8

Ostatn� samostatná zákonná úprava práva na informace je v západních 

demokratických státech zcela b�žnou záležitostí. Ve Švédsku9 je toto právo zakotveno 

dokonce již od 18. století, americký Zákon o svobod� informací 10 spat�il sv�tlo sv�ta v roce 

1966, francouzský v roce 197811, kanadský byl p�ijat v roce 198212 a ma�arský13 o deset let 

pozd�ji. V roce 2000 byl nakonec p�ijat informa�ní zákon slovenský,14 ve stejném roce pak 

také anglický.15 16

                                                     
7 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 22-
34 
8 Více informací o historii p�ijetí zákona o svobodném p�ístupu k informacím na 
http://old.otevrete.cz/index.php?id=2&akce=clanek
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=3&T=16
9 Freedom of the Press Act (zákon o svobod� tisku z roku 1766) 
10 Freedom of information Act (zákon o svobod� informací z roku 1966) 
11Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et 
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (Zákon �. 78-753 ze 17. �ervence 1978 
týkající se r�zných opat�ení ke zlepšení vztah� mezi správními ú�ady a ve�ejností a r�zných ustanovení 
administrativního, sociálního a da�ového charakteru)  
12 Access to Information Act ( zákon o p�ístupu k informacím z roku 1982) 
13Act on the Protection of Personal Data and Public Access to Data of Public Interest ( zákon O ochran�

osobních údaj� a zve�ej�ování dat ve ve�ejném zájmu z roku 1992) 
14 Zákon 211/2000 Sb. o svobodném p�ístupu k informacím a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon�
15 Freedom of information Act ( zákon o svobod� informací z roku 2000) 
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Výše uvedená p�ijatá samostatná zákonná úprava souvisí dle mého názoru 

s postupujícím trendem, který je charakteristický p�echodem od teorie diskrétnosti státní 

správy k teorii její publicity. Zatímco princip diskrétnosti, charakteristický v �eské republice 

zejména pro období p�ed rokem 1989, znamenal pro subjekty práva možnost k p�ístupu 

k informacím pouze stanovil-li tak právní p�edpis, nebo pokud o tom rozhodl správní orgán. 

Koncept publicity je nyní postaven na p�ístupu ob�an� a ostatních subjekt� práva k tomu 

zp�sobilých ke všem informacím krom� t�ch, které jsou zákonnou úpravou z nezbytných 

d�vod� vylou�eny.17 Ostatn� uvedený princip publicity zcela koresponduje s principem 

ve�ejné správy, kterou je nutno vnímat v demokratickém právním stát� jako službu ve�ejnosti, 

a ne jako nástroj n�jaké zvláštní moci separované od spole�nosti, kterou ob�ané nemají 

možnost žádným zp�sobem kontrolovat18 a podílet se tak na správ� v�cí ve�ejných. 

                                                                                                                                                                     
16 Více informací týkajících se zákonné úpravy svobodného p�ístupu k informacím v jednotlivých zemích sv�ta 
na http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_information_legislation 
17 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu  na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 19-
20 
18 MIKULE, V., HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná �ást. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 515 
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2. Mezinárodní úprava

2.1. Obecné právo na informace 

2.1.1. Všeobecná deklarace lidských práv a svobod

 Z hlediska mezinárodní úpravy m�žeme nalézt první zmínky o právu na informaci již 

ve Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod,19 která byla p�ijata Valným shromážd�ním 

Organizace spojených národ� v roce 1948. V �lánku 19 je výslovn� uvedeno: „Každý má 

právo na svobodu p�esv�d�ení a projevu; toto právo nep�ipouští, aby n�kdo trp�l újmu pro 

své p�esv�d�ení, a zahrnuje právo vyhledávat, p�ijímat a rozši�ovat informace a myšlenky 

jakýmikoli prost�edky a bez ohledu na hranice.“  Právo na informace se tak dostalo do 

katalogu základních lidských práv a jako takové se pak za�alo objevovat v ústavních 

dokumentech demokratických stát�. 

2.1.2. Úmluva o ochran� lidských práv a základních svobod

Stejn� tak Úmluva o ochran� lidských práv a základních svobod20 p�ijatá Radou 

Evropy v roce 1950 obsahuje podobné ustanovení, v �lánku 10 se mimo jiné �íká: „ Každý má 

právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a p�ijímat a 

rozši�ovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgán� a bez ohledu na 

hranice.“ �lánek dále stanoví zákonné limity výkonu t�chto práv, která lze omezit, pakliže je 

to nezbytné v zájmu národní �i ve�ejné bezpe�nosti, územní celistvosti, p�edcházení 

nepokoj�m a zlo�innosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pov�sti nebo jiných práv, 

zabrán�ní úniku d�v�rných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.  

Zatímco ve Všeobecné deklaraci není limit tohoto práva nijak uveden, z textu Úmluvy je 

patrná snaha zd�raznit, že výkon tohoto práva není bezb�ehý a nese sebou i povinnosti a jistou 

dávku odpov�dnosti.  

                                                     
19 Usnesení Valného shromážd�ní OSN �. DE01/48 ze dne 10. 12. 1948 
20 Sd�lení federálního ministerstva zahrani�ních v�cí �. 209/1992Sb. s vnitrostátní ú�inností od 18. 3. 1992 
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2.1.3. Mezinárodní pakt o ob�anských a politických právech

Ostatn� podobn� je právo na informace formulováno také v Mezinárodním paktu o 

ob�anských a politických právech21 z roku 1966. Tento pakt sice tématicky vychází ze 

Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, nicmén� obsahov� je mnohem konkrétn�jší. V 

�lánku 19 druhý a t�etí odstavec se píše: „ Každý má právo na svobodu projevu; toto právo 

zahrnuje svobodu vyhledávat, p�ijímat a rozši�ovat informace a myšlenky všeho druhu, bez 

ohledu na hranice, a� ústn�, písemn� nebo tiskem, prost�ednictvím um�ní nebo jakýmikoli 

jinými prost�edky podle vlastní volby.“� Také v tomto mezinárodním paktu je ale 

konstatováno, že tato práva nelze vnímat v absolutní rovin� jako práva neomezená. Užívání 

t�chto práv s sebou totiž nese zvláštní povinnosti a odpov�dnost. Mohou proto podléhat 

ur�itým omezením.22 Je však d�ležité podotknout, že pouze v taxativn� uvedených p�ípadech 

upravených zákonem. Již zmi�ovaný �l.17 odst. 2 a odst. 4 Listiny základních práv a svobod  

pak na tento �lánek ve své podstat� už jen obsahov� navazuje. 

2.1.4. Doporu�ení Rady Evropy R (81) 19

V roce 1981 p�ijala Rada Evropy Doporu�ení R (81)19 Výboru ministr� o p�ístupu 

k informacím v držení ve�ejných orgán�. Toto doporu�ení obsahuje celkem osm princip�, 

kterými by se m�ly státy p�i p�ijímání zákonné úpravy práva na informace �ídit. Jakkoli se 

jedná o právn� nevymahatelné doporu�ení, lze konstatovat, že �eská právní úprava není 

s t�mito principy v rozporu. 

2.2. Právo na informace o životním prost�edí 

2.2.1. Mezinárodní konference

Pokud se týká práva na informace o životním prost�edí, tak ko�eny tohoto dnes již 

základního lidského práva lze hledat v roce 1972, kdy se konala mezinárodní Stockholmská 

konference po�ádaná Organizací spojených národ� a zam��ená na Životní prost�edí a jeho 

                                                     
21 Vyhláška ministerstva zahrani�ních v�cí �. 120/1976 Sb. ze dne 10. 5. 1976  
22 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu  na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 25 
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rozvoj.23 Obdobná konference OSN se konala o dvacet let pozd�ji v Riu de Janeiru. 

V pr�b�hu té byly p�ijaty dv� závazné mezinárodní úmluvy: Úmluva o zm�n� klimatu, 

Úmluva o ochran� biodiverzity, ale také celá �ada nezávazných dokument� tzv. soft law. Mezi 

tyto dokumenty pat�í mimo jiné Agenda 21 a Deklarace o životním prost�edí.24 25V rámci té 

bylo konstatováno doporu�ení, aby státy na národní úrovni �ešily otázky životního prost�edí 

za spoluú�asti ob�an�, kte�í mají dostate�ný p�ístup k informacím o životním prost�edí a 

mohou se tak aktivn� podílet na jeho ochran�.26

2.2.2. Aarhuská úmluva

P�elomovým dokumentem v oblasti mezinárodní úpravy práva na informace o životním 

prost�edí se bezesporu stala Úmluva o p�ístupu k informacím, ú�asti ve�ejnosti na 

rozhodování a p�ístupu k právní ochran� v záležitostech životního prost�edí, též zvaná 

jako Aarhuská úmluva, a to podle dánského m�sta Aarhus, kde byla v �ervnu 1998 p�ijata na 

4. ministerské konferenci Životního prost�edí pro Evropu.27 V mezinárodním kontextu je 

považována za jeden z nejvýznamn�jších dokument� své doby - je charakterizována jako 

kvalitativní p�ed�l v komunikaci mezi státní správou a ob�any, jako nástroj k prohloubení 

demokracie a k prosazení lidských práv a svobod.28

Do sou�asnosti podepsalo Aarhuskou úmluvu p�es 45 zemí a Evropské spole�enství, 

v rámci kterého ukon�ilo ratifika�ní proces již 40 zemí v�etn� Evropského spole�enství. Mezi 

t�mito státy je i �eská republika, která úmluvu ratifikovala dne 6. 7. 2004. Závaznou se stala 

4. �íjna 2004 poté, co byla zve�ejn�na pod �. 124/2004 ve Sbírce mezinárodních smluv.29

                                                     
23V rámci konference došlo k p�ijetí t�í nezávazných dokument�: k Stockholmské deklaraci, k Rezoluci o 
institucionálních a finan�ních ujednáních a k Ak�nímu plánu. Tento dokument obsahuje celkem 119 doporu�ení, 
v rámci kterých je �ešena mimo jiné i otázka poskytování informací. 
24DAMOHORSKÝ, Milan a kol.: Právo životního prost�edí. 2. P�epracované a dopln�né vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2007, s. 98-99 
25Text Deklarace z Ria de Janeiro dostupný na: 
http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF 
26Upravuje �lánek 10 Deklarace. 
27 DAMOHORSKÝ, Milan a kol.: Právo životního prost�edí. 2. P�epracované a dopln�né vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2007, s. 228 
28  Ministerstvo životního prost�edí. Úmluva o p�ístupu k informacím, ú�asti ve�ejnosti na rozhodování a 
p�ístupu  k právní ochran� v záležitostech životního prost�edí, [online]. www.mzp.cz, [cit. 13. b�ezna 2011]. 
Dostupné na  E:\ZP\Aahu.umluva\Úmluva o p�ístupu k informacím, ú�asti ve�ejnosti na rozhodování a p�ístupu 
k právní ochran� v záležitostech životního prost�edí - Ministerstvo životního prost�edí.mht
29  MOTZKE, Radek, PODSKALSKÁ, Sandra: Aarhuská úmluva ve správní a soudní praxi. PLANETA, 2007, 
ro�ník XV �. 6, str. 6 
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Aarhuská úmluva vychází z principu, podle kterého pat�í právo na p�íznivé životní 

prost�edí k základním lidským práv�m.30 Z této myšlenkové teze vychází také koncepce 

samotné Úmluvy, kterou lze vyjád�it slovy: aktivní ú�asti ve�ejnosti p�i ochran� životního 

prost�edí. K tomu, aby se ob�ané a ostatní subjekty práva k tomu zp�sobilé mohli aktivn�

podílet na tomto procesu, musí mít nejprve p�ístup k pot�ebným informacím o životním 

prost�edí, dále musí mít možnost se aktivn� podílet na konkrétních rozhodovacích procesech 

týkajících se životního prost�edí a v neposlední �ad� pot�ebují p�ístup k právní ochran�

v záležitostech životního prost�edí. A práv� na t�chto t�ech základních pilí�ích je Aarhuská 

úmluva postavena. V t�chto oblastech Úmluva zakotvila pom�rn� pokro�ilé standardy, které 

musí smluvní strany p�evzít do své vnitrostátní legislativy.31

Již v úvodu samotné Úmluvy, konkrétn� v �lánku t�etím, jsou uvedeny základní právní 

principy, kterými se úmluva �ídí a které by m�ly být p�i jejím výkladu uplat�ovány. Jedná se 

p�edevším o: 

1. princip zákazu diskriminace, který umož�uje každému domáhat se práv z  úmluvy 

vyplývajících a to bez ohledu na národnost, ob�anskou p�íslušnost �i bydlišt�

2. podporu nevládním organizacím 

3. garanci minimálních standard�, která umož�uje �lenským stát�m p�ijmout p�ísn�jší 

úpravu, než jakou zavádí Úmluvy, pokud však byla p�ed p�ijetím Úmluvy již p�ijata 

p�ísn�jší úprava, nesmí �lenské státy snižovat její standard na úrove� Úmluvy 32   

Prvním pilí �em a zárove� prvním oprávn�ním Aarhuské úmluvy je právo na 

informace o životním prost�edí, uvedené v �l. 4 (P�ístup k environmentálním informacím), 

kde se jedná o pasivní poskytování informací a v �l. 5 (Sbírání a rozši�ování informací o 

životním prost�edí), kde Úmluva upravuje problematiku aktivního zp�ístup�ování informací. 

V p�ípad� pasivního poskytování informací je informace poskytnuta na základ� žádosti33, tedy 

iniciátorem poskytnutí informace od orgánu ve�ejné správy je v tomto p�ípad� ve�ejnost. 

Naproti tomu aktivní poskytování informací p�edpokládá samostatnou informa�ní �innost 

orgán� ve�ejné správy, které poskytují informace o životním prost�edí z vlastní iniciativy, 
                                                     
30  K tomuto principu se vyjad�oval také Evropský soud pro lidská práva v rozsudku Anna Maria Guerra et al. vs. 
Itálie ze dne 19. 02. 1998. Dostupné na: http://www2.ohchr.org/english/issues/environment/environ/bp2.htm 
31 TICHÁ, Tereza.: Slovník pojm� užívaných v právu životního prost�edí. Praha: Arch, 2004, s. 1 
32 MOTZKE, Radek, PODSKALSKÁ, Sandra: Aarhuská úmluva ve správní a soudní praxi. PLANETA, 2007, 
ro�ník XV �. 6, str. 6 
33 Žadatel není povinen svou žádost od�vod�ovat �i prokazovat nárok na poskytnutí informace. 
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aniž by ve�ejnost o poskytování informací konkrétn� žádala. Orgány ve�ejné správy tak 

pravideln� uve�ej�ují informace o stavu životního prost�edí, o jeho zm�nách, zne�išt�ní, 

dopadech na zdraví apod.34

Co se považuje za informace o životním prost�edí, upravuje �l. 2 odst. 3 Úmluvy.35

Jedná se o pom�rn� široký vý�et poskytovaných informací, které zákon �. 123/1998 Sb., o 

poskytování informací o životním prost�edí podrobn� specifikuje v § 2 písm. a). Informace, 

kterých se žadatel nem�že dovolat dle zákonného ustanovení, m�že žádat podle obecného 

informa�ního zákona �. 106/1999 Sb., kde je naopak ustanovení zákona �. 123/1998 Sb. 

p�ísn�jší než Úmluva, uplatní se zákonná úprava. Jedná se o uplatn�ní výše uvedeného 

principu minimálního standardu, uvedeném v �l. 3 odst. 6 Úmluvy.36

Za ú�elem sbírání a rozši�ování informací o životním prost�edí, kdy orgány ve�ejné 

správy poskytují tyto informace z vlastní iniciativy, se strany Úmluvy v �l. 5 zavázaly zajistit, 

aby environmentální informace byly postupn� zp�ístup�ovány v elektronických databázích 

snadno p�ístupných ve�ejnosti prost�ednictvím telekomunika�ních sítí. Základním principem 

aktivního zp�ístup�ování informací orgány ve�ejné správy je dle Úmluvy zajišt�ní 

transparentnosti, v�asnosti a dostupnosti poskytovaných informací. Ostatn� bez uplatn�ní 

t�chto princip� lze o efektivit� aktivního zp�ístup�ování informací jen t�žko uvažovat. Strany 

Úmluvy jsou tak povinny z�ídit ve�ejn� p�ístupné informa�ní systémy, prost�ednictvím 

kterých mohou ob�ané a ostatní subjekty práva k tomu zp�sobilé získávat pot�ebné informace 

týkající se konkrétní složky životního prost�edí.37   

                                                     
34 HUMLÍ�KOVÁ, Petra: Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy, 2007. Praha: Zelen kruh, 2008, s. 1 
35 Jedná se o informace o: A) stavu složek životního prost�edí, jako je ovzduší a atmosféra, voda, p�da, krajina a 
p�írodní stanovišt�, biodiverzita a její složky, v�etn� geneticky modifikovaných organism�, a interakcích mezi 
t�mito složkami; B) faktorech, které ovliv�ují nebo mohou ovlivnit složky životního prost�edí uvedené v 
pododstavci (a), jako nap�. jsou látky, energie, hluk a radiace, a �innosti nebo opat�ení, v�etn� opat�ení 
administrativních, dohod, opat�ení, legislativy, plán� a program� týkajících se životního prost�edí, a dále analýza 
náklad� a p�ínos� a jiné ekonomické analýzy a p�edpoklady, z nichž se vychází p�i rozhodování v problematice 
životního prost�edí; C) stavu lidského zdraví a bezpe�nosti, o podmínkách života lidí, o kulturních a 
architektonických památkách, pokud jsou, nebo mohou být ovlivn�ny stavem složek životního prost�edí nebo 
pokud je prost�ednictvím t�chto složek ovliv�ují faktory, opat�ení nebo �innosti uvedené v pododstavci (b);
36 MOTZKE, Radek, PODSKALSKÁ, Sandra: Aarhuská úmluva ve správní a soudní praxi. PLANETA, 2007, 
ro�ník XV �. 6, str. 8 
37 V �eské republice byly za tímto ú�elem z�ízeny nap�íklad: Informa�ní systém EIA/SEA, �eská informa�ní 
agentura životního prost�edí - CENIA, Informa�ní systém kvality ovzduší �i integrovaný registr zne�iš�ovatel�. 
Tento napl�uje požadavek �l. 5 odst. 9 Úmluvy, který povinnost vytvá�ení t�chto registr� uvádí. Napln�ním 
požadavku �l. 5 odst. 4 Úmluvy vytvá�et ro�ní výstupní zprávy o stavu životního prost�edí je potom Zpráva o 
stavu prost�edí v �eské republice vydávaná každoro�n� Ministerstvem životního prost�edí. Podle informa�ního 
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Je však d�ležité podotknout, že v rámci Úmluvy se nepodporuje jen všeobecný a 

rychlý p�ístup k informacím, ale podporuje se i environmentální osv�ta a vzd�lávání 

ve�ejnosti. Podporu zárove� získávají i skupiny, organizace a sdružení, které sledují cíle 

ochrany životního prost�edí.38 V této souvislosti je d�ležité zmínit �l. 2 odst. 4 a 5 Úmluvy, 

kde jsou definovány pojem ve�ejnost a dot�ená (zainteresovaná) ve�ejnost. Kdy „ve�ejnost“ 

znamená jednu nebo více fyzických nebo právnických osob a - v souladu s vnitrostátní 

legislativou nebo praxí - jejich sdružení, organizace nebo skupiny;  a „dot�ená ve�ejnost“ je 

ve�ejnost, která je nebo m�že být ovlivn�na environmentálním rozhodováním, anebo která má 

na tomto rozhodování ur�itý zájem; pro ú�ely této definice se u nevládních organizací 

podporujících ochranu životního prost�edí a dodržování požadavk� vnitrostátních právních 

p�edpis� p�edpokládá, že mají na environmentálním rozhodování zájem. Aarhuská úmluva 

touto definicí zakládá právo na informace, ú�ast na �ízení a p�ístup k právní ochran� nejen 

fyzickým osobám, ale i osobám právnickým, když u nevládních organizací zabývajících se 

životním prost�edím presumuje zájem na rozhodování o otázkách životního prost�edí.39

Úmluva také stanoví okruh situací, kdy má povinný orgán možnost zp�ístupn�ní 

informace odmítnout.  Z �lánku 4 odst. 4 vyplývá d�ležité interpreta�ní pravidlo, podle n�hož 

je d�vody pro neposkytnutí informace t�eba vykládat restriktivn�40 a vždy p�itom brát v úvahu 

ve�ejný zájem na zp�ístupn�ní informace. S tím souvisí i nutnost zvažovat vždy ve�ejný zájem 

na zp�ístupn�ní informace oproti soukromému zájmu na odmítnutí poskytnutí informace.41 42  

                                                                                                                                                                     
zákona je dále každý orgán státní správy a samosprávy povinen z�ídit své internetové stránky a na nich 
provozovat ú�ední desku, v rámci které informují ve�ejnost o všech novinkách, tak jak jim zákon ukládá. Více 
v kapitole 6. Aktivní zp�ístup�ování informací. 
38 DAMOHORSKÝ, Milan a kol.: Právo životního prost�edí. 2. P�epracované a dopln�né vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2007, s. 229 
39 V této souvislosti je zajímavé sledovat vývoj judikatury týkající se práva právnických osob na p�íznivé životní 
prost�edí p�ed a po p�ijetí Aarhuské úmluvy viz usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 282/97 ze dne 6. 1. 1998, 
ve kterém dovodil, že právnické osoby nemají právo na p�íznivé životní prost�edí versus nález Ústavního soudu 
sp. zn. IV ÚS 2239/2007 ze 17. 3. 2009, který �íká, že ústavní soud je povinen vyložit ustanovení ústavního 
po�ádku, jež se dotýkají práva na soudní ochranu takovým zp�sobem, aby byla umožn�na ú�inná ochrana 
právfyziských a právnických osob. Je-li tedy možné vyložit vnitrostátní normy vícero možnými zp�soby, má 
p�ednist ten výklad, který napl�uje požadavky Aarhuské úmluvy. 
40 Evropský soudní dv�r dosp�l k tomuto záv�ru již v rozsudku C – 321/1996 ve v�ci Wilhelm Mecklenburg vs. 
Kreis Pinneberg – der Landrat. Dostupné na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996CJ0321:EN:HTML 
41 D�vodová zpráva k návrhu zákona, kterým se m�ní zákon �. 123/1998 Sb., ve zn�ní zákona �. 132/2000 Sb. a 
který byl p�edkládán na základ� Plánu legislativních prací vlády na rok 2003 
42 Není bez zajímavosti, že unijní Sm�rnice Evropského Parlamentu a Rady �. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 
o p�ístupu ve�ejnosti k informacím o životním prost�edí a o zrušení sm�rnic Rady 90/313/EHS o p�ístupu 
ve�ejnosti k informacím o životním prost�edí která z Úmluvy bezprost�edn� vychází, má za to, že by úvaha 
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D�vody, pro které je možno poskytnutí informace odmítnout jsou následující: 

a) orgán ve�ejné správy, kterému je žádost adresována, požadované informace 

nemá  

b) žádost je zjevn� bezd�vodná nebo je formulována p�íliš obecn�  

c) žádost se týká nedokon�ených materiál� nebo interních sd�lení orgán� ve�ejné 

správy. 

V �lánku 4 odst. 4 jsou pak uvedeny další možnosti, kdy lze poskytnutí informace 

odmítnout. Nap�íklad nep�íznivé ovlivn�ní mezinárodních vztah�, pr�b�hu soudního �ízní �i 

obchodní a pr�myslové tajemství v p�ípadech, kdy je toto tajemství chrán�no zákony aj. 

V tomto bod� �eská právní úprava obsažená v zákon� �. 123/1998 Sb. Úmluv� neodporuje.  

Nicmén� interpreta�ní otázkou z�stává, jakým zp�sobem vykládat d�vody pro 

odmítnutí poskytnutí informace. Zda se jedná o d�vody obligatorní (povinný subjekt má 

povinnost rozhodnout o odep�ení informace vždy) a fakultativní (v t�chto p�ípadech je dán 

prostor pro uvážení povinného subjektu, zda informaci zp�ístupní �i nikoliv) nebo pouze 

fakultativní. Úmluva totiž jak v �l. 4 odst. 3, tak v �l. 4 odst. 4 hovo�í o tom, že povinný 

subjekt má možnost nikoli povinnost zp�ístupn�ní informace odmítnout. Je zde tedy dán 

z�etelný prostor pro uvážení povinného subjektu. A až po výše uvedeném restriktivním 

výkladu se povinný subjekt rozhodne, zda informaci zp�ístupní �i nikoliv. �eská právní 

úprava hovo�í v tomto ohledu zcela jasn�. D�vody pro oprávn�né odep�ení informace d�lí dle 

obsahu na d�vody obligatorní a fakultativní. Úmluva na základ� výše uvedeného dle mého 

názoru stanoví pouze d�vody fakultativní s p�ísn� restriktivním zp�sobem jejich výkladu. 

Úmluva z tohoto hlediska poskytuje daleko širší možnost pro žadatele požadované informace 

od povinného subjektu v kone�ném výsledku získat. 

Druhý pilí � úmluvy upravuje  ú�ast ve�ejnosti na �ízení. Aarhuská úmluva ukládá 

orgán�m ve�ejné správy n�kolik základních povinností p�i ú�asti ve�ejnosti na �ízení. Ve�ejná 

                                                                                                                                                                     
povinného subjektu o zp�ístupn�ní �i odep�ení informace m�la dokonce probíhat v n�kolika krocích. Nejprve by 
si m�l povinný subjekt restriktivn� vyložit všechny d�vody pro odep�ení informace a to s ohledem na 
prosp�šnost jejího zve�ejn�ní. A pakliže po tomto výkladu dojde k záv�ru, že zde skute�n� stojí proti sob�
ve�ejný zájem na zve�ej�ování a oprávn�ný zájem na odmítnutí žádosti, m�l by tyto dva zájmy pom��it a ur�it, 
který p�evažuje. Tento postup však �eská právní úprava do zákona �. 123/1998 Sb. o poskytování informací o 
životním prost�edí nep�evzala a dostává se tak do rozporu jak s uvedenou unijní sm�rnicí tak Úmluvou. Více 
v kapitole 5. Právo na informace o životním prost�edí na str. 33 
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správa je povinna poskytovat informace43 v dostate�ném �asovém p�edstihu tak, aby ve�ejnost 

m�la možnost celou problematiku zvážit. Nezbytnou podmínkou ú�asti ve�ejnosti je totiž její 

dostate�ná informovanost. Je proto nezbytné dát ve�ejnosti p�esné, správné a v�asné 

informace. Ú�ast ve�ejnosti musí být umožn�na již od samotného po�átku �ízení, p�ímo od 

zahájení prvních �ízení, v dob�, kdy jsou stále otev�eny všechny alternativy rozhodování. Tato 

ú�ast musí probíhat podle p�edem stanoveného �asového rámce. Nakonec musí orgán ve�ejné 

správy p�i svém kone�ném rozhodnutí vzít v úvahu i výsledek ú�asti ve�ejnosti. Ve�ejnost 

musí být o tomto rozhodnutí informována, a pokud nebyl zohledn�n její názor, musí orgán 

ve�ejné správy zd�vodnit, pro� tak u�inil. Je d�ležité zmínit, že právo ú�astnit se �ízení mají 

pouze osoby, kterých se �ešený problém p�ímo dotýká.  

Ur�ující kritéria pro dot�enou ve�ejnost si musí dop�edu stanovit orgán ve�ejné správy. 

To ale neznamená právo orgánu ve�ejné správy jakkoliv omezit dot�enou ve�ejnost, toto 

ur�ení slouží pouze k lepšímu oslovení dot�ené ve�ejnosti. Nestátní neziskové organizace 

�inné v oblasti životního prost�edí jsou, jak je uvedeno výše, mezi dot�enou ve�ejnost 

zahrnuty vždy.44

Nejtypi�t�jší oblastí ú�asti ve�ejnosti na rozhodování je a) oblast specifických 

�inností, upravená v �lánku 6 Úmluvy. Jde o rozhodování o konkrétních �innostech 

s potencionáln� významným vlivem pro životní prost�edí. Dalším druhem ú�asti vyplývajícím 

z �lánku 7 Úmluvy je b) ú�ast ve�ejnosti na tvorb� plán�, program� a politik týkajících 

se životního prost�edí. Z �lánku 8 Úmluvy lze dovodit možnost ú�asti ve�ejnosti c) na 

p�íprav� provád�cích p�edpis� a obecn� použitelných právn� závazných normativních 

nástroj�.

T�etí pilí� úmluvy, který hovo�í o p�ístupu k právní ochran�, souvisí s vymahatelností 

výše uvedených oprávn�ní. P�ístup k právní ochran� spo�ívá v povinnosti smluvních stran 

                                                     
43 dle �l. 6 odst, 2 Úmluvy se jedná o informace o: a) navrhované �innosti a o žádosti, o níž bude rozhodováno 
b) povaze možných rozhodnutí, nebo o návrhu rozhodnutí c) orgánu ve�ejné správy p�íslušném k vydání 
rozhodnutí d) p�edpokládaném postupu, v�etn� o tom, kdy a jak budou poskytnuty informace o: 1)  zahájení 
procedury rozhodování; 2) možnosti ve�ejnosti ú�astnit se tohoto �ízení; 3) termínu a míst� p�edpokládaného 
ve�ejného projednání; 4) orgánu ve�ejné správy, od n�hož lze získat relevantní informace, a u n�hož jsou uloženy 
relevantní informace k p�ezkoumání ze strany ve�ejnosti; 5) p�íslušném orgánu ve�ejné správy nebo o dalších 
ú�edních orgánech, jimž lze podávat p�ipomínky nebo dotazy, a o harmonogramu p�edávání t�chto p�ipomínek a 
dotaz�; 6) sd�lení, jaké relevantní environmentální informace o navrhované �innosti jsou dostupné; a e)
skute�nosti, zda navrhovaná aktivita podléhá posouzení environmentálních vliv� v rámci národního systému �i v 
rámci systému posuzování vliv� p�esahujících státní hranice.
44 HUMLÍ�KOVÁ, Petra: Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy, 2009. Praha: Zelen kruh, 2010, s. 10 
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zajistit v rámci své legislativy, aby každý, kdo se domnívá, že jeho žádost o informace byla 

ignorována, neprávem zamítnuta, a� již �áste�n� nebo pln�, nesprávn� zodpov�zena nebo 

nebyla jinak vy�ízena, m�l možnost dosáhnout p�ezkoumání postupu p�ed soudem nebo jiným 

nezávislým a nezaujatým orgánem z�ízeným ze zákona.45  

 Dle �eské právní úpravy (zákon �.150/2002 Sb., soudní �ád správní), má možnost 

domáhat se ochrany svých práv p�ed soudem pouze osoba, která tvrdí, že ve správním �ízení 

byla porušena její práva. V praxi se tak na soudy mohou obracet pouze ú�astníci 

p�edcházejících správních �ízení. Soudní ochrany se tedy m�že domáhat pouze ta �ást 

ve�ejnosti, která m�la i právo na ú�ast v p�íslušném �ízení. Tato skupina je ale výrazn� užší 

než dot�ená ve�ejnost ve smyslu Aarhuské úmluvy tak, jak o ní bylo pojednáno výše.46

Aarhuská úmluva totiž zakládá nevyvratitelnou právní domn�nku, že ob�anské sdružení 

zabývající se ochranou životního prost�edí je nositelem takového práva na soudní ochranu, 

nebo že má k poskytnutí právní ochrany dostate�ný zájem.47  

 Z hlediska právní úpravy je tak nejzávažn�jším problémem skute�nost, že dot�ená 

ve�ejnost nemá žádnou nebo jen omezenou možnost ú�asti v n�kterých environmentálních 

�ízeních a následn� tedy i omezený p�ístup k soudnímu p�ezkumu a z nich vzešlých 

rozhodnutí. To se týká p�edevším ú�asti fyzických osob, s výjimkou vlastník� dot�ených 

nemovitostí v územním a stavebním �ízení. Žádné osoby z �ad dot�ené ve�ejnosti se nemohou 

ú�astnit n�kterých zvláštních �ízení, nap�. vydávání hlukových výjimek nebo �ízení o 

povolení provozu jaderných za�ízení podle atomového zákona.48

 Pro postavení Aarhuské úmluvy v �eském právním �ádu je klí�ové ustanovení �l. 

10 Ústavy, které �íká, že sou�ástí právního �ádu �eské republiky jsou ty mezinárodní 

smlouvy, které ratifikoval Parlament, kterými je �eská republika vázána a které byly 

vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. Toto ustanovení stanovuje pravidlo tzv. aplika�ní 

                                                     
45 DAMOHORSKÝ, Milan a kol.: Právo životního prost�edí. 2. P�epracované a dopln�né vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2007, str. 229 
46 HUMLÍ�KOVÁ, Petra: Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy, 2009. Praha: Zelen kruh, 2010, s. 20 
47 DOHNAL, Vít�zslav, 	ERNÝ, Pavel:�P�ístup k soud�m p�i ochran� životního prost�edí : (sborník z 1. dne 
konference P�ístup ke spravedlnosti p�i ochran� lidských práv a ve�ejných zájm�). Praha: ASPI Publishing 2004, 
str. 120 
48
�ERNÝ, Pavel. Ekologický právní servis: Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy se zabývá nedostatky 

p�ístupu k soudní ochran� ve v�cech životního prost�edí v �R. [online]. www.eps.cz, 2000 [cit. 12. b�ezna 
2011].  dostupné na  F:\ZP\Aahu.umluva\Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy se zabývá nedostatky p�ístupu 
k soudní ochran� ve v�cech životního prost�edí v �R - Ekologický právní servis.mht 
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p�ednosti výše uvedených mezinárodních smluv, pokud jsou v rozporu s vnitrostátními 

právními p�edpisy. Rozpory se mohou týkat samotného textu zákona �i jeho interpretace.  

P�i aplikaci mezinárodních smluv je však t�eba vždy rozlišit, zda je daná úmluva 

p�ímo aplikovatelná, tedy práva a povinnosti z ní vyplývající jsou pro jednotlivce stanovena 

zcela ur�it�, nebo zda je smlouva natolik neur�itá, že je t�eba k její vymahatelnosti p�ijetí 

vnitrostátního právního p�edpisu, který bude s danou úmluvou v souladu, nicmén� práva a 

povinnosti stanoví pro jednotlivé subjekty práva zcela konkrétn�. 49  

V této souvislosti je zajímavé sledovat judikaturu Nejvyššího správního soudu, který o 

p�ímé aplikovatelnosti Úmluvy n�kolikrát rozhodoval a nutno �íci, že o této otázce dosud 

nepanuje shoda. Více o této problematice pojednává kapitola sedmá nesoucí název 

„Judikatura týkající se práva na informace o životním prost�edí“. 

Bez povšimnutí nelze nechat ani proces implementace Aarhuské úmluvy v Evropské 

unii, na základ� kterého byla p�ijata celá �ada sm�rnic týkajících se nejenom práva na 

informace o životním prost�edí, ale také práva aktivní ú�asti ve�ejnosti na �ízení a práva na 

právní ochranu.50 51

2.2.3. Protokol o registru únik� a zne�iš�ujících látek

Z textu Aarhuské úmluvy pln� vychází Protokol o registrech únik� a p�enos�

zne�iš�ujících látek (PRTR protokol), který vstoupil v platnost 8. �íjna 2009, tedy 90 dní poté, 

co byl ratifikován 16 státy (10. �ervence 2009 uložila šestnáctou ratifika�ní listinu Francie). 

Proces vstupu Protokolu v ú�innost trval 6 let od jeho podepsání 36 státy, které ho p�ijaly na 

mimo�ádném zasedání Evropské hospodá�ské komise OSN 21. kv�tna 2003 v Kyjev� (v 

rámci páté ministerské konference „Životní prost�edí pro Evropu“). Protokol je klí�ovým 

dokumentem v oblasti stanovení struktury a rozsahu registr� zne�iš�ování. Zárove� garantuje 

ve�ejnosti, že smluvní strany zajistí bezplatný a snadný p�ístup k informacím o zne�iš�ování. 

                                                     
49 MOTZKE, Radek, PODSKALSKÁ, Sandra: Aarhuská úmluva ve správní a soudní praxi. PLANETA, 2007, 
ro�ník XV �. 6, str. 6 
50 I o tomto tématu bude pojednáno pozd�ji, konkrétn� v kapitole Unijní úprava. 
51 Blíže o Aarhuské úmluv� na http://live.unece.org/env/pp/introduction.html 
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Protokol stanoví zejména st�žejní prvky systému registru, jeho formu, strukturu a 

údaje, které musí obsahovat. Schéma PRTR je založeno na následujících parametrech: a) 

povinné a periodické ohlašování, b) ro�ní ohlašovací cyklus, c) hlášení o zne�išt�ní vody, 

ovzduší a p�dy, d) sledování polutant� nebo kategorií odpad� v p�enosech (odpady a odpadní 

vody), e) hlášení za jednotlivá za�ízení.  

Podle Protokolu má Registr obsahovat informace minimáln� o 86 zne�iš�ujících 

látkách (seznam tvo�í p�ílohu k Protokolu), smluvní strany nicmén� mohou vytvá�et 

rozsáhlejší databáze. Jedná se o látky s významnými vlivy na životní prost�edí a lidské zdraví 

jako nap�. skleníkové plyny, látky zp�sobující kyselý déš�, t�žké kovy, rakovinotvorné látky. 

Pro každou látku jsou stanoveny hmotnostní prahy. P�i vytvá�ení registru musí být brána v 

úvahu možnost jeho rozši�ování v �ase. Protokolem je požadováno zajišt�ní ú�asti ve�ejnosti i 

p�i vývoji národního registru, ve�ejnost m�že p�edkládat jakékoli p�ipomínky, informace, 

analýzy nebo stanoviska. Hlavním ú�elem registr� je tedy p�isp�t k posílení integrovaného 

p�ístupu v ochran� životního prost�edí a k podpo�e šetrn�jšího chování. 
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3. Unijní úprava 

 Podpisem Aarhuské úmluvy Evropským spole�enstvím, ke kterému došlo spole�n� s 

 patnácti �lenskými státy dne 25. �ervna 1998 52, se stala tato úmluva sou�ástí unijního práva 

a tedy závaznou nejen pro Spole�enství jako takové, ale také pro jeho jednotlivé �leny. 

V souvislosti s tím došlo nejen k p�ijetí celé �ady sm�rnic a na�ízení upravujících 

podrobn� materii p�ijaté Aarhuské úmluvy, ale došlo také k situaci, kdy se Aarhuská úmluva 

stala v �eském právním �ádu závaznou ve dvou rovinách. Zaprvé v rovin� mezinárodní, jde 

totiž o mezinárodní smlouvu ratifikovanou prezidentem �eské republiky a zadruhé unijní, kdy 

Aarhuskou úmluvu p�ijala také Evropská unie. Význam má tato poznámka zejména 

v souvislosti s �ešením p�ípadných spor� nap�íklad o interpretaci Aarhuské úmluvy, když 

p�íslušnými budou jak soudy �eské republiky tak Soudní dv�r Evropské unie.  

 Na Aarhuskou úmluvu p�ímo navazujícím na�ízením je na�ízení Evropského 

Parlamentu a Rady �. 1376/2006 o použití Aarhuské úmluvy pro orgány a subjekty 

Evropského spole�enství. Krom� zaru�ení práva p�ístupu ve�ejnosti k informacím o 

životním prost�edí, umožn�ní ú�asti ve�ejnosti na plánech a programech týkajících se 

životního prost�edí a p�ístupu k právní ochran� v záležitostech životního prost�edí si na�ízení 

jako sv�j cíl v �l. 1 stanovuje také zajišt�ní aktivního zve�ej�ování informací o životním 

prost�edí ve�ejnosti. Za tímto ú�elem je vyslovena podpora po�íta�ové telekomunika�ní �i 

elektronické technologie. P�íkladem takového ve�ejn� p�ístupného informa�ního systému 

m�že být Integrovaný registr zne�išt�ní. 

 Podrobn�ji je právo na informace o životním prost�edí, tedy první pilí� Aarhuské 

úmluvy, upraveno sm�rnicí Evropského Parlamentu a Rady �. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 

2003 o p�ístupu ve�ejnosti k informacím o životním prost�edí a o zrušení sm�rnic Rady 

90/313/EHS o p�ístupu ve�ejnosti k informacím o životním prost�edí z roku 1990.53  

                                                     
52 Ke schválení došlo 17. 2. 2005  
53 Tato sm�rnice zakotvila právní rámec p�ístupu k informacím o životním prost�edí v komunitárním právu.  Do 
�eského právního �ádu byla transponována prost�ednictvím zákona �. 123/1998Sb., o právu na informace o 
životním prost�edí a upravovala konkrétní podmínky uplatn�ní práva na informace o životním prost�edí. A to jak 
ve smyslu práva na jejich získávání tak práva na jejich ší�ení. O transpozici sm�rnice do národních právních �ád�
�lenských stát� více ve Zpráv� Komise o zkušenostech získaných b�hem aplikace Sm�rnice Rady 90/313/EHS o 
svobod� p�ístupu k informacím o životním prost�edí ur�ená Rad� a Evropskému parlamentu. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/environment/docum/00400_en.htm 
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 Po jejím prostudování lze konstatovat, že z velké �ásti p�evzala a to doslovn� úpravu 

obsaženou v Aarhuské úmluv�. Nicmén� specifikou této sm�rnice je p�esnost a 

bezpodmíne�nost v�tšiny ustanovení, která sm��ují k p�ímému založení práv jednotlivc�. 

Z uvedeného se dá dovozovat jejich bezprost�ední ú�inek. Což znamená, že jednotliví 

žadatelé se t�chto ustanovení mohou dovolávat p�ímo p�ed vnitrostátními orgány.54 Sm�rnice 

zajiš�uje jak p�ístup ve�ejnosti ke spravedlnosti (�l. 6) tak povinnost ší�ení informací o 

životním prost�edí (�l. 7). Z �lánku o kvalit� informací o životním prost�edí (�l. 8) vyplývá 

mimo jiné závazek �lenských stát�, pokud to bude možné, zajistit, aby informace sestavované 

jimi nebo v jejich zastoupení byly aktuální, p�esné a srovnatelné. Povinnost �lenských stát�

podat zprávu Komisi o zkušenostech získaných p�i implementaci této sm�rnice do 14. 2. 2009 

upravuje �lánek 9. nesoucí název Postup p�ezkoumání. 

Dle �lánku 10. musely do 14. 2. 2005 �lenské státy p�ijmout nezbytné právní p�edpisy 

tak, aby tyto byly pln� v souladu s touto sm�rnicí. Z �ehož vyplývá jeden z hlavních cíl� této 

sm�rnice; požadavek, aby v každém �lenském stát� Evropské unie platila zhruba stejná 

pravidla týkající se vy�ízení žádosti o poskytnutí informace o životním prost�edí. Na tomto 

míst� je však vhodné podotknout, že ne všechny �lenské státy tuto povinnost ve shora 

uvedené lh�t� splnily. Pom�rn� bohatá judikatura Evropského soudního dvora je toho 

d�kazem.55

 Z hlediska práva ve�ejnosti na ú�ast v �ízení (II. pilí� Aarhuské úmluvy), toto je 

upraveno sm�rnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. kv�tna 2003 o 

ú�asti ve�ejnosti na vypracovávání n�kterých plán� a program� týkajících se životního 

prost�edí a o zm�n� sm�rnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o ú�ast ve�ejnosti a 

p�ístup k právní ochran�. Tato sm�rnice stanovení základní pravidla pro ú�ast ve�ejnosti na 

vypracovávání plán� a program� pro skupinu sm�rnic, která dosud tyto pravidla 

neobsahovala. Dále upravuje zm�nu sm�rnic IPPC a EIA tak, aby vyhovovaly požadavk�m 

na ú�ast ve�ejnosti obsaženým v Aarhuské úmluv�.  

Je však d�ležité zmínit, že požadavky na ú�ast ve�ejnosti jsou obsaženy také v mnoha 

dalších sm�rnicích. Jako p�íklad lze uvést rámcovou sm�rnici o vod� (2000/60/ES) 

                                                     
54 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 31 
55 Rozsudek Evropského soudního dvora C – 391/06 Komise vs. Irsko, C – 44/07 Komise vs. Spolková republika 
N�mecko, C – 85/06 Komise vs. 
ecko, C – 340/06 Komise vs. Rakousko 



23 

Evropské unie, ze dne 23. �íjna 2000. Z hlediska úpravy práva ve�ejnosti na p�ístup ke 

spravedlnosti, které je upraveno ve III. pilí�i Aarhuské úmluvy nebyla zatím žádná sm�rnice 

p�ijata, nicmén� Evropská komise již p�ipravila návrh sm�rnice o p�ístupu ke spravedlnosti

COM (2003) 624.56

Obecné právo na informace je v rámci Evropské unie upraveno níže uvedenými 

sm�rnicemi. Sm�rnicí �íslo 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady Evropské unie z 30. 

kv�tna 2001 o p�ístupu ve�ejnosti k dokument�m Evropského parlamentu, Rady 

Evropské unie a Evropské komise a sm�rnicí Evropského parlamentu a Rady �. 2003/98/ES 

ze dne 17. 11. 2003 o opakovaném použití informací ve�ejného sektoru. Zatímco prvn�

jmenovaná sm�rnice �. 1049/2001 si klade za cíl poskytnout ob�an�m pokud možno co 

nejv�tší garanci p�ístupu k informacím s minimálními a zákonem p�esn� vymezenými 

omezeními, kdy mohou ú�ady poskytnutí informací zapov�d�t, tak druhá sm�rnice �. 

2003/98/ES má za cíl zavázat �lenské státy Evropské unie k harmonizaci pravidel a postup�

pro opakované použití dokument� ve ve�ejném sektoru. 

                                                     
56 Z hlediska p�ístupu k právní ochran� je významné rozhodnutí Evropského soudního dvora Lesoochranárske 
zoskopenie VLK vs. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky C-240/09 ze dne 8. 3. 2011, ve 
kterém se Soudní dv�r vyjád�il k p�ímému ú�inku Aarhuské úmluvy v právu Unie konkrétn� se zabýval �l. 9 
odst. 3 Úmluvy. Dle tohoto rozsudku nemá uvedený �lánek v právu Unie p�ímý ú�inek. Nicmén� soudy mají 
vykládat procesní právo upravující podmínky, které je nutno splnit pro ú�ely podání správního opravného 
prost�edku nebo žaloby, zp�sobem, který co v nejv�tším možném rozsahu zohlední cíle �l. 9 odst. 3 Úmluvy, 
jakož i cíl ú�inné soudní ochrany práv poskytnutých právem Unie. 
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4. Právo na informace 

  

Z hlediska úpravy práva na informace, jak je zakotveno v právním �ádu �eské 

republiky, je t�eba zmínit nejprve rovinu ústavo-právní. Listina základních práv a svobod, 

která je Usnesením p�edsednictva �eské národní rady �. 2/1993 Sb. sou�ástí ústavního 

po�ádku, �adí právo na informace mezi práva politická, která jsou upravena v druhé hlav�

Listiny pod kapitolou Lidských práv a svobod v druhém oddíle, konkrétn� v �lánku 17. Tento 

ve svém prvním odstavci garantuje jak svobodu projevu, tak právo na informace. Není 

náhodou, že jsou tato ústavn� zaru�ená práva uvedena v jednom �lánku. Vzájemn� se totiž 

dopl�ují. Pokud jde o realizaci t�chto práv, tak tato je upravena v následujícím druhém 

odstavci. Nep�ípustnost cenzury nalezneme v odstavci t�etím. Ovšem ani svobodu projevu ani 

právo na informace nelze vnímat jako práva, která by nebylo možno omezit. Podmínky 

omezení jsou uvedeny ve �tvrtém odstavci. Kone�n� aktivní zp�ístup�ováni informací je 

upraveno v posledním pátém odstavci.  

Není bez zajímavosti, že oproti mezinárodním a zahrani�ním zvyklostem není právo 

na informace zahrnuto do svobody projevu, nýbrž je osamostatn�no a právu na svobodu 

projevu postaveno na rove� jako samostatné základní politické právo. Jeho politický charakter 

napomáhá vnímat toto právo jako samostatné subjektivní právo jednotlivce v��i ve�ejné moci 

na informace z oblasti správy v�cí ve�ejných.57

P�esto, že není k realizaci práva na informace tak, jak je v Listin� zakotveno pot�ebná 

zákonná úprava, byla tato nakonec p�ijata zákonem �.106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu 

k informacím, který nabyl ú�innosti 1. 1. 2000. Jak již bylo uvedeno výše, do p�ijetí tohoto 

zákona neobsahoval právní �ád �eské republiky komplexní úpravu tohoto práva a 

zp�ístup�ování informací bylo upraveno v rovin� ústavní �l. 17 odst. 1 Listiny a poté 

rozt�íšt�n� v �ad� právních p�edpis�. Jak praxe záhy ukázala, nebyla tato úprava dosta�ující a 

v porovnání s jinými zem�mi neodpovídala standard�m demokracií západního typu.  

P�ijatý zákon o svobodném p�ístupu k informacím zajiš�uje právo ve�ejnosti na 

informace, které mají k dispozici státní orgány, orgány územní samosprávy, státní a jejich 

                                                     
57KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 32  
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orgány a ve�ejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon sv��il 

rozhodování o právech, právem chrán�ných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo 

právnických osob v oblasti ve�ejné správy, ovšem pouze v rozsahu jejich rozhodovací 

�innosti. Je d�ležité zmínit, že zákon je obecnou úpravou práva na informace a nevztahuje se 

na poskytování informací, které jsou p�edm�tem pr�myslového vlastnictví, a dalších 

informací, pokud jejich poskytování upravuje zvláštní zákon.58

Právo na informace obsahuje nejen právo na poskytování informací na tzv. žádost 

žadatele, tedy pasivní poskytování informací, ale obsahem tohoto práva je také aktivní 

zp�ístup�ování informací ve�ejnosti, které jsou povinnými subjekt poskytovány automaticky, 

tedy bez žádosti.  Ob� formy poskytování informací jsou zákonem upraveny.  

V souladu s mezinárodní, unijní a konec konc� i ústavní úpravou59 jsou v zákon� také 

uvedeny p�ípady, kdy je možné poskytnutí informace odmítnout. Tyto p�ípady lze 

strukturovat do t�í skupin. První skupinu tvo�í p�ípady, kdy by bylo ohroženo subjektivní 

právo t�etí osoby. P�íkladem mohou být informace považované za obchodní tajemství (právo 

majetkové povahy) �i informace o osobních údajích (právo osobnostní povahy)60. Druhou 

skupinu tvo�í p�ípady, kdy je odep�ením poskytnutí informace chrán�n ve�ejný zájem. Mezi 

tyto pat�í nap�íklad informace získané p�i pln�ní úkol� zpravodajských služeb. T�etí skupinu 

pak tvo�í p�ípady, kdy by mohl být ohrožen jak zájem ve�ejný, tak soukromý. Do této skupiny 

lze za�adit informace o probíhajícím trestním �ízení.61  

V p�ípadech, kdy je povinný subjekt p�esv�d�en, že požadovaná informace nespadá do 

jeho p�sobnosti, nem�že odmítnutí informace žadateli sd�lit jen neformálním sd�lením, 

                                                     
58 Takovým zákonem je nap�íklad zákon �. 123/1999 Sb., o právu na informace o životním prost�edí 
59 Viz  �l. 17. odst. 4 Listiny je vyjád�eno ústavní omezení tohoto práva, kdy toto právo lze omezit zákonem 
(formální podmínka omezení práva na informace) jde-li o opat�ení v demokratické spole�nosti nezbytná pro 
p�ípady v Ústav� taxativn� uvedené (materiální podmínka omezení práva na informace) 
60 V této souvislosti poukazuji na rozsudek NSS �.j. 5 As 57/2010-79 ze dne 27. 5. 2011,  ve kterém NSS 
judikoval, že zam�stnanec, jemuž je odm�na (plat) vyplácena z ve�ejných rozpo�t�, je p�íjemcem ve�ejných 
rozpo�t�. Informace o takové odm�n� je proto t�eba podle zákona o svobodném p�ístupu k informacím 
poskytnout. Z hlediska st�etu práva na informace a na ochranu osobních údaj� došel NSS k záv�ru, že právo na 
ochranu osobních údaj� není neomezené, když podle �l. 10 odst. 3 Listiny má každý právo na ochranu p�ed 
neoprávn�ným shromaž�ováním, zve�ej�ováním a jiným zneužíváním údaj� o své osob�. Stanoví-li pak zákon o 
svobodném p�ístupu k informacím povinnost poskytnout n�které osobní údaje (jinak chrán�né zákonem o 
ochran� osobních údaj�) viz. § 8b odst.1 tohoto zákona, jedná se o jejich poskytnutí podle práva, tj. o poskytnutí 
oprávn�né. 
61KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 42-
43 
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protože samo posouzení, že požadovaná informace nespadá do jeho p�sobnosti, je již v�cným 

posouzením podané žádosti. Povinný subjekt tedy musí vydat rozhodnutí v souladu s § 15 

odst. 1 informa�ního zákona. D�vody odmítnutí tak podléhají p�ezkumu jak v odvolacím 

�ízení, tak v �ízení p�ed soudem.62 Pakliže dojde odvolací správní orgán �i soud k opa�nému 

záv�ru nežli povinný subjekt, tj. na�ídí povinnému subjektu, který p�vodn� odmítl 

požadovanou informaci poskytnout, aby tak u�inil, je tento povinen po nabytí právní moci 

p�edm�tného rozhodnutí o poskytnutí informace postupovat dle jeho zn�ní. V praxi jsou však 

známy p�ípady, kdy povinný subjekt svou povinnost p�esto dobrovoln� nesplní. V takovýchto 

situacích oprávn�nému tj. žadateli o poskytnutí informace nezbývá, než se obrátit s ochranou 

svých práv na soud a podat návrh na na�ízení exekuce.63  

Z hlediska procesního je zákon o svobodném p�ístupu k informacím v��i správnímu 

�ádu zákonem zvláštním. Správní �ád se tedy užije pouze v p�ípadech zákonem ur�ených 

anebo v p�ípadech, které informa�ní zákon výslovn� ne�eší. Takovou situaci výslovn�

p�edpokládá § 20 odst. 4, který vcelku jednozna�n� hovo�í o podp�rném využití správního 

�ádu mimo jiné ve vztahu k rozhodování podle § 16, tj. rozhodování o odvolání. Podle § 20 

odst. 4 citovaného zákona totiž, pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na po�ítání lh�t a na 

�ízení podle § 15 a § 16 správní �ád, s výjimkou ustanovení o obnov� �ízení a o 

p�ezkoumávání rozhodnutí mimo odvolací �ízení. Lze tedy hovo�it o jakési koncepci 

�áste�ného využití správního �ádu.64

Nelze p�ehlédnout fakt, že až p�ijetím tohoto zákona došlo zcela k napln�ní principu 

otev�enosti ve�ejné správy, která až do této doby vykazovala, i p�es ústavní zakotvení práva 

na informace, spíše rysy principu diskrétnosti. Práva žadatel� o informace jsou tak p�ijetím 

této zákonné úpravy postavena do budoucna na jistot�, stejn� tak jejich procesní obrana 

v p�ípad� odep�ení poskytnutí informace. D�íve nejasná situace ohledn� �ádných postup�

orgán� ve�ejné správy p�i poskytování informací na žádost tak byla nahrazena pom�rn�

zda�ilou zákonnou úpravou poskytující jednotlivým žadatel�m nejen siln�jší procesní 

                                                     
62 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2009, �j. 2 As 44/2008-72 
63 Tato situace nastala v p�ípad� sporu mezi Tomášem Pecinou a M�stem Karlovy Vary, kdy pravomocným a 
vykonatelným rozhodnutím Krajského ú�adu Karlovarského kraje, odboru správních agend a dozoru, krajského 
živnostenského ú�adu, ze dne 4. 11. 2008, �. j. 5047/LS/08, bylo uloženo Magistrátu m�sta Karlovy Vary, Ú�adu 
územního plánování a stavebního ú�adu, tzn. orgánu povinného, aby ve lh�t� patnácti dn� od doru�ení tohoto 
rozhodnutí vy�ídil žádost oprávn�ného o informace ze dne 28. 7. 2007. S ohledem na to, že povinný orgán 
povinnost danou mu shora uvedeným rozhodnutím dobrovoln� nesplnil, bylo Usnesením Okresního soudu 
v Karlových Varech �. j. 24 Nc 5296/2008-5 ze dne 8. 1. 2009 rozhodnuto o na�ízení exekuce k vymožení 
povinnosti povinného vy�ídit žádost oprávn�ného o poskytnutí informace. 
64 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2007, �j. 1 As 33/2006-48 
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postavení oproti p�edešlé úprav�, ale i restriktivní úpravu d�vod� pro p�ípad odep�ení 

poskytnutí požadované informace. 

Práv� aktuálním p�íkladem65 st�etu práva na informace a práva na soukromí je �asto 

kritizovaný tzv. „náhubkový zákon“ �. 52/2009 Sb., který nedovoluje publikovat údaje 

umož�ující zjišt�ní totožnosti poškozených, podez�elých, sv�dk� �i jiných osob zú�astn�ných 

na trestním �ízení, pokud informace nepodaly samy orgány �inné v trestním �ízení. Informace 

umož�ující zjišt�ní totožnosti je možné zve�ejnit až po zahájení ve�ejného hlavního lí�ení.66

Tento zákon je �asto kritizován zejména pro množství informací, které ode dne jeho platnosti 

nesmí média zve�ej�ovat. Mám za to, že otázka up�ednostn�ní práva na p�ístup k informacím 

�i naopak práva na ochranu soukromí je jednou z nejvíce komplikovaných. Každý jednotlivec 

na ni má sv�j vlastní subjektivní pohled a jen budoucnost ukáže, zda se judikatura Nejvyššího 

správního soudu v �ešení této otázky ustálí.67

                                                     
65 Náhubkový zákon je v t�chto dnech nejvíce sklo�ován v souvislosti s práv� aktuálním p�ípadem zavražd�ní 
Anny Janatkové. 
66 Dále zákon zakazuje zve�ej�ovat informace o na�ízeném odposlechu a informace získané sledováním osob a 
v�cí, pokud informace op�t nepodaly samy orgány �inné v trestním �ízení. Lze je použít pouze tehdy, pokud byly 
odposlechy použity jako d�kazy u soudu. Výjimky z tohoto zákazu zákon p�ipouští pouze u ob�tí trestného �inu, 
které k uve�ejn�ní informací poskytly p�edchozí písemný souhlas. 
67 Srov. nap�íklad PODHRÁZKÝ, Milan: Informace o odm��ování ve�ejných zam�stnanc�. Právní fórum. 
M�sí�ník v�novaný soukromému právu. Praha: Wolters Kluwer �R, �íslo 9/2011, s. 439-440 
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5. Právo na informace o životním prost�edí 

Právo na informace o životním prost�edí není jako obecné právo na informace sou�ástí 

základních politických práv Listiny základních práv a svobod, nýbrž je za�azeno do práv 

hospodá�ských, sociálních a kulturních. Konkrétní úpravu nalezneme v �lánku 35 odst. 2 

Listiny. Ze samotného textu tohoto �lánku, který �íká, že každý má právo na v�asné a úplné 

informace o stavu životního prost�edí a p�írodních zdroj�, vyplývá, že se jedná o ustanovení 

speciální v��i obecnému právu na informace obsaženém v �lánku 17 Listiny. Na rozdíl od 

obecného práva na informace, které, jak již bylo uvedeno v p�edchozí kapitole, nepot�ebuje ke 

své realizaci zákonnou úpravu, právo na informace o životním prost�edí, jak vyplývá z �lánku 

41 odst. 1 Listiny, zákonnou úpravu pot�ebuje. Bez provád�cích p�edpis� tedy není možné se 

tohoto práva p�ímo domáhat.68 Ústavodárce tedy p�edpokládá, že specifika tohoto druhu 

informací stanoví až zákonná úprava 

 Povinnost, která tomuto právu odpovídá, se vztahuje ke všem povinným subjekt�m, 

kterým vzniká na základ� zákona povinnost informace o životním prost�edí poskytnout. Jedná 

se jak o státní orgány, tak právnické, ale i fyzické osoby, které na základ� zvláštních právních 

p�edpis� vykonávají v oblasti ve�ejné správy p�sobnost vztahující se p�ímo �i nep�ímo 

k životnímu prost�edí.69 Protože však pouze informovaní lidé se mohou ú�inn� podílet na 

kontrole opat�ení sm��ujících k zajišt�ní tohoto práva, klade Listiny d�raz na v�asnost a 

úplnost t�chto poskytovaných informací.70 Bez požadavku aktuálnosti a úplnosti 

poskytovaných informací by toto právo bylo pouze prázdnou proklamací, o jejíž 

vymahatelnosti by nemohla být �e�.  

 Komplexní úpravu tohoto práva p�inesl zákon �. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prost�edí (dále jen Zákon). K zákonu �. 106/1999 Sb., o svobodném 

p�ístupu k informacím je tento v pom�ru lex specialis.  

Zákon zpracovává v souladu s p�edpisy Evropského spole�enství problematiku 

zabezpe�ení práva na p�ístup k informacím o životním prost�edí a na v�asné a úplné 

informace o životním prost�edí, kdy zejména vytvá�í podmínky pro výkon tohoto práva a 
                                                     
68 DAMOHORSKÝ, Milan a kol.: Právo životního prost�edí. 3. P�epracované a dopln�né vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 241 
69 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 244 
70 PAVLÍ�EK, V. a kol.: Ústava a ústavní �ád �eské republiky. Komentá�, 2. Díl – Právo a svobody. 2. dopln�né 
vydání. Praha: Linde Praha, 1999, s. 281 
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podporuje dále tzv. aktivní zp�ístup�ování informací o životním prost�edí ze strany povinných 

subjekt�. Upravuje tedy jak problematiku pasivního poskytování informací, tak problematiku 

aktivního zp�ístup�ování informací, kdy jsou informace o stavu životního prost�edí a 

p�írodních zdroj� poskytovány ve�ejnosti zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup a dále 

prost�ednictvím edi�ní a publika�ní �innosti povinných subjekt�. Významnou roli v tom hrají 

ve�ejné informa�ní systémy. Další formou zve�ej�ování informací, které zákon p�ipouští, je 

forma osv�ty, vzd�lávání a výchovy ve�ejnosti v oblasti životního prost�edí. 

 Informace o stavu životního prost�edí a p�írodních zdroj� poskytují tzv. povinné 

subjekty. Jedná se o subjekty, kterým vzniká na základ� tohoto zákona povinnost informace 

poskytnout. Uvedené subjekty lze rozd�lit do �ty� kategorií. Jedná se o orgány státní správy, 

orgány územní samosprávy, jimi z�ízené, �ízené nebo pov��ené právnické osoby a jiné 

soukromoprávní subjekty za podmínek stanovených zvláštním zákonem, jako jsou nap�íklad 

provozovatelé n�kterých zdroj� zne�išt�ní ovzduší aj.71

 V p�ípad� orgán� územních samosprávných celk� je t�eba upozornit na tzv. 

dvojkolejnost ve�ejné správy. Ta je charakterizována rozd�lením p�sobnosti obce na 

samostatnou a p�enesenou. Z tohoto vyplývá, že n�kterými informacemi disponuje obecní 

ú�ad jako povinný subjekt v rámci své samosprávné p�sobnosti, jinými disponuje v rámci 

p�sobnosti p�enesené.72 Na proces poskytnutí informace však uvedené d�lení p�sobnosti 

nemá žádný vliv a obecní ú�ad požadované informace p�i dodržení zákonných ustanovení 

(tedy pokud to zákon dovoluje) bez dalšího poskytne. Z hlediska procesu poskytnutí 

informace není tedy nijak d�ležité, v rámci jaké p�sobnosti obecní ú�ad s informacemi 

disponuje.  

Mezi další povinné subjekty �adíme dle § 2 písm. b) bod 2 Zákona právnické nebo 

fyzické osoby, které na základ� zvláštních právních p�edpis� vykonávají v oblasti ve�ejné 

správy p�sobnost vztahující se p�ímo nebo nep�ímo k životnímu prost�edí. V t�chto p�ípadech 

byla p�sobnost orgán� státní správy zákonem p�enesena na odlišné subjekty - osoby, a� už 

právnické �i fyzické. Jako p�íklad lze uvést mysliveckou stráž. Poslední výše uvedenou 

skupinu povinných subjekt� stanoví § 2 písm. b) bod 3 Zákona, který za povinné subjekty 

                                                     
71 DAMOHORSKÝ, Milan a kol.: Právo životního prost�edí. 3. P�epracované a dopln�né vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 241 
72 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 
242-245 
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ozna�uje právnické osoby založené, z�ízené, �ízené nebo pov��ené subjekty, uvedenými v  

bodech  1  a  2 Zákona,  jakož  i  fyzické osoby pov��ené t�mito subjekty,  které  na  základ�  

právních  p�edpis�  nebo dohody s t�mito subjekty  poskytují  služby, které ovliv�ují stav 

životního prost�edí a jeho jednotlivých složek. Mezi založené osoby lze za�adit nap�íklad 

státní podniky, pokud tedy poskytují služby v oblasti životního prost�edí. Za z�ízené osoby se 

považují p�ísp�vkové organizace, kde z�izovatelem jsou výše uvedené povinné subjekty 

(uvedené v § 2 písm. b) bod 1, bod 2 Zákona). Další skupinu povinných subjekt� tvo�í osoby 

pov��ené, kdy zákon �i orgán ve�ejné moci m�že (ovšem pouze na základ� zákona) tyto 

osoby tzv. pov��it výkonem ur�itých �inností týkajících se životního prost�edí.73  

 Co se rozumí informacemi o životním prost�edí, stanoví Zákon ve svém § 2 písm. a). 

Jedná se o pom�rn� široký demonstrativní vý�et informací, které povinné subjekty poskytují. 

Jedná se zejména o informace o stavu a vývoji životního prost�edí, o p�í�inách a d�sledcích 

tohoto stavu, o stavu složek životního prost�edí, využívání p�írodních zdroj� a jeho d�sledcích 

na životní prost�edí, o vlivech staveb, �inností, technologií a výrobk� na životní prost�edí, o 

uzavíraných dohodách majících vliv na životní prost�edí a další informace, které se stavem 

životního prost�edí a p�írodních zdroj� bezprost�edn� souvisí. Zákonodárce tedy zám�n�

zvolil tento zp�sob vý�tu informací, které jsou povinné subjekty poskytovat, kdy ponechává 

na volném uvážení konkrétního subjektu, zda požadovaná informace spadá do okruhu 

informací vymezených tímto zákonem �i nikoli. Domnívám se, že i zde se projevuje již 

zmi�ovaný princip publicity ve�ejné správy, nebo� tento demonstrativní vý�et poskytovaných 

informací umož�uje maximální informa�ní otev�enost ve v�cech souvisejících s životním 

prost�edím.  

Nicmén� nelze p�ehlédnout fakt, že výše uvedené m�že vést i k opa�nému záv�ru. 

Záleží totiž pouze na volném uvážení povinného subjektu, zda požadovanou informaci 

subsumuje pod zmi�ovaný demonstrativní vý�et poskytovaných informací �i nikoliv. 

Nep�ímo zde tedy vzniká prostor pro jistou libov�li povinného subjektu, zda se požadovanou 

informaci rozhodne poskytnout. Mám však za to, že úmyslem zákonodárce bylo umožnit 

shora uvedenou maximální informa�ní otev�enost povinných subjekt� v otázkách životního 

prost�edí, a proto by povinné subjekty m�ly p�i �ešení p�edb�žné otázky, pod který 

                                                     
73 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 
244-245 
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z informa�ních zákon� žádost o informaci spadá, ctít princip otev�enosti ve�ejné správy bez 

dalšího.74

 Nicmén� význam § 2 Zákona tkví také v prolomení zásady neve�ejnosti správního 

�ízení, když žadatelé mají právo žádat mimo jiné také informace o správních �ízeních ve 

v�cech životního prost�edí. Tyto informace jsou obsaženy p�edevším ve správních spisech. 

Dle správního �ádu však mají právo nahlížet do spisu pouze ú�astníci �ízení a jejich zástupci. 

Ostatní pouze po prokázání od�vodn�nosti svého požadavku. Na nahlížení do spisu tedy není 

právní nárok. V p�ípad� informací týkajících se životního prost�edí však zákon umož�uje 

každému, tedy nejen ú�astník�m a jejich zástupc�m, žádat o poskytnutí všech 

environmentálních informací obsažených ve správních spisech. Neposkytnutí této informace 

Zákon spojuje pouze s existencí zvláštního d�vodu k jejímu neposkytnutí. Ve spojení s § 10 

odst. 2 Zákona, který umož�uje každému nahlížet do listin a po�izovat si z nich výpisy a 

opisy75, m�žeme hovo�it o pom�rn� širokém prostoru zejména pro nevládní organizace 

zabývající se ochranou životního prost�edí získat pot�ebné informace, které jim byly do p�ijetí 

této zákonné úpravy �asto odep�eny.76      

Jednou ze základních zásad, ze kterých zákon vychází, je zásada, že každý má právo, 

bez ohledu na to má-li zvláštní zájem �i nikoliv, vyhledávat, p�ijímat a rozši�ovat informace, 

které mají orgány ve�ejné správy k dispozici.77 I tato zásada pln� koresponduje s již 

zmi�ovaným principem publicity ve�ejné správy tak, jak byl popsán v p�edchozí kapitole. 

Žadatel o informaci tedy nemusí prokazovat d�vody podání své žádosti a subjekt, který je 

povinný mu informaci poskytnout, nem�že tyto d�vody hodnotit, nebo snad dokonce odep�ít 

poskytnutí žádosti, když žadatel tyto d�vody neuvede. P�i dodržení zákonných ustanovení 

musí povinný subjekt informaci poskytnout, a� už je d�vod žádosti o její poskytnutí jakýkoli. 
                                                     
74 Nicmén� pokud povinný subjekt p�i zachování principu publicity ve�ejné správy dojde k záv�ru, že 
požadovaná informace nespadá do demonstrativního okruhu informací, které jsou poskytovány podle zákona �. 
123/1998, je povinen tyto informace poskytnout dle obecné zákonné úpravy práva na informace – dle §2 odst. 3 
zákona �. 166/1999 Sb.  
75 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 
239-241 
76 Tento záv�r plyne z ustanovení �l. 2 odst. 5 Aarhuské úmluvy, kde je definována tzv. dot�ená ve�ejnost, kdy 
pro ú�ely této definice se u nevládních organizací podporujících ochranu životního prost�edí p�edpokládá, že 
mají na enviromentálním rozhodování zájem. Aarhuská úmluva touto definicí tedy zakládá právo na informace, 
ú�ast na �ízení a p�ístup k právní ochran� nejen fyzickým osobám, ale i osobám právnickým, když u nevládních 
organizací zabývajících se životním prost�edím presumuje zájem na rozhodování o otázkách životního prost�edí 
77 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 231 
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 Z ústavního vymezení tohoto práva, které �íká, že toto právo má každý, vyplývá další 

zásada tohoto zákona - p�ístup k informacím musí být uplat�ován na principu rovnosti. Nelze 

tedy žádný subjekt na úkor jiného subjektu p�i poskytování informací jakkoli zvýhod�ovat. 

Žadatelem o poskytnutí informace m�že být kdokoli, jak právnická tak fyzická osoba. 

Nehraje p�itom roli, zda se jedná o ob�ana �eské republiky �i cizince. Obdobné platí i pro 

právnické osoby. 

Pokud jde o zp�ístup�ování informací, které jsou poskytovány na základ� žádosti 

žadatele, musí být z této žádosti srozumitelné, kdo ji podává a o jakou informaci žádá. Žádost 

m�že být podána nejen písemn�, ale i ústn�, telegraficky, telefonicky �i elektronicky.78

Z uvedeného vyplývá, že �ízení o poskytnutí informace nelze zahájit z podn�tu povinného 

subjektu. Procesní iniciativa je dána naopak do rukou ú�astník� �ízení o poskytnutí informace, 

kte�í tak vykonávají vliv na zahájení, pr�b�h i skon�ení �ízení. Poskytování informací je tedy 

ovládáno tzv. dispozi�ní zásadou. 

 Po podání žádosti jako p�edb�žnou otázku povinný subjekt posoudí, zda požadovaná 

informace spadá pod režim obecného informa�ního zákona nebo zda je namíst� subsumovat 

požadovanou informaci pod § 2 zákona �. 123/1998 Sb. a postupovat tak podle ustanovení 

tohoto speciálního zákona. Výše uvedené povinný subjekt u�iní bez ohledu na to, jakým 

zp�sobem žadatel svou žádost ozna�í. Podaná žádost se posuzuje vždy podle obsahu, nikoli 

podle formálního ozna�ení. 

Zákonem ur�ená lh�ta 15 dn� je ur�ena pro up�esn�ní nesrozumitelných nebo p�íliš 

obecn� formulových žádostí.79 Pokud žadatel svou žádost ve výše uvedené lh�t� tj. 15 dní od 

obdržení výzvy80 povinného subjektu neup�esní, nastupuje zákonná fikce, že od podané 

žádosti o poskytnutí informace opustil.81 Neznamená to však, že by nemohl podat žádost o 

poskytnutí informace znova, zde neplatí tzv. rei iudicatae, tedy p�ekážka v�ci rozhodnuté. Z 

�ehož mimo jiné vyplývá, že 1) odeslal-li žadatel up�esn�ní žádosti po stanovené lh�t�, bude 

tato žádost posouzena jako nové podání a 2) prominutí zmeškání této lh�ty zákon 

                                                     
78 § 3 odst. 1 Zákona 
79 Dle § 7 odst. 2 Zákona za�íná b�žet lh�ta pro zp�ístupn�ní informace až dnem doru�ení up�esn�né žádosti 
80 Výzva k up�esn�ní žádosti musí obsahovat nejen pou�ení, v jakém sm�ru má žadatel svou žádost up�esnit, ale 
také informaci, v jaké lh�t� má žadatel up�esn�ní zaslat a jaké d�sledky nastanou, když podanou žádost 
neup�esní 
81 V tomto bod� je zákonná úprava v p�ímém rozporu s úpravou obsaženou ve sm�rnici 2003/4/ES o p�ístupu 
ve�ejnosti k informacím o životním prost�edí, která místo zákonem konstruované fikce upušt�ní od žádosti 
požaduje v uvedeném p�ípad� vydání rozhodnutí o odep�ení informace. 
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nep�ipouští.82 I když tedy žadatel zmeškal lh�tu z omluvitelného d�vodu, nem�že postupovat 

jinak, než podat novou již up�esn�nou žádost.83

 V p�ípad�, že byla žádost podána u v�cn� nep�íslušného povinného subjektu, je tento 

povinen žadatele o této skute�nosti informovat. Pokud je mu však známo, který povinný 

subjekt m�že požadovanou informaci poskytnout, postoupí podanou žádost tomuto subjektu a 

žadatele o tomto postupu neprodlen�, nejpozd�ji do 15 dn� od obdržení žádosti informuje. 

Povinný subjekt m�že také odkázat na již zve�ejn�nou informaci a tím proces poskytování 

informací usnadnit a urychlit. Tento postup zákon p�ipouští pouze v p�ípad�, že žadatel 

neuvede, že nemá možnost si informaci získat jiným zp�sobem nebo že trvá na poskytnutí 

informace p�ímo od povinného subjektu. Povinný subjekt však m�že poskytnout informaci 

p�ímo i v p�ípad�, kdy žadatel výše uvedené do žádosti poznamenal. Ustanovení § 5 Zákona 

totiž není obligatorní, povinný subjekt takto postupovat m�že, ale nemusí.  

 Z hlediska zp�sobu a formy zp�ístupn�né informace zákon p�ipouští možnost volby 

žadatele. Je tedy v prvé �ad� na n�m, jakou formu a zp�sob poskytnutí informace si zvolí. 

Pakliže takto neu�iní, je na povinném subjektu, aby zvolil co nejoptimáln�jší �ešení 

zp�ístupn�ní informace. A�koliv je navrhnutí formy a zp�sobu zp�ístupn�ní procesním 

návrhem, není povinností p�íslušného orgánu této žádosti vyhov�t. Pokud jí nem�že vyhov�t, 

zd�vodní, pro� se rozhodl poskytnout informace jinou formou.84

V otázce lh�t hovo�í zákon zcela jasn�. Pokud je to možné, je t�eba informaci 

poskytnout bez zbyte�ného odkladu. Pouze informace podané v�as totiž mohou plnit sv�j 

ú�el. Když to není možné, má povinný subjekt pro poskytnutí informace maximální lh�tu 30 

dn�, kterou je možné v od�vodn�ných p�ípadech ješt� prodloužit, nejvýše však do 60 dn�.85

Pakliže informaci povinný subjekt v uvedených lh�tách neposkytne, má se za to, že vydal 

rozhodnutí o neposkytnutí informace. Právní fikce negativního rozhodnutí je považována za 

                                                     
82 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 
249-256 
83Opa�nou úpravu obsahuje pro zajímavost §58 ob�anského soudního �ádu, který umož�uje prominutí zmeškání 
lh�ty, má-li ú�astník pro zmeškání lh�ty omluvitelný d�vod a o prominutí lh�ty požádá do 15 dn� od odpadnutí 
p�ekážky, která mu bránila v podání odvolání ve lh�t�
84 PAZDERKA, Stanislav. Právo na informace: analýza stavu po dvou letech od p�ijetí zákona �. 123/1998 Sb. a 
po šesti m�sících po p�ijetí zákona �. 106/1999 Sb. [online]. Obcan.ecn.cz, 2000 [cit. 12. b�ezna 2011]. Dostupné 
na <http://obcan.ecn.cz/text.shtml?x=135298>. 
85 Zákon konkrétn� hovo�í o zvláštních okolnostech. Co se t�mito okolnostmi myslí, zákon bohužel neuvádí. 
Záleží tedy pouze na úvaze povinného subjektu, jakým zp�sobem tento neur�itý právní pojem vymezí. 
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formu správního rozhodnutí. Proti tomuto má žadatel právo podat dle § 9 odst. 3 Zákona 

�ádné odvolání.86

 Z hlediska výše uvedeného vyplývá, že povinný orgán po obdržení žádosti o 

poskytnutí informace m�že zareagovat níže uvedenými zp�soby:  

1. vyzve žadatele k up�esn�ní nesrozumitelné �i p�íliš obecn� formulované žádosti  

2. sd�lí žadateli, že nem�že požadovanou informaci poskytnout, protože ji nemá 

k dispozici  

3. postoupí žádost v�cn� p�íslušnému povinnému subjektu a žadatele o tomto informuje  

4. sd�lí žadateli údaje umož�ující vyhledání a získání zve�ejn�né informace  

5. požadovanou informaci povinný subjekt v zákonné lh�t� zp�ístupní  

6. na podanou žádost povinný subjekt nereaguje – fikce odmítavého rozhodnutí  

7. povinný subjekt odmítne informaci, kterou má k dispozici poskytnout.  

V p�ípad� odmítnutí poskytnutí informace se uplatní dv� zákonné zásady komplementárn�

spojené: 1) odep�ít informace nebo omezit dostupnost informací lze jen z d�vod� výslovn�

uvedených v zákon� – tedy taxativním, nikoli demonstrativním zp�sobem, povinný subjekt 

musí sd�lit d�vody odep�ení 2) rozhodnutí o odep�ení informace vždy podléhá soudnímu 

p�ezkumu.87

Základem právní úpravy je nalezení kompromisu mezi požadavkem maximální 

informovanosti ve�ejnosti a pot�ebou ochrany z hospodá�ských, obchodních �i jiných 

oprávn�ných d�vod�,88 kdy právní �ád chrání nejenom právo na informace, ale také 

oprávn�né zájmy dalších subjekt� – státu, fyzických a právnických osob. Tito mají právo na 

                                                     
86 DAMOHORSKÝ, Milan a kol.: Právo životního prost�edí. 3. P�epracované a dopln�né vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 244 
87 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 232 
88 Usnesení vlády �eské republiky k poslaneckému návrhu zákona o právu na informace o životním prost�edí, 
sn�movní tisk �. 243, ze dne 13. 8. 1997 
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ochranu p�ed neoprávn�ným zásahem do práv garantovaných jim ústavními zákony 

p�edevším Listinou základních práv a svobod.89  

Úpravu zákonných podmínek omezení práva p�ístupu k informacím m�žeme nalézt v 

§ 8 a § 11 d Zákona. Zde jsou vyjád�eny zákonné limity práva na informace, které jak z výše 

uvedeného vyplývá, nelze vykládat a vnímat jako právo neomezené �i neomezitelné.  

V prvním odstavci ustanovení § 8 jsou uvedeny obligatorní d�vody pro odep�ení 

poskytnutí informace. Jedná se o p�ípady, kdy poskytnutí informace vylu�ují p�edpisy o: 

• ochran� utajovaných informací,  

• ochran� osobních nebo individuálních údaj�

• ochran� osobnosti 

• ochran� duševního vlastnictví     

• ochran� obchodního tajemství 90

V t�chto p�ípadech, kdy je poskytnutí informace vylou�eno právními p�edpisy, není dán 

žádný prostor pro správní uvážení povinného subjektu. Tento je bez dalšího povinen 

poskytnutí informace odmítnout. Pokud má tedy informace, kterou subjekt žádá poskytnout, 

shora uvedený charakter, povinný subjekt informaci neposkytne. V souvislosti 

s neposkytnutím informace z d�vodu ochrany obchodního tajemství je znám p�ípad 

M�stského ú�adu v Tábo�e, který odmítal poskytnout smlouvy mezi m�stem a firmou 

Rumpold s.r.o., která pro m�sto svážela odpad. Žádost byla zamítnuta nejprve z d�vodu, že se 

nejedná o informace o životním prost�edí, pozd�ji z d�vodu, že se jedná o obchodní tajemství. 

Jakkoli nakonec informace poskytl, �ást informací týkající se výpo�tu ceny za svoz p�esto 

zatajil. V�c byla vy�ešena až rozsudkem Krajského soudu v �eských Bud�jovicích �.j. 10 Ca 

101/2000, který toto rozhodnutí m�stského ú�adu zrušil a m�stský ú�ad požadované informace 

nakonec zp�ístupnil.91

                                                     
89 Nap�íklad v �l. 7 a �l. 10 Listiny nedotknutelnost osoby a jejího soukromí 
90 Jedná se o zákon �. 148/1998 Sb., o ochran� utajovaných skute�ností, zákon �. 256/1992 Sb., o ochran�
osobních údaj� v informa�ních systémech, zákon �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník, zákon �. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník 
91
�erpáno z výro�ní zprávy Ekologického právního servisu více na: http://obcan.ecn.cz/text.shtml?x=135299 
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Jak jsem již uvedla v kapitole druhé, mám za to, že v tomto bod�, kdy je poskytnutí 

informace vylou�eno právními p�edpisy, se zákonná úprava dostává do p�ímého rozporu 

s unijní sm�rnicí92 i se samotnou Aarhuskou úmluvou. Nejenže nezakotvuje princip 

restriktivního výkladu d�vod� pro odep�ení informace (d�vody jak je shora uvedeno jsou 

obligatorní, tedy není zde, pokud povinný subjekt dojde k záv�ru, že se jedná o tento druh 

informací, žádný prostor pro správní uvážení), ale nezavádí ani princip porovnání 

prosp�šnosti zve�ejn�ní informace z hlediska ve�ejného zájmu s oprávn�ným zájmem na 

odmítnutí žádosti (zde se jedná o poskytnutí ochrany jinému právu).93 P�ípadné pom��ení 

zájm� (ve�ejný na zve�ejn�ní a oprávn�ný na odmítnutí)94 a ur�ení, který p�evažuje, by bylo 

dle mého názoru podstatné zejména p�i žádosti o poskytnutí informace, která má dle zákona 

utajovaný charakter. Z hlediska ochrany životního prost�edí se totiž domnívám, že m�že 

nastat natolik závažná situace, kdy ve�ejný zájem na zve�ejn�ní jinak utajované skute�nosti 

p�eváží a v tento moment by povinný subjekt informaci poskytnout m�l. Nicmén� naše 

zákonná úprava tento postup neumož�uje. 

 Daleko složit�jší se jeví situace, kterou nasti�ují druhý a t�etí odstavec § 8 Zákona. 

V t�chto jsou uvedeny p�ípady, kdy je možno poskytnutí informace odep�ít. Jinými slovy 

�e�eno, záleží pouze na volném uvážení povinného subjektu, zda požadovanou informaci 

odmítne poskytnout �i nikoli. Mezi tyto fakultativní d�vody pat�í nap�íklad situace, kdy by 

zp�ístupn�ní informace mohlo mít nep�íznivý vliv na ochranu životního prost�edí v místech, 

kterých se informace týká nebo situace, kdy se žadatel domáhá informací opat�ovaných 

v rámci p�ípravného �ízení v trestních v�cech. Odep�ít zp�ístupn�ní informace lze také 

v p�ípad�, kdy se informace týká dosud nezpracovaných nebo nevyhodnocených údaj�. Jako 

velice problematické se jeví z hlediska praxe ustanovení, které umož�uje informaci 

neposkytnout, pokud je žádost formulována zjevn� provokativn� nebo obstruk�n�. Zákon 
                                                     
92 Sm�rnice Evropského Parlamentu a Rady �. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o p�ístupu ve�ejnosti k 
informacím o životním prost�edí a o zrušení sm�rnic Rady 90/313/EHS o p�ístupu ve�ejnosti k informacím o 
životním prost�edí 
93 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu  na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 
268-270 
94  V této souvislosti je významný rozsudek Evropského soudního dvora Komise vs. Velká Británie C-71/10 ze 
dne 28. 7. 2011, ve kterém došel Soudní dv�r k záv�ru, že �lánek 4 odst. 2 sm�rnice 2003/4 /ES, který upravuje 
možnost odmítnutí poskytnutí informace musí být vykládán v tom smyslu, že orgán ve�ejné správy, pokud má 
v ruce informace o životním prost�edí nebo jsou-li tyto informace v držení pro orgán ve�ejné správy, m�že p�i 
vážení ve�ejných zájm�, kterým slouží zve�ejn�ní informací, proti zájm�m, kterým slouží odmítnutí tohoto 
zve�ejn�ní, provád�ném pro ú�ely posouzení žádosti sm��ující k poskytnutí t�chto informací fyzické nebo 
právnické osob�, zohlednit spole�n� n�kolik d�vod� pro odmítnutí uvedených v tomto ustanovení. 
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totiž tento neur�itý právní pojem dále nerozvádí. Je tedy op�t na správním uvážení povinného 

subjektu, jakým zp�sobem si oba výrazy, provokativn� nebo obstruk�n�, vyloží. Stejn�

problematické se jeví ustanovení, které umož�uje odep�ít zp�ístupn�ní informace, pokud má 

žadatel tuto informaci již prokazateln� k dispozici. Ze zákona totiž dále nevyplývá jakékoli 

omezení pro žadatele poskytnutí informace si již poskytnutou informaci druhou žádostí dále 

ov��it, zejména její správnost, �i se v delším �asovém rozp�tí dotázat na stejnou informaci a 

tím si ov��it její další platnost.  

Ovšem jako v�bec nejkontroverzn�jší se jeví ustanovení § 8 odst. 2 písm. d), které 

umož�uje odep�ít zp�ístupn�ní informace, pakliže byla žádost formulována nesrozumiteln� �i 

p�íliš obecn� a žadatel, a� byl k tomu vyzván, ji podle § 3 odst. 2 Zákona nedoplnil. Jedná se 

o zjevnou legislativní vadu, když zákon zde s nedopln�ním informace spojuje zcela jiné 

právní d�sledky, než jsou uvedeny v § 3 odst. 2 Zákona. Jako d�sledek nedopln�ní žádosti je 

v tomto ustanovení uvedena právní fikce upušt�ní od žádosti, kdežto zde (v § 8 odst. 2 

písm.d) je možno rozhodnout na základ� stejné skute�nosti o odep�ení poskytnutí informace. 

Pokud však nastane fikce, podle které se má za to, že bylo od žádosti upušt�no a navozuje se 

tak stav její neexistence, pak je zcela proti smyslu uvažovat o vydání rozhodnutí o odep�ení 

p�ístupu k informacím. Vzhledem k požadavk�m sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o p�ístupu ve�ejnosti k informacím o životním prost�edí, 

která v obou t�chto p�ípadech (podání p�íliš obecné nebo nesrozumitelné žádosti) vyžaduje, 

aby pro odep�ení poskytnutí informace bylo vydáno rozhodnutí s pou�ením žadatele o 

p�ezkumném �ízení. Mám za to, že ustanovení § 3 odst. 2 Zákona je v rozporu s ustanovením 

uvedené sm�rnice a povinné subjekty by proto m�ly i v p�ípad� nedopln�ných žádostí 

rozhodnutí vydávat.95 96   

Nicmén� a� už se ale jedná o odmítnutí informace na základ� obligatorních �i 

fakultativních d�vod�, tak právo odep�ít poskytnutí informace trvá pouze po tu dobu, po 

kterou trvá d�vod jejího odep�ení. Jakmile tyto d�vody pominou, musí být žadateli informace 

poskytnuta.  

                                                     
95
�l. 4 odst. 5 sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o p�ístupu ve�ejnosti k 

informacím o životním prost�edí 
96 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu  na 
informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 
265-291 
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Z hlediska samotného rozhodnutí o odep�ení zp�ístupn�ní informace se jedná o �ist�

formalizované rozhodnutí vydané v souladu se  správním �ádem97, proti kterému má žadatel 

možnost �ádné procesní obrany. Pokud by však povinný subjekt nebyl oprávn�n vydávat 

rozhodnutí (nap�. soukromá fyzická �i právnická osoba, která nevykonává správu), u�iní tak 

ten povinný subjekt, který jej založil, z�ídil, �ídí apod.98   

Neúsp�šný žadatel o poskytnutí informace se po obdržení rozhodnutí tedy m�že bránit 

ve lh�t� k tomu ur�ené prost�ednictvím tzv. odvolání (rozkladu). P�ípustná je i žaloba ve 

správním soudnictví, dále se také žadatel m�že, pokud neusp�l u správního soudu a po 

vy�erpání všech opravných prost�edk�, obrátit s ochranou svých práv až k soudu Ústavnímu. 

V tomto ustanovení op�t zákonodárce naráží na již zmi�ovaný § 3 odst. 2 Zákona, kdy �íká, 

že rozhodnutí o odep�ení zp�ístupn�ní informace se v tomto p�ípad� a v p�ípad� anonymní 

žádosti nevydává. Nelze tedy dojít k jinému názoru, než že ustanovení § 3 odst. 2 Zákona je 

s nejv�tší pravd�podobností skute�n� legislativní chybou. T�žko hledat jiný d�vod pro dvojí 

úpravu stejné problematiky. A to zejména s ohledem na fakt, že dle již zmi�ovaného 

ustanovení �l. 4 odst. 5 sm�rnice 2003/4/ES99 jsou povinné subjekty ve všech p�ípadech 

odmítnutí informace o tomto vydat rozhodnutí a žadatele pou�it o možném p�ezkumném 

�ízení. Mám tedy za to, že v tomto bod� nebyla uvedená sm�rnice do �eského právního �ádu 

�ádn� transponována.100

Z hlediska vybírání poplatk� lze tvrdit, že je poskytování informací v zásad�

bezplatné, s výjimkou povinnosti uhradit náklady spojené s po�ízením kopií, opat�ením 

technických nosi�� dat a s odesláním informací žadateli. Nelze se ale domnívat, že je 

povinnosti povinného subjektu úhradu žádat. Jedná se pouze o oprávn�ní povinného subjektu. 

Otázkou je, zda je povinný orgán povinen informace poskytnout, i když se právem domnívá, 

že žadatelem nebude požadovaná úhrada zaplacena. Vzhledem k tomu, že nelze tento p�ípad 

subsumovat ani pod jeden odstavec § 8 Zákona, lze usoudit, že povinný subjekt požadované 

informace musí poskytnout i tak a p�ípadnou úhradu po žadateli vymáhat cestou civilní 

žaloby.  

                                                     
97 dle § 14 zákona �. 123/1998 Sb. 
98 MATES, Pavel: Aktualita: Novela zákona o právu na informace o životním prost�edí. Právní rozhledy, 2005, 
ro�. 13, �. 5, str. II 
99 Sm�rnice Evropského Parlamentu a Rady �. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o p�ístupu ve�ejnosti k 
informacím o životním prost�edí a o zrušení sm�rnic Rady 90/313/EHS o p�ístupu ve�ejnosti k informacím o 
životním prost�edí z roku 1990. 
100 Více o problematice unijní a zákonné úpravy, která nebyla �ádn� transponována v záv�re�né 8. kapitole. 
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Povinné subjekty ale neposkytují informace ve�ejnosti pouze pasivním zp�sobem tzv. 

na žádost, ale poskytují je také z vlastní iniciativy neboli aktivním zp�sobem. Touto cestou 

získává ve�ejnost zna�nou �ást informací, o které by jinak musela povinné subjekty žádat. 

Dochází tak k urychlení �innosti povinných subjekt� a snížení po�tu podaných žádostí o 

poskytnutí t�ch informací, které povinné subjekty aktivn� zp�ístup�ují pomocí dálkového 

p�ístupu a které jsou dostupné v elektronické podob�. Povinné subjekty zp�ístup�ují 

nap�íklad: 

• informace vztahující se k jejich p�sobnosti 

• koncepce, politiky, strategie, plány a programy týkající se životního prost�edí 

• dokumenty po�izované v pr�b�hu posuzování vliv� na životní prost�edí aj.101

Integrovaný registr zne�išt�ní je práv� takovou základní databází, která umož�uje získávat 

informace o stavu životního prost�edí dálkovým zp�sobem.102  

 Dalším d�ležitým nástrojem informovanosti ve�ejnosti je tzv. Zpráva o stavu životního 

prost�edí, kterou každoro�n� p�ipravuje Ministerstvo životního prost�edí, projednává a 

schvaluje vláda a pak je p�edkládána v Parlamentu �R. Nejpozd�ji do t�í m�síc� od svého 

schválení pak musí být tato zpráva zve�ejn�na.103

 V p�ípad� mimo�ádných událostí budou informace poskytovány podle zvláštních 

právních p�edpis�. Jedná se zejména o situace, kdy ve�ejnosti hrozí nebezpe�í.104 Ovšem 

povinnost poskytovat informace o životním prost�edí m�že být stanovena také zvláštním 

zákonem105, který m�že stanovit p�ípady, kdy je jiná než povinná osoba (jak je stanovena v § 

2 Zákona) povinna informace zp�ístup�ovat. Právo na informace o životním prost�edí však 

nesmí být nijak omezeno ani vylou�eno.  

 Významnou novelu p�inesl zákon �. 380/2009 Sb., kterým se m�ní zákon �. 123/1998 

Sb., když nejvýznamn�jší zm�nu p�edstavuje nový § 11a zvaný Geoportál. Jedná se o 

                                                     
101 Kompletní p�ehled je uveden v § 10a zákona �. 123/1998 Sb. 
102 Více o integrovaném registru zne�išt�ní v následující 6. kapitole  
103 DAMOHORSKÝ, Milan: �eské právo životního prost�edí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 2003, s. 66 
104 Nap�íklad zákon �. 240/2000Sb., o krizovém �ízení, zákon �. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému 
105 Nap�íklad zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší, zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, 
zákon �.185/2001 Sb., o odpadech 
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informa�ní systém ve�ejné správy, který spravuje ministerstvo životního prost�edí a který je 

p�ístupný prost�ednictvím portálu ve�ejné správy. Prost�ednictvím tohoto Geoportálu potom 

povinné subjekty zp�ístup�ují data odpovídající alespo� jednomu z témat uvedených 

v provád�cím p�edpise, která povinné subjekty tvo�í, p�ijímají, spravují nebo aktualizují.106

 V oblasti enviromentálního vzd�lávání, výchovy a osv�ty hrají klí�ovou úlohu jak 

Ministerstvo životního prost�edí a Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy, tak úst�ední 

správní ú�ady a kraje v samostatné p�sobnosti, které mimo jiné vytvá�ejí krajské koncepce 

environmentálního vzd�lávání, výchovy a osv�ty vycházející z celorepublikového Státního 

programu, který vytvá�í Ministerstvo životního prost�edí a který schvaluje vláda. Normativní 

význam tohoto ustanovení je však sporný, vzhledem k tomu, že uplatn�ní odpov�dnosti za 

p�ípadné nepln�ní t�chto povinností p�ichází v úvahu jen t�žko. 107

 Z hlediska procesního a použitelnosti jiných složkových právních p�edpis� zavádí § 14 

Zákona užití správního �ádu pro p�ípad odep�ení zp�ístupn�ní požadované informace. Na 

rozdíl od neformálního postupu p�i poskytování informace se p�i jejím odep�ení jedná o 

formální, zákonem - správním �ádem, upravený postup. Dále se správní �ád použije pro 

po�ítání lh�t v zákon� uvedených.  

Pokud jiné zvláštní právní p�edpisy upravují poskytování informací, které jsou také 

p�edm�tem úpravy tohoto složkového informa�ního zákona, nelze rozsah poskytovaných 

informací tímto zákonem omezit (§ 15 Zákona). Podle zvláštního právního p�edpisu se tedy 

postupuje pouze v p�ípad�, že požadovanou informaci nelze pod�adit pod zákonnou definici 

pojmu informace o životním prost�edí podle § 2 písm. a) Zákona. Nem�že tedy nastat situace, 

že by nebyla poskytnuta informace o životním prost�edí podle složkového zákona, když podle 

zákona �. 123/1998Sb., poskytnuta být mohla a také m�la. Zákonodárce tak tímto paragrafem 

zavádí tzv. „minimální standard informací o životním prost�edí“.108 Z uvedeného vyplývá, že 

zatímco dle § 15 je zákon �. 123/1998 Sb. v��i složkovým zákon�m na úseku ochrany 

životního prost�edí v postavení lex generalis, tak v��i obecnému informa�nímu zákonu �. 

106/1999 Sb. vystupuje jako lex specialis.109

                                                     
106 DAMOHORSKÝ, Milan a kol.: Právo životního prost�edí. 3. P�epracované a dopln�né vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 245 
107 MATES, Pavel: Aktualita: Novela zákona o právu na informace o životním prost�edí. Právní rozhledy, 2005, 
ro�. 13, �. 5, str. II 
108 PAZDERKA, Stanislav: Dva zákony o informacích. Právní rozhledy, 1999, �. 10, str. 527 
109 § 2 odst. 3 zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím  
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Pokud bychom porovnali ob� výše uvedené zákonné úpravy poskytování informací 

(obecný informa�ní zákon �. 106/1999 Sb. a speciální složkový informa�ní zákon �. 123/1998 

Sb.) došli bychom k následujícímu záv�ru. P�estože byly oba informa�ní zákony vypracovány 

na stejných právních principech, které se opírají zejména o ústavní vymezení práva na 

informace (�l. 17 Listiny) a práva na informace o životním prost�edí (�l. 35 odst. 2 Listiny) a 

jejich vzájemný vztah by se mohl díky výše popsanému vztahu lex generalis – lex specialis 

jevit jako jednozna�ný, praxe již od p�ijetí obou zákonných úprav záhy ukázala, že ve 

skute�nosti tomu tak není.  

První nesoulad mezi ob�ma zákony nalezneme již v ustanoveních týkajících se 

vymezení okruhu povinných subjekt�. Sice oba zákony považují za povinné subjekty státní 

orgány a orgány územní samosprávy, nicmén� v dalším se jednotlivé skupiny povinných osob 

již zna�n� odlišují. Zatímco podle obecného informa�ního zákona110 dle §2 odst. 2 jsou 

povinnými subjekty ty subjekty, kterým zákon sv��il rozhodování  o  právech,  právem  

chrán�ných  zájmech nebo povinnostech fyzických  nebo právnických osob v oblasti ve�ejné 

správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací �innosti, tak podle zákona o právu na 

informace o životním prost�edí jsou povinné subjekty dle § 2 písm. b) bod 2 právnické  

nebo fyzické osoby, které na základ� zvláštních právních p�edpis�  vykonávají  v  oblasti 

ve�ejné správy p�sobnost vztahující se p�ímo nebo nep�ímo k životnímu prost�edí a bod 3 

právnické  osoby  založené,  z�ízené, �ízené nebo pov��ené subjekty uvedenými  v  bodech  1 

(správní  ú�ady  a  jiné  organiza�ní složky státu a orgány územních samosprávných celk�) a  

2(viz výše),  jakož  i  fyzické osoby pov��ené t�mito subjekty,  které  na  základ�  právních  

p�edpis�  nebo dohody s t�mito subjekty  poskytují  služby, které ovliv�ují stav životního 

prost�edí a jeho jednotlivých složek. Rozdíl tkví v tom, že podmínkou v takovém p�ípad�

není, že tyto subjekty musí mít sv��eno oprávn�ní rozhodovat o právech a povinnostech 

právnických nebo fyzických osob v oblasti ve�ejné správy.111

Nicmén� jako klí�ový problém, který povinný subjekt musí vy�ídit ihned po podání 

žádosti o poskytnutí informace vidím vy�ešení otázky, podle jakého zákona se bude 

poskytování informace �ídit, tedy zda požadovaná informace spadá do režimu obecného 
                                                     
110Pokud jde o otázku interpretace pojmu „informace vztahující se k p�sobnosti povinného subjektu“ , který je 
zakotven v § 2 odst. 1 obecného informa�ního zákona tak tu �ešil NSS v rozsudku ze dne 7. 5. 2009, �.j. 1 As 
29/2009-59. Zde mimo jiné vyjád�il, že k p�sobnosti povinného subjektu se vztahují zpravidla všechny 
informace, které má povinný subjekt objektivn� k dispozici. Žadatel o informaci tak má právo na sd�lení všech 
údaj�, s nimiž povinný subjekt pracuje a jejichž poskytnutí není vylou�eno �i omezeno. 
111 PAZDERKA, Stanislav: Dva zákony o informacích. Právní rozhledy, 1999, �. 10, str. 526-527 
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informa�ního zákona �. 106/1999 Sb., nebo zda se jedná o informaci, kterou lze pod�adit pod 

demonstrativní vý�et poskytovaných informací o životním prost�edí, jak upravuje § 2 písm. a) 

zákona o právu na informace o životním prost�edí �. 123/1998 Sb. Je tedy pouze na povinném 

subjektu, který posoudí, zda se jedná o informaci environmentální �i obecnou a dle jaké 

zákonné úpravy bude žádost vy�izovat. Problém však nastává ve chvíli:  

1. kdy subjekt, který je povinen poskytovat informace pouze podle obecného 

informa�ního zákona nakládá s enviromentálními informacemi 

2. kdy povinný subjekt dojde k záv�ru, že požadovaná informace má z �ásti charakter 

informace environmentální a z �ásti obecné 

Vhledem k tomu, že se oba zákony neshodují jak ve vymezení povinných subjekt� (jak 

již bylo uvedeno definice povinných subjekt� v § 2 odst. 2 obecného informa�ního zákona 

neodpovídá definici povinných subjekt� v § 2 písm. b) bod 2 a 3 zákona o poskytování 

informací o životním prost�edí), tak ve lh�tách, ve kterých se žádost vy�izuje �i odmítá, 

dochází v praxi ke zna�ným aplika�ním problém�m, což se ve svém d�sledku m�že negativn�

odrážet v celém procesu poskytování informací.112  

V prvn� jmenovaném p�ípad�, kdy subjekt povinný poskytovat informace pouze podle 

obecného informa�ního zákona113 nakládá s informacemi z oblasti životního prost�edí, bude 

nutné postupovat tak, že se § 2 odst. 3 zákona �. 106/1999 Sb. neaplikuje a informace, se 

kterými takový subjekt disponuje, budou poskytnuty výlu�n� v režimu obecného 

informa�ního zákona.  

V druhém p�ípad�, kdy povinný subjekt dojde k záv�ru, že požadovaná informace má 

charakter environmentální informace jen z �ásti a další �ást žádosti se týká obecných 

informací, musí v druhé fázi svého správního uvážení posoudit, zda je povinným subjektem 

podle obou informa�ních zákon�, nebo zda je považován za povinný subjekt pouze podle 

jednoho z informa�ních zákon�. Jak uvádí Mgr. Stanislav Pazderka ve svém �lánku „Dva 

zákony o informacích“, který byl publikován v �asopise Právní rozhledy �íslo 10/1999: „Je-li 

povinným subjektem pouze v režimu zákona �. 106/1999 Sb., odpadá povinnost testovat druh 

informací a subjekt postupuje pouze podle tohoto zákona. Pokud však dojde k záv�ru, že je 

                                                     
112 PAZDERKA, Stanislav: Dva zákony o informacích. Právní rozhledy, 1999, �. 10, str. 527-529 
113 Jedná se o ty subjekty, kterým zákon sv��il rozhodování o právech, právem chrán�ných zájmech nebo 
povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti ve�ejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich 
rozhodovací �innosti a o ve�ejné instituce. 
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povinným subjektem podle obou p�edpis�, pak ta �ást informací, které se týkají životního 

prost�edí, bude poskytnuta podle zákona �. 123/1998 Sb., a v p�ípad� zbylých informací bude 

postupováno podle obecného informa�ního zákona �. 106/1999 Sb.“

Zde nastává zásadní aplika�ní problém, který se odráží zejména v rozdílných procesních 

lh�tách obou zákon�. Jestliže podle zákona �. 106/1999 Sb. platí lh�ta pro vy�ízení žádosti 

15 dn� od jejího p�ijetí, tak podle zákona �. 123/1998 Sb. platí lh�ta dvojnásobná. Jako 

nelogické se také jeví ustanovení o možnosti prodloužení této lh�ty, kdy podle zákona �. 

106/1999 Sb. je možné lh�tu prodloužit o 10 dn� maximáln�, naproti tomu zákon �. 123/1998 

Sb. umož�uje lh�tu prodloužit až o 60 dn� od obdržení žádosti. S ohledem na Listinu 

základních práv a svobod vyslovený požadavek v�asnosti poskytovaných informací o 

životním prost�edí, se jeví tato lh�ta jako velmi dlouhá a je otázkou, zda není v rozporu 

s ústavním vymezením tohoto práva.  

Rozdílné lh�ty jsou také pro odkázání na zve�ejn�nou informaci, pro odložení žádosti, 

která se nevztahuje k p�sobnosti ú�adu, pro výzvu žadatele, aby svou žádost up�esnil nebo pro 

lh�ty, v jaké musí být žádost up�esn�na. Více následující tabulka, po�ítáno vždy ode dne 

p�ijetí žádosti: 

1. lh�ta pro odkázání na zve�ejn�nou informaci 

- zákon �. 106/1999 Sb. 7 dn� / zákon �. 123/1998 Sb. 15 dn�

2. lh�ta pro odložení žádosti

- zákon �. 106/1999 Sb. 3 dny / zákon �. 123/1998 Sb. 15 dn�

3. lh�ta pro žadatele, aby svou žádost up�esnil

- zákon �. 106/1999 Sb. 7 dn� / zákon �. 123/1998 Sb. 15 dn�

4. lh�ta, v jaké musí být žádost up�esn�na

- zákon �. 106/1999 Sb. 30 dn� / zákon �. 123/1998 Sb. 15 dn�

Z výše uvedeného vyplývá, že by slou�ení lh�t bylo v tomto p�ípad� více než na míst�. 

S jistými odchylkami �eší oba zákony rozdíln� také d�vody pro omezení práva na 
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informace. Nad rámec shodného vymezení t�chto d�vod� dopl�uje zákon �. 106/1999 Sb., 

tyto d�vody ješt� o ochranu d�v�rnosti majetkových pom�r�.114  

Z hlediska ochrany obchodního tajemství je však zajímavé sledovat, jak je v obou 

zákonech r�zn� �ešeno dilema ve�ejný zájem na zp�ístupn�ní informace versus neoprávn�ný 

zásah do práv subjektu, v jehož prosp�ch se obchodní tajemství nesmí zve�ejnit. Z tohoto 

hlediska je speciální informa�ní zákon �. 123/1998 Sb. daleko p�ízniv�jší, protože dovoluje 

poskytnout žadateli informace, které by jinak pojmov� napl�ovaly všechny znaky obchodního 

tajemství, pokud se týkají p�sobení provozní �innosti podnikatele na životní prost�edí, pokud 

hrozí bezprost�ední ohrožení lidského zdraví nebo pokud jde o informaci získanou 

z prost�edk� z ve�ejných zdroj�. Dle zákona �. 106/1999 Sb. lze prolomit ochranu obchodního 

tajemství pouze v p�ípad�, že se jedná o informaci vypovídající o používání ve�ejných 

prost�edk�. Nadto zákon �. 123/1998 Sb. umož�uje prolomit ješt� ochranu osobních údaj�, 

když v § 8 odst. 5 �íká, že je možné tyto informace zve�ejnit, pokud se týkají p�vodce takové 

�innosti, která zne�iš�uje / ohrožuje / poškozuje životní prost�edí a tyto informace obsahuje 

pravomocné rozhodnutí o trestném �inu, p�estupku �i jiném správním deliktu.115 Z �e�eného 

dle mého názoru vyplývá, že je zákon o poskytování informací o životním prost�edí 

z hlediska rozsahu d�vod� pro neposkytnutí informací daleko p�ízniv�jší. 

Pon�kud zarážející je úprava hrazení náklad�, která také není v uvedených zákonech 

�ešena jednotn�. Zatímco v zákon� �. 123/1998 Sb. není poskytnutí informace podmín�né 

zaplacením p�íslušné úhrady náklad�, informaci tedy musí povinný subjekt poskytnout i bez 

zaplacení náklad� a jak již bylo popsáno výše, s p�ípadnými finan�ními nároky se pak musí 

obrátit na civilní soud, tak zákon �. 106/1999 Sb. poskytnutí informace zaplacením úhrady 

náklad� podmi�uje. Pakliže žadatel požadovanou úhradu nezaplatí, povinný subjekt jeho 

žádost odloží. Nadto mohou podle obecného informa�ního zákona žádat povinné subjekty 

ješt� úhradu náklad� spojených s mimo�ádn� rozsáhlým vyhledáváním informací.  Tuto 

úhradu podle zákona �. 123/1998 Sb. žádat nelze. I z tohoto hlediska považuji právní úpravu 

poskytování informací obsaženou v zákon� �. 123/1998 Sb. za daleko p�ízniv�jší.  

Problém v praxi �iní také tzv. fikce negativního rozhodnutí. Tato podle zákona �. 

123/1998 Sb. nastává tehdy, pokud povinný subjekt ve stanovené lh�t� informaci neposkytl, 

                                                     
114 Jedná se o údaje o majetkových pom�rech osoby, která není povinným subjektem a tyto údaje byly získány na 
základ� zákon� o daních nebo poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojišt�ní �i sociálním zabezpe�ení. 
115 PAZDERKA, Stanislav: Dva zákony o informacích. Právní rozhledy, 1999, �. 10, str. 529 
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ani nevydal rozhodnutí o jejím odep�ení. Žadatel tedy v�bec nezná d�vody, pro� mu 

informace nebyla poskytnuta a m�že se jen domnívat, zda takové d�vody v�bec existují, nebo 

se jedná o pouhou ne�innost správního orgánu. Nicmén� proti tomuto fiktivnímu rozhodnutí 

m�že žadatel podat odvolání (odvolání však nepodává v��i postupu, ale v��i fiktivn �

vydanému rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace). Z tohoto úhlu pohledu považuji za 

ú�eln�jší úpravu v obecném informa�ním zákonu �. 106/1999 Sb., který v tomto p�ípad�

umož�uje proti takovému postupu podat stížnost na postup p�i vy�izování žádosti o informaci. 

Žadatel si tedy m�že st�žovat na postup povinného subjektu. Nad�ízený orgán pak postup 

povinného subjektu p�ezkoumá. Odvolání pak lze podat také, nikoli však proti postupu 

povinného subjektu, ale proti zamítavému rozhodnutí o poskytnutí informace. V kone�ném 

d�sledku má tedy žadatel možnost domáhat se nápravy dvojím zp�sobem. Jak pomocí 

stížnosti, tak pomocí odvolání, když efekt samotné stížnosti proti postupu povinného subjektu 

p�i vy�izování žádosti o poskytnutí informace lze dle mého názoru spat�ovat nejen v náprav�

postupu povinného subjektu v konkrétním daném p�ípad�, ale jak z logiky v�ci vyplývá i 

v náprav� postupu povinného subjektu do budoucna, který by po úsp�šn� podané stížnosti m�l 

již, pokud se chce vyhnout další p�ípadn� stížnosti, postupovat v souladu s rozhodnutím 

nad�ízeného orgánu.  

Nicmén� jakkoli by se mohlo zdát, že se ob� zákonné úpravy rozcházejí natolik, že 

není možné najít žádné spole�né zásady, ve skute�nosti tomu tak není. Mezi ty nejd�ležit�jší 

lze za�adit: 

- každý má právo vyhledávat / p�ijímat / rozši�ovat informace, které mají orgány 

ve�ejné správy k dispozici 

- povinností orgánu ve�ejné správy je takovou žádost p�ijmout a v zákonné lh�t�

vy�ídit 

- prodloužení lh�ty pro vy�ízení je možné jen za podmínek stanovených zákonem 

- odep�ít poskytnutí informace lze jen z d�vod� v zákon� uvedených 

- rozhodnutí o odep�ení informace je soudn� p�ezkoumatelné 
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- zatímco poskytování informace probíhá mimo rámec správního �ízení (neformální 

proces), tak odep�ení informace je možné pouze ve správním �ízení 

(formalizovaný proces)116

Zna�né zjednodušení problematiky poskytování informací by dle mého názoru 

p�ineslo sjednocení obou zákon� v jeden právní p�edpis, který by upravoval obecné 

poskytování informací bez ohledu na to, o poskytnutí jakých informací žadatel žádá. Dnešní 

dvojkolejná úprava p�ináší v praxi zna�né aplika�ní obtíže a pokud v budoucnu nedojde 

alespo� ke sjednocení zákonných procesních lh�t obou zákon� a ke shodnému vymezení 

povinný subjekt�, které informace poskytují, nelze p�ekonání aplika�ních problému o�ekávat.  

                                                     
116 DAMOHORSKÝ, Milan a kol.: Právo životního prost�edí. 3. P�epracované a dopln�né vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 242 
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6. Aktivní zp�ístup�ování informací o životním prost�edí

Aby se lidé mohli aktivn� podílet na ochran� životního prost�edí, jak již bylo v úvodu 

samotného tématu �e�eno, pot�ebují k tomu mimo jiné v�asný a transparentní p�ístup 

k informacím o životním prost�edí. Tyto mohou získávat jak cestou pasivního poskytování 

informací, tedy na základ� žádosti o poskytnutí konkrétní informace od povinného subjektu, 

který má povinnost dle zákona tuto informaci poskytnout, tak cestou aktivního poskytování 

informací, tedy bez podání konkrétní žádosti.  

Ústavním základem pro aktivní zve�ej�ování informací povinnými subjekty, tedy 

poskytnutí informace neur�itému okruhu adresát�, je  �l. 17 odst. 5 Listiny. Tento ukládá 

orgán�m ve�ejné moci povinnost zve�ej�ovat vybrané informace ve vhodném rozsahu ex 

officio, tedy z vlastní iniciativy. K realizaci tohoto práva ve�ejnosti však Listina vyžaduje 

provád�cí zákon. Zákon�, které stanovují podmínky a provedení aktivního zve�ej�ování 

vybraných informací o �innosti orgán� ve�ejné správy, je pom�rn� zna�né množství.117

Jedním z nich je i zákon �. 25/2008 Sb., o integrovaném registru zne�išt�ní a integrovaném 

systému pln�ní ohlašovacích povinností v oblasti životního prost�edí. Tento upravuje jeden ze 

st�žejních ve�ejn� p�ístupných informa�ních systém�, který poskytuje informace o životním 

prost�edí. Je to Integrovaný registr zne�išt�ní. 

 Citováno z právnického slovníku: „Integrovaný registr zne�iš�ování je ve�ejn�

p�ístupný informa�ní systém únik� a p�enos� zne�iš�ujících látek, jehož výstupy jsou sou�ástí 

registru únik� a p�enos� zne�iš�ujících látek na úrovni ES (§ 1 zákona �. 25/2008 Sb., o 

integrovaném registru zne�iš�ování a o integrovaném systému pln�ní ohlašovacích povinností 

v oblasti životního prost�edí). Zákon �. 25/2008 Sb. je novou samostatnou úpravou I., 

nahrazující jeho d�ív�jší úpravu v rámci zákona o integrované prevenci a omezování 

zne�išt�ní, a implementující tzv. evropské na�ízení PRTR.“ 118

Z hlediska mezinárodních souvislostí lze nalézt ko�eny registru zne�išt�ní již 

v Agend� 21, která byla p�ijata jako program �ešení naléhavých otázek v oblasti životního 

prost�edí v pr�b�hu Konference Spojených národ� o životním prost�edí a rozvoji, která se 

                                                     
117 KORBEL, František a kol.: Právo na informace: zákon o svobodném p�ístupu k informacím: zákon o právu 
na informace o životním prost�edí. Komentá�. 2. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 
34-41 
118 HENDRYCH, Dušan a kol.: Právnický slovník. 3. dopln�né a aktualizované vydání. Praha: C.H.Beck, 2009 
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konala v roce 1992 v brazilském Riu de Janeiru.119 Na unijní p�d� se registr�m zne�išt�ní 

poprvé v�novala sm�rnice �. 96/61/ES o integrované prevenci a zne�išt�ní, která �lenské 

státy zavazuje ohlašovat emise a zdroje zne�išt�ní. Evropský registr emisí zne�iš�ujících látek 

byl založen rozhodnutím Evropské komise 2000/479/ES.120

Nahrazen byl v roce 2007 Evropským registrem únik� a p�enos� zne�is�ujících 

látek121, který byl z�ízen na základ� evropského na�ízení �. 166/2006.122 V rámci 

mimo�ádného zasedání zú�astn�ných stran Aarhuské úmluvy konaného p�i p�íležitosti páté 

ministerské konference „Životní prost�edí pro Evropu“ dne 21. 5. 2003 v Kyjev� byl p�ijat již 

výše uvedený Protokol o registrech únik� a p�enos� zne�iš�ujících látek.123 124Tento pln�

koresponduje z Aarhuskou úmluvou a jeho cílem je zvýšit p�ístup ve�ejnosti k informacím o 

životním prost�edí a to skrze integrovaný registr. Díky n�mu je posílen p�ístup ve�ejnosti 

v ochran� životního prost�edí, což zárove� nevyhnuteln� vede k šetrn�jšímu chování 

dot�ených subjekt� a také k omezení zne�išt�ní životního prost�edí.125  

Po podpisu Aarhuské úmluvy126, Protokolu o registrech únik� a p�enos� zne�iš�ujících 

látek a po vstupu do Evropské unie nem�la �eská republika jinou možnost, než splnit závazky 

z t�chto akt� vyplývající, tedy z�ídit mimo jiné registr únik� a p�enos� zne�iš�ujících látek. 

Ke z�ízení tohoto registru došlo zákonem �. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 

omezování zne�išt�ní a o integrovaném registru zne�išt�ní. Integrovaný registr zne�išt�ní 

byl z�ízen jako ve�ejn� p�ístupný informa�ní systém emisí a p�enos� zne�iš�ujících látek. Po 

p�ijetí evropského na�ízení �. 166/2006/ES byl p�ijat zákon �. 25/2008 Sb., o integrovaném 

registru zne�išt�ní a integrovaném systému pln�ní ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prost�edí,127 který již integrovaný registr upravuje zcela samostatn�.  V rámci 

                                                     
119První registr únik� a p�enos� zne�iš�ujících látek vznikl ve Spojených státech amerických po nehod�
chemického za�ízení v roce 1984 v Bhópálu v Indii 
120 PRUCHOVÁ, Ilona: Aktuální otázky práva životního prost�edí. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 28-29 
121 Registry jsou ve�ejn� dostupné seznamy zne�iš�ujících látek, které unikají do vody, p�dy a ovzduší a obsahují 
také informace o p�enosech odpad� ke zpracování nebo odstran�ní 
122 Celý název: Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 166/2006, kterým se z�izuje evropský registr 
únik� a p�enos� zne�iš�ujících látek a kterým se m�ní sm�rnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
123 TICHÁ, Tereza.: Slovník pojm� užívaných v právu životního prost�edí. Praha: Arch, 2004, s. 112 
124 Více je o tomto protokolu  uvedeno v kapitole druhé. 
125 O IRZ [online]. www.irz.cz, [cit. 13. b�ezna 2011]. Dostupné na 
http://www.irz.cz/irz/new/node/108#pravni_predpisy
126 O systému registr� zne�iš�ování formou elektronických databází ve�ejn� p�ístupných se Aarhuská úmluva 
zmi�uje v �l. 5 odst. 9 
127 7.1. 2011 p�edložila skupina poslanc� sn�movn� návrh novely zákona �. 25/2008 Sb., p�i�emž novela 
navrhuje: 1) vymezení datového standardu pro ohlašování do integrovaného systému pln�ní ohlašovacích 
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p�ijetí tohoto zákona bylo dále p�ijato vládní na�ízení �. 145/2008 Sb.128, kterým se stanoví 

seznam zne�iš�ujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do 

integrovaného registru zne�iš�ování životního prost�edí.129 130

Zákon �. 25/2008 Sb. nabyl ú�innosti 12. 2. 2008. Integrovaný registr zne�išt�ní je dle 

tohoto zákona ve�ejn� p�ístupný informa�ní systém únik� a p�enos� zne�iš�ujících látek, 

jehož výstupy jsou sou�ástí evropského registru únik� a p�enos� zne�iš�ujících látek (tzv. E-

PRTR). Zákon krom� výše uvedeného registru upravuje dále integrovaný systém pln�ní 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prost�edí, který je sou�ástí jednotného 

informa�ního systému životního prost�edí.  

Pokud jde o povinnost ohlašovat údaje do uvedeného registru, tak tato dle § 3 vzniká: 

a) provozovateli, který je uveden v na�ízení ES �. 166/2006  

b) provozovateli, který je podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, která provozuje 

provozovnu, kterou tvo�í jedna nebo více stacionárních technických jednotek 

provozovaných v jedné lokalit�, v níž je provád�na jiná �innost, než je uvedena 

v p�íloze I na�ízení ES �. 166/2006 nebo �innost s nižší kapacitou, než je uvedena 

v této p�íloze. 

Zákon obsahuje také definici správních delikt�, kterých se mohou výše uvedení 

provozovatelé dopustit p�i porušení tohoto zákona. Z hlediska výkonu státní správy zde 

vystupuje nejenom Ministerstvo životního prost�edí, ale také �eská inspekce životního 

prost�edí. 

                                                                                                                                                                     
povinností v oblasti životního prost�edí (ISPOP) 2) precizování zp�sobu vstupu do ISPOP a rozší�ení možnosti 
podávání hlášení prost�ednictvím zvláštní datové schránky ministerstva 3) stanovení povinnosti ohlašovatel�

registrovat se do ISPOP 4) vylou�ení prokazování zmocn�ní k zastoupení ohlašovatele plnou mocí v listinné 
podob�; plné moci v listinné podob� budou povinn� konvertovány do elektronické podoby nebo vyhotovovány 
od po�átku v elektronické podob� 5) zm�nu systému zve�ej�ování datových standard�; termíny zve�ej�ování se 
budou vázat k termín�m pln�ní jednotlivých ohlašovacích povinností 6) dopln�ní ustanovení o zpracování 
osobních údaj� v systému ISPOP 7) vyn�tí provozovatel� zem�d�lských zdroj� (cca 2200 provozoven) 
z povinnosti zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údaj� provozní evidence za kalendá�ní rok a p�edávat ji 
p�íslušným orgán�m ochrany ovzduší prost�ednictvím ISPOP 
128 Na základ� zmoc�ovacího ustanovení zákona �. 25/2008 Sb., § 3 odst. 1 písm. a) a b) 
129 K p�ijetí tohoto na�ízení došlo na základ� § 3 odst. 1 písm. b) zákona �. 25/2008 Sb. 
130 PRUCHOVÁ, Ilona: Aktuální otázky práva životního prost�edí. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s.30-32 
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Do IRZ se ohlašují: 

a) úniky a p�enosy zne�iš�ujících látek podle p�ímo použitelného p�edpisu Evropských 

spole�enství (na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 166/2006 

b) úniky zne�iš�ujících látek p�i p�ekro�ení jejich prahových hodnot; na základ� na�ízení 

�. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam zne�iš�ujících látek a prahových hodnot a 

údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru zne�iš�ování životního 

prost�edí  

c) p�enosy zne�iš�ujících látek p�i p�ekro�ení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo 

provozovnu, které vznikají p�ímo nebo v p�ímé souvislosti s �inností provozovaných 

za�ízení; na základ� na�ízení �. 145/2008 Sb. 

Ohlašovací povinnost je tedy vázána na následující p�edpoklady: existence 

provozovny, existence únik� nebo p�enos�, p�ekro�ení stanoveného ohlašovacího prahu za 

p�íslušný ohlašovací rok.131 Požadované údaje musí provozovatel ohlásit do 31. 3. za 

p�edchozí kalendá�ní rok. Údaje ohlašované do registru poté zve�ejní Ministerstvo životního 

prost�edí. Z hlediska kontroly pln�ní ohlašovací povinnosti lze uvést �eskou inspekci 

životního prost�edí, která tuto kontrolu provádí. Naproti tomu ov��ení dat ohlášených do IRZ 

spadá pod kompetence �eské informa�ní agentury životního prost�edí zvané CENIA.132

Integrovaný registr zne�iš�ování je tedy novým nástrojem ke sledování zne�išt�ní 

životního prost�edí, který poskytuje široké odborné i laické ve�ejnosti rozsáhlé informace o 

emisích a p�enosech ohlašovaných látek. Data v IRZ jsou zcela jasn� spojena s konkrétním 

podnikem a vypoušt�nou látkou, což nazna�uje další široké možnosti využití tohoto nového 

registru.133 Mezi hlavní d�vody pro budování registr� zne�išt�ní pat�í zejména nezbytnost 

relevantních a v�rohodných dat o zne�išt�ní životního prost�edí, která stát a jeho orgány 

pot�ebují k formulování environmentálních politik a program�, když zárove� tyto registry 

slouží i pro ú�ely státního dozoru.134

                                                     
131 Seznam látek a jejich prahových hodnot je uveden v na�ízení ES �. 166/2006/ES a v na�ízení vlády �. 
145/2008 Sb. 
132 O IRZ [online]. www.irz.cz, [cit. 13. b�ezna 2011]. Dostupné na 
http://www.irz.cz/irz/new/node/108#pravni_predpisy
133 Integrovaný registr zne�iš�ování – základní informace [online]. www.portal.gov.cz [cit. 13. b�ezna 2011]. 
Dostupné na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/8712?ks=1101&docid=781
134 PRUCHOVÁ, Ilona: Aktuální otázky práva životního prost�edí. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 28 
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Krom� ústavního zakotvení aktivního zp�ístup�ování informací je tedy tento zp�sob 

informování ve�ejnosti o stavu životního prost�edí upraven také právními p�edpisy. Mezi 

nejd�ležit�jší pat�í krom� zákona �. 25/2008 Sb. již zmi�ovaný zákon �. 123/1998 Sb., o 

právu na informace o životním prost�edí. Dále se problematice informa�ních systém� v�nují 

nap�íklad: zákon �. 254/2001 Sb., o vodách, který ukládá vodoprávným ú�ad�m povinnost 

vést evidenci jimi vydaných rozhodnutí. Dále jsou tyto povinny z jimi vedené evidence 

rozhodnutí ukládat vybrané údaje do informa�ního systému ve�ejné správy a p�edávat je 

Ministerstvu zem�d�lství (§19). Zákon ukládá také povinnost evidovat údaje v souvislosti se 

zjiš�ováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod (§21). Informa�ní systémy 

ve�ejné správy provád�jí správci povodí a další odborné subjekty, které do informa�ního 

systému ve�ejné správy nejen zpracovávají, ale i ukládají stanovené údaje. Zatímco 

informa�ní systém ve�ejné správy pro evidenci množství a jakosti povrchových a podzemních 

vod spravuje Ministerstvo životního prost�edí, tak informa�ní systém ve�ejné správy pro 

evidenci vypoušt�ní odpadních a d�lních vod spravuje Ministerstvo zem�d�lství.  

Bez informa�ního systému se neobejde ani ochrana ovzduší, v jejímž rámci vznikl na 

základ� zákona �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší registr informa�ního systému kvality 

ovzduší. Sou�ástí tohoto informa�ního systému je i registr emisí a zdroj� zne�išt�ní ovzduší. 

Zp�ístup�ování informací ve�ejnosti upravuje § 36. 

S ochranou životního prost�edí a právem na informace o životním prost�ední souvisí 

bezprost�edn� také otázka odpad� zejména pak problematika týkající se nakládání s odpady. 

Základní normou upravující nakládání s odpady je zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech. Ten 

upravuje nejenom r�zné zp�soby nakládání s odpady, ale spole�n� s na�ízením vlády �. 

197/2003 Sb. nesoucí název „O Plánu odpadového hospodá�ství �eské republiky“, stanovuje 

také podmínky pro vytvo�ení Integrovaného systému nakládání s odpady. Z hlediska práva na 

informace o životním prost�edí je však d�ležitý zejména tzv. informa�ní systém odpadového 

hospodá�ství (ISOH). Data o produkci a nakládání s odpady jsou každoro�n� soust�e�ována 

práv� v tomto informa�ním systému.  

Zákon �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny  je dalším d�ležitým zákonem 

upravujícím poskytování informací o životním prost�edí, konkrétní úpravu aktivního 

zp�ístup�ování informací obsahuje § 72. Ten stanovuje povinnost orgán�m státní správy vést 

v ochran� p�írody pom�rn� rozsáhlé p�ehledy informací a zp�sob, jak informace poskytovat. 
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Rozsudek Nejvyššího soudu �j. 5 Tdo 1301/2005 ze dne 23. 11. 2005 v této souvislosti uvádí, 

že: data obsažená v informa�ních prost�edcích dle § 72 odst. 1 písm. f) musí být výsledkem 

�innosti p�íslušného státního orgánu. Za takováto data nelze považovat publikaci fotografií 

v tomto p�ípad� lesní zv��e. 

Informa�ní systém EIA �eské republiky je dle zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování 

vliv� na životní prost�edí ur�en pro pot�eby ú�ad� vykonávajících funkci p�íslušného ú�adu 

dle zákona o posuzování vliv� na životní prost�edí. Slouží k vedení evidence posuzovaných 

zám�r� a ke zve�ej�ování dokument� souvisejících s procesem posuzování vliv� na životní 

prost�edí na internetu tak, jak ukládá zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí.135

Hlavním nástrojem Ministerstva životního prost�edí pro poskytování informací 

ve�ejnosti je Jednotný informa�ní systém o životním prost�edí. Tento systém propojuje 

jednotlivé informa�ní systémy resortu136 a jednotným zp�sobem zp�ístup�uje data a 

informace v nich obsažené. Cílem je zajistit systematické a cílené poskytování dat a informací 

vznikajících v resortu Ministerstva životního prost�edí.137

Nezastupitelnou úlohu na poli informovanosti ve�ejnosti v oblasti životního prost�edí 

hraje již výše uvedená �eská informa�ní agentura životního prost�edí CENIA. Z�ízena 

byla jako státní p�ísp�vková organizace na základ� rozhodnutí ministra životního prost�edí.138

Hlavním úkolem agentury CENIA je poskytování informací z oblasti životního prost�edí pro 

všechny ob�any �eské republiky takovým zp�sobem, aby byla beze zbytku napln�na litera 

zákona �. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prost�edí. 

Jak ze shora uvedeného vyplývá, aktivní zp�ístup�ování informací o životním 

prost�edí orgány státní správy se uskute��uje zejména prost�ednictvím informa�ních 

internetových portál�. Nicmén� informace o životním prost�edí lze získat i skrze vydávané 

                                                     
135 Jednotný informa�ní systém životního prost�edí: Informa�ní systém EIA. [online]. www.mzp.cz [cit. 12. 
b�ezna 2011]. Dostupné na http://www.mzp.cz/cz/jednotny_informacni_system_zivotni_prostredi. 
136 Informa�ní systém ochrany p�írody, Digitální registr Úst�edního seznamu ochrany p�írody, Integrovaný 
registr zne�iš�ování životního prost�edí, Informa�ní systém IPPC, Informa�ní systém SEA, Informa�ní systém 
EIA.  
137 PRUCHOVÁ, Ilona: Aktuální otázky práva životního prost�edí. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 35 
138 Opat�ení �. 05/07 Ministerstva životního prost�edí: o vydání úplného zn�ní z�izovací listiny státní 
p�ísp�vkové organizace CENIA. [online]. www.cenia.cz [cit. 12. b�ezna 2011]. Dostupné na 
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGQX50O/$FILE/zriz_list_25_10_07.pdf 
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tiskoviny nap�íklad ze Zprávy o stavu životního prost�edí, kterou v �eské republice 

každoro�n� vydává Ministerstvo životního prost�edí. 
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7. Judikatura týkající se práva na informace o životním prost�edí 

Pro judikaturu týkající se práva na informace o životním prost�edí má velký význam 

judikatura týkající se postavení Aarhuské úmluvy139 v �eském právním �ádu. Její povahou se 

Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) zabýval již n�kolikrát a dodnes o jejím postavení 

nepanuje mezi odbornou ve�ejností shoda.  V  rozsudku NSS ze dne 18.7.2006, �.j. 1 Ao 

1/2006 – 74 soud konstatoval aplika�ní p�ednost úmluvy p�ed vnitrostátními právními 

p�edpisy. Konkrétn� vyjád�il názor, že: „Práv� imperativ souladného výkladu vnitrostátního 

práva s mezinárodn�právními závazky �eské republiky je v tomto p�ípad� ur�ující. Nejvyšší 

správní soud je p�i sou�asné právní úprav� povinen vyložit vnitrostátní právo takovým 

zp�sobem, aby byla umožn�na ú�inná ochrana práv fyzických a právnických osob. Jestliže je 

tedy po�izování nebo zm�nu územn� plánovací dokumentace možné podle vnitrostátního 

práva vnímat vícero zp�soby, pak p�ednost má dostat ten výklad, který napl�uje požadavky 

Úmluvy. K otázce postavení Úmluvy v unijním právu se NSS vyjád�il takto: „Skute�nost, že 

se Úmluva stala sou�ástí práva unijního, jí prop�j�uje systémové vlastnosti práva unijního, 

tedy p�edevším, za spln�ní p�íslušných podmínek p�edepsaných unijním právem, p�ednost a 

p�ímý ú�inek. Nicmén� i kdyby ustanovení Úmluvy p�ímého ú�inku v právních �ádech 

�lenských stát� schopná nebyla, orgány �lenských stát� mají stále povinnost souladného 

výkladu, tj. povinnost vykládat vlastní právní úpravu v souladu s mezinárodn� právním 

závazkem Evropského spole�enství.“Pokud by tedy ustanovení Úmluvy nebyla v konkrétním 

p�ípad� schopna p�ímého ú�inku, mají orgány �lenských stát� Spole�enství povinnosti 

vykládat vlastní právní úpravu nejen v souladu s mezinárodn�právními závazky vlastními, ale 

i mezinárodn�právními závazky Spole�enství. Z t�chto východisek NSS dovodil, že jak 

z mezinárodního tak unijního práva vyplývá povinnost vyložit vnitrostátní úpravu tak, aby 

byla pln� v souladu se závazky Aarhuské úmluvy.140

Nicmén� v rozsudcích pozd�jších toto své stanovisko opakovan� zm�nil. Již 

v usnesení ze dne 24. 1. 2007, �.j. 3 Ao 2/2007-42 vyslovil názor, že adresátem mezinárodní 

smlouvy je stát a ten je povinen smlouvy v dobré ví�e plnit. K tomu, aby mezinárodní 

smlouva zavazovala bezprost�edn� také vnitrostátní subjekty, musela by být p�ímo 

aplikovatelná. NSS má však za to, že se ob�anské sdružení nem�že považovat za sou�ást 

dot�ené ve�ejnosti a namítat aktivní legitimaci, když NSS nepovažuje Aarhuskou úmluvu 
                                                     
139 Zejména, zda se jedná o úmluvu p�ímo aplikovatelnou �i nikoliv. 
140
�ERNÝ, Pavel: K rozsudku NSS o zm�n� územního plánu Prahy a jeho (p�edevším „aarhuským“) 

souvislostem. Právní rozhledy, 2007, ro�. 15, �. 1, s. 19 
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v této její �ásti za p�ímo aplikovatelnou. Z �l. 3 odst. 4 a z  �l. 2 odst. 5 Úmluvy, který 

definuje pojem dot�ená ve�ejnost, vyplývá dle usnesení NSS, že „lze dovodit závazek 

smluvních stát� p�im��en� podporovat ekologické iniciativy a považovat je za "dot�enou 

ve�ejnost“; bez implementa�ních opat�ení však nelze jednozna�n� zjistit, které fyzické nebo 

právnické osoby se mohou p�ístupu k soudu dovolat.“

V dalším rozsudku NSS ze dne 29. 3. 2007, �.j. 2 As 12/2006-111 soud op�t 

zd�raz�uje, že Aarhuská úmluva není p�ímo aplikovatelnou mezinárodn�právní úmluvou, 

nemá tedy aplika�ní p�ednost p�ed vnitrostátním právem a soud ji považuje za „m��ítko pro 

výklad vnitrostátních norem, jenž má být konformní s mezinárodním právem tak, aby orgán 

toto vnitrostátní právo vykládající dostál povinnosti loajality �eské republiky k závazk�m, 

které pro ni vyplývají z mezinárodního práva, jak je vyjád�ena v �lánku 1 odst. 2 naší 

Ústavy.“  

Povahou Aarhuské úmluvy se NSS zabýval také ve svémrozsudku ze dne 19. 6. 

2007, �.j. 5 As 19/2006-59. Zde soud mimo jiné konstatuje, že když Úmluva samostatnou 

vnitrostátní úpravu stát� problematiky, kterou sama upravuje, p�edpokládá a respektuje, tak 

tím si sama udává charakter smlouvy, která není uplatnitelná p�ímo (self-executing) a nemá 

nástroje svého prosazování. NSS doslova �íká, že „ Úmluva má pouze povšechný ráz a otevírá 

prostor pro politické uvážení zákonodárce strany Úmluvy p�i vytvá�ení p�íslušné legislativy.“  

Bez povšimnutí nelze nechat ani rozsudek NSS �j. 9 As 88/2008-301 ze dne 6. srpna 

2009, ve kterém se uvádí: „"K Aarhuské úmluv� Nejvyšší správní soud úvodem podotýká, že 

tato úmluva nemá povahu „self-executing“ smlouvy, tzn. smlouvy samovykonatelné a p�ímo 

aplikovatelné. A�koli tedy Aarhuská úmluva nesporn� pat�í do kategorie mezinárodních 

smluv, které jsou sou�ástí �eského právního �ádu (tato úmluva, která byla publikována pod �. 

124/2004 Sb. m. s., spl�uje podmínky stanovené �l. 10 Ústavy �eské republiky), v p�ípad�, že 

by stanovila n�co jiného než zákon, nebylo by možno uplatnit pravidlo o aplika�ní p�ednosti 

této mezinárodní úmluvy p�ed zákonem.141

S výše uvedeným se však nemohu ztotožnit. �eská republika Aarhuskou úmluvu �ádn�

ratifikovala a vyhlásila ve Sbírce mezinárodních smluv. Klí�ové ustanovení �l. 10 Ústavy 

                                                     
141 Viz blíže nap�. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2007, �. j. 3 Ao 2/2007 - 42, nebo 
rozsudek NSS ze dne 18. 9. 2008, �. j. 9 Ao 1/2008 – 34. 
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k tomuto �íká, že sou�ástí právního �ádu �eské republiky jsou ty mezinárodní smlouvy, které 

ratifikoval Parlament, kterými je �eská republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce 

mezinárodních smluv. Toto ustanovení stanovuje pravidlo tzv. aplika�ní p�ednosti výše 

uvedených mezinárodních smluv, pokud jsou v rozporu s vnitrostátními právními p�edpisy. 

Pakliže jsou ustanovení mezinárodní úmluva neur�itá, je t�eba k její vymahatelnosti p�ijetí 

vnitrostátního právního p�edpisu, který bude s danou úmluvou v souladu. K tomuto však 

v �eské republice tak úpln� nedošlo. Místo pat�i�né novelizace zákon�, kterých se Aarhuská 

úmluva dotýká, kdy by tyto byly s jejím obsahem zcela v souladu, se �eská republika vydala 

cestou výše uvedeného tvrzení, že tedy: „Úmluva má pouze povšechný ráz a otevírá prostor 

pro politické uvážení zákonodárce strany Úmluvy p�i vytvá�ení p�íslušné legislativy.“  

Otázkou pochopiteln� z�stává, zda lze Aarhuskou úmluvu považovat za p�ímo 

aplikovatelnou mezinárodní smlouvu. NSS dosp�l v rozsudku ze dne 18. 9. 2008, �. j. 9 Ao 

1/2008 – 34 k záv�ru, že Aarhuská úmluva a zejména její �l. 1, �l. 3 odst. 1 a 4, �l. 7 a �l. 9 

odst. 2 „není p�ímo použitelnou mezinárodní smlouvou a tudíž nelze uplatnit pravidlo �l. 10 

Ústavy �eské republiky o aplika�ní p�ednosti Aarhuské úmluvy p�ed zákonem.“ Nicmén� dle 

mého názoru, je celá �ada ustanovení Úmluvy formulována zcela konkrétn� a lze z nich tedy 

dovodit také konkrétní oprávn�ní fyzických a právnických osob. I kdybychom p�isv�d�ili 

názoru NSS, že Aarhuská úmluva není p�ímo vymahatelná tak NSS vyslovil názor, že 

Úmluvu je t�eba vnímat jako m��ítko pro výklad vnitrostátních norem, tedy z tohoto úhlu 

pohledu není otázka její p�ímé vymahatelnosti dle mého názoru natolik podstatná. Jako 

daleko podstatn�jší vidím požadavek, aby se soudy tohoto názoru NSS držely a �eskou 

zákonnou úpravu v souladu s Úmluvou vykládaly. A jakkoli bylo pro dodržení 

mezinárodn�právních závazk� nezbytné Aarhuskou úmluvu v nep�ímo vykonatelných 

ustanoveních do �eského právního �ádu implementovat, tak je na tomto míst� více než vhodné 

podotknout, že zákony, které byly, v souvislosti s jejím p�ijetím, novelizovány142 nenapl�ují 

její požadavky dodnes bohužel tak, jak by bylo s ohledem na závaznost Úmluvy pro �eskou 

                                                     
142 Právo na informace napl�uje zákon �. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prost�edí a obecný 
informa�ní zákon �. 106/1999 Sb. Právo na ú�ast ve�ejnosti p�i rozhodování napl�ují nap�íklad: zákon �. 
500/2004 Sb., správní �ád, zákon �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí, zákon �. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci a omezování zne�išt�ní a další. Právo na p�ístup k soudní ochran� upravuje zákon �. 
150/2002 Sb., soudní �ád správní. 
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republiku pot�ebné a ú�elné.143 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povaha Aarhuské úmluvy 

není v právním �ádu �eské republiky dodnes pevn� zakotvena a pouze budoucnost ukáže, 

jakým sm�rem se bude judikatura týkající se této problematiky dále ubírat.  

Záv�rem však nelze p�ehlédnout ješt� jeden d�ležitý fakt týkající se závaznosti 

Aarhuské úmluvy pro Evropské spole�enství. Poté, co jím byla schválena, se totiž stala

sou�ástí komunitárního práva a jako taková zavázala �lenské státy Evropského spole�enství 

k tomu, aby jejich vnitrostátní p�edpisy s ní byly v souladu. Mám tedy za to, že by národní 

soud �lenského státu m�l z tohoto hlediska v p�ípad� sporu analyzovat vnitrostátní úpravu co 

do souladu s Aarhuskou úmluvou a v p�ípad� nesouladu by m�l aplikovat bez ohledu na výše 

uvedenou judikaturu mezinárodní smlouvu. 

Nicmén� bez povšimnutí nelze zanechat ani problematiku obecného práva na p�ístup 

k informacím upravenou v ústavn�právní rovin� v �l. 17 Listiny základních práv a svobod a 

v rovin� zákonné obecným zákonem o p�ístupu k informacím �. 106/1998 Sb., která je 

z hlediska judikatury Nejvyššího správního a Ústavního soudu také více než zajímavá. 

V tomto ohledu považuji za nutné uvést nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. 

Pl. ÚS 2/10, který se zabývá problematikou možného omezení práva na informace, tak jak jej 

upravuje § 11 odst. 4 písm. b) zákona �. 106/1999 Sb., který �íká, že nelze poskytnout 

informace o rozhodovací �innosti soud� v podob� nepravomocných rozsudk�. V tomto nálezu 

dosp�l Ústavní soud k záv�ru, že pro posouzení možnosti omezení práva na informace 

zákonem, kdy Listina �íká, že je toto možné jde-li o opat�ení v demokratické spole�nosti 

nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpe�nost státu, ve�ejnou bezpe�nost, ochranu 

ve�ejného zdraví a mravnost, je podstatné, zda zásah stanovený zákonem sledoval jeden nebo 

více legitimních cíl� a zda byl nezbytný v demokratické spole�nosti, aby t�chto cíl� dosáhl. 

Ústavní soud dosp�l k názoru, že napadená norma nespl�uje podmínky nezbytnosti omezení 

základního lidského práva a svobody jednotlivce v demokratické spole�nosti. Klí�ová je teze, 

že nelze a priori vylou�it, že v konkrétním p�ípad� bude ochrana základního práva p�evažovat 

nad citovanými hodnotami, tedy že nebude dána existence naléhavé spole�enské pot�eby na 

omezení základního práva. V každém konkrétním p�ípad� je nutné zkoumat spln�ní 

                                                     
143 P�íkladem m�že být již uvedený požadavek restriktivního výkladu d�vod� pro odep�ení odmítnutí informace, 
který nebyl do �eské právní úpravy zákona �. 123/1998 Sb., dodnes implementován nebo chyb�jící definice 
dot�ené ve�ejnosti 
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nezbytnosti omezení základního práva a svobody jednotlivce na informace, tedy zde i 

omezením práva na poskytnutí rozsudku nepravomocného.  

 Z hlediska fikce negativního rozhodnutí a po�ítání lh�t je významné Usnesení 

rozší�eného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2009, �.j. 4 As 55/2007-84. 

V tomto NSS konstatoval, že povinný subjekt v�as poskytl požadované informace nebo vydal 

rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace, pokud p�íslušnou písemnost žadateli p�edal ve 

stanovené patnáctidenní lh�t� alespo� k doru�ení. Pokud byly uvedené písemnosti žadateli 

doru�eny až po uplynutí této lh�ty, nenastala v d�sledku toho právní fikce negativního 

rozhodnutí. P�ípadné úhrad� náklad�, které m�že povinný subjekt za poskytnutí informace 

požadovat se v�nuje rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2007, �.j. 6 As 

12/2006-64. V tomto NSS judikoval, že samotný požadavek úhrady nákladu není 

autoritativním rozhodnutím povinného subjektu, ale svou povahou se �adí mezi 

soukromoprávní obliga�ní nárok, který lze uplatnit v ob�anskoprávním �ízení. P�ípadné 

námitky žadatele o poskytnutí informace proti výši požadované úhrady lze uplatnit práv� až 

v tomto soudním �ízení. Ve správním �ízení tyto námitky tedy žadatel uplatnit nem�že.  

 Právu na informace o životním prost�edí se v�nuje M�stský soud v Praze ve svém

rozsudku �.j. 9 Ca 270/2004-39, kde konstatuje, že není povinností žadatele o informace 

právn� kvalifikovat, podle jaké zákonné normy se informací na povinném subjektu domáhá. 

Pokud p�esto ve své žádosti uvede, podle jaké zákonné úpravy o poskytnutí informace žádá, 

povinný subjekt je povinen �ídit se základní zásadou správního �ízení, která �íká, že 

rozhodující je vždy obsah podání ú�astníka, nikoli jeho název. Odkaz žadatele na konkrétní 

zákon, dle kterého o poskytnutí informace žádá, tedy není pro povinný subjekt závazný. 

Žadatel tedy nejen, že nemusí svou žádost o zp�ístupn�ní informace od�vod�ovat, ale není 

také povinen ozna�it zákon, dle kterého o poskytnutí informace žádá. Ostatn� t�žko by 

zákonodárce mohl po laické ve�ejnosti spravedliv� žádat, aby byla schopna své žádosti právn�

kvalifikovat. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se dle mého názoru o nep�ijatelné omezení 

práva na informace o životním prost�edí v demokratické spole�nosti, které by v kone�ném 

d�sledku vedlo k minimální informovanosti ve�ejnosti.  

 K povaze povinného subjektu vyslovil sv�j názor NSS ve svém rozsudku ze dne 27. 

10. 2004, �.j. 5 As 46/2003-41. V tomto p�ípad� se vyjad�oval k postavení Fondu národního 

majetku �eské republiky, kdy celou v�c uzav�el s tím, že jakožto právnická osoba �ízená 

orgánem státní správy (§1 zákona �. 171/1991 Sb.) je zárove� subjektem povinným 
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k poskytování informací o životním prost�edí. Otázku povahy povinného subjektu (tentokrát 

spole�nosti �EZ) �ešil také ve svém rozsudku z 6. 10. 2009, �.j. 2 Ans 4/2009-93. V tomto 

došel k záv�ru, že je zjevné, že majetkový podíl �eské republiky umož�uje p�ímé ovládání 

�EZ. Na základ� tohoto tvrzení pak dosp�l k záv�ru, že je tento podnik svou povahou spíše 

podnikem státním než klasickou obchodní spole�ností. Ur�ujícím faktorem se v tomto p�ípad�

staly relevantní pojmové znaky této spole�nosti. Zejména pak zp�sob vzniku, osoba 

z�izovatele a ve�ejný ú�el. Z výše uvedeného dle mého názoru vyplývá obecná tendence, 

zahrnout pod pojem povinný subjekt co možná nejširší spektrum subjekt�, které na první 

pohled pod zákonnou definici povinného subjektu tak jak je uvedený v § 2 písm. b) zákona �. 

123/1998 Sb., nespadají.  

 Jako velice zajímavá se jeví otázka právního nástupnictví v právu na informace o 

životním prost�edí. K tomuto NSS ve svém usnesení ze dne 25. 10. 2004, �.j. 6 A 93/2001-56

uvedl následující.  Procesním nástupcem bude vždy ten, kdo podle hmotného práva p�evzal 

právo �i povinnost, o které v �ízení jde. Za st�edobod celého právního posouzení soud 

považoval záv�r o tom, jaká je povaha v�ci, o níž se soudní �ízení vede, v tomto p�ípad� se 

jednalo o povahu práva na informace o životním prost�edí. Soud tuto otázku uzavírá s tím, že 

není pochyb, že se jedná o právo ve�ejné. Nicmén� dále se zabýval otázkou, zda je toto 

ve�ejné subjektivní právo p�enositelné, tj zp�sobilé sukcese. Obecn� jsou subjektivní ve�ejná 

práva nep�enositelná, zakládají se originárn� a možné výjimky stanoví zákon. Jinými slovy 

�e�eno: ve�ejná práva netvo�í sou�ást práv, která p�echázejí na právní nástupce bez dalšího. 

Což ostatn� vyplývá ze samotné povahy t�chto práv. NSS otázku p�enositelnosti práva na 

informace o životní prost�edí uzav�el s tím, že je to práv� povaha tohoto práva, která brání 

p�ípadnému právnímu nástupnictví v moment�, kdy p�vodní žadatel – žalobce zanikl. Toto 

právo totiž náleží každému a je v�cí a zájmem každého, aby jej uplatnil. Právní nástupnictví 

se v tomto ohledu dle mého názoru jeví jako nadbyte�né. 
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8. Záv�r 

Ne náhodou je právo na informace o životním prost�edí, které náleží každému, tedy 

jak ob�anu �eské republiky, tak cizinci, ale i tzv. bezdomovci (apolitovi), za�azeno mezi 

základní lidská práva upravená v nejvyšším možném pat�e zákonné úpravy – v Listin�

základních práv a svobod, která je sou�ástí ústavního po�ádku �eské republiky. Spolu 

s obecným právem na informace reprezentují novou skupinu práv, kterých se ob�an�m a 

subjekt�m práva k tomu zp�sobilým po p�evratu v roce 1989 dostalo. Princip informované 

ve�ejnosti úzce souvisí s principem kontroly ve�ejné moci. Bez možnosti získat informace by 

ve�ejnost nem�la prakticky žádnou možnost, a� už jakýmkoli zp�sobem, participovat na 

správ� v�cí ve�ejných. Informovaný ob�an tak p�edstavuje záruku zákonnosti a 

transparentnosti fungování státní správy. �ím více se státní správa odklání od principu vlastní 

uzav�enosti k principu otev�enosti (publicity), tím v�tší prostor následn� vzniká pro ve�ejnost 

požadované informace získat.144 Specifická informovanost ve�ejnosti o stavu životního 

prost�edí souvisí s aktivní ú�astí ob�an� a subjekt� práva k tomu zp�sobilých v celém procesu 

jeho ochrany. Prost�edk�, které mohou shora uvedené subjekty k jeho ochran� využít, je 

mnoho, nicmén� v prvé �ad� pot�ebují mít v�asné a úplné informace o jeho stavu.  

Komplexní zákonnou úpravu tohoto práva p�edstavuje zákon �. 123/1998 Sb., o právu 

na informace o životním prost�edí. Jakkoli zákonná úprava vychází z Úmluvy o p�ístupu 

k informacím, ú�asti ve�ejnosti na rozhodování a p�ístupu k právní ochran� v záležitostech 

životního prost�edí (Aarhuské úmluvy) a navazuje také na sm�rnici Evropského Parlamentu a 

Rady �. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o p�ístupu ve�ejnosti k informacím o životním 

prost�edí a m�la by být s t�mito dokumenty zcela v souladu, ve skute�nosti tomu tak není. Jak 

proces implementace Aarhuské úmluvy, tak proces transpozice uvedené sm�rnice nevedl 

v kone�ném d�sledku k novelizaci zákona v takové podob�, která by obsahem zcela 

odpovídala požadavk�m výše uvedených dokument�.145 V praxi tak mohou nastat situace, 

                                                     
144 V souvislosti s vymahatelností práva na informace lze v této souvislosti poukázat na vznik r�zných 
ob�anských sdružení jako je nap�íklad Ekologický právní servis �i obecn� prosp�šných spole�ností zabývajících 
se touto problematikou. Jednou z nich je Otev�ená spole�nost, o.p.s. Tato letos vyhlásila již �trnáctý ro�ník 
sout�že Otev�eno×Zav�eno. Tato sout�ž hodnotí kvalitu poskytování informací ob�an�m zejména z ú�ad�
ve�ejné a státní správy a další povinných subjekt�, jako nap�íklad subjekty ovládané státem, krajem, nebo obcí, 
ve�ejnoprávní instituce a další. Více informací o tomto projektu lze nalézt na: http://www.otevrete.cz/hodnoceni-
uradu/soutez-otevreno-zavreno/ 
145 Blíže Analýza �l. 4 a 5 Aarhuské úmluvy. Dostupné na: http://www.ecn.cz/pen/aarhus/Aarhus.htm 
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kdy se st�etává zákonná úprava s úpravou unijní i mezinárodní.146 Unijní úprava vychází 

primárn� z principu závaznosti sm�rnic co do výsledku – cíle, kterého mají �lenské státy Unie 

dosáhnout a v p�ípad�, že není sm�rnice �ádn� a v�as implementována, jsou povinné subjekty 

povinny postupovat dle sm�rnice a nikoliv jen podle vnitrostátní úpravy (v tomto p�ípad� lze 

hovo�it o p�ímém ú�inku sm�rnic).147 V p�ípad� mezinárodní úpravy (Aarhuské úmluvy) však 

zásadu p�ímého ú�inku uplatnit nelze. Jak totiž Nejvyšší správní soud již n�kolikráte 

judikoval, Úmluva dle jeho názoru nepat�í do samovykonatelných smluv a není tedy p�ímo 

aplikovatelná. Žadatelé o informace o životním prost�edí se tedy ustanovení této Úmluvy 

mohou jen t�žko ú�inn� dovolat.  

 Aplika�ní problémy práva na p�ístup k informacím však v praxi vznikají také 

nesprávným výkladem n�kterých zákonných ustanovení. V praxi se žadatelé o zp�ístupn�ní 

informace �asto setkávají s extenzivním výkladem d�vod� pro odep�ení poskytnutí 

informace, kdy povinný subjekt nap�íklad odmítne poskytnout informaci s odkazem na 

ustanovení týkající se obchodního tajemství. Judikatura však tento postup nep�ipouští, 

naopak, povinné subjekty by dle názoru NSS m�ly ty pasáže týkající se obchodního tajemství 

zne�itelnit a zbytek požadované informace zp�ístupnit. V této souvislosti je známý p�ípad 

M�stského ú�adu v Tábo�e, který odmítal poskytnout smlouvy mezi m�stem a firmou 

Rumpold s.r.o., která pro m�sto svážela odpad. Žádost byla zamítnuta nejprve z d�vodu, že se 

nejedná o informace o životním prost�edí, pozd�ji z d�vodu, že se jedná o obchodní tajemství. 

Jakkoli nakonec informace poskytl, �ást informací týkající se výpo�tu ceny za svoz p�esto 

zatajil. V�c byla vy�ešena až rozsudkem Krajského soudu v �eských Bud�jovicích, který toto 

rozhodnutí m�stského ú�adu zrušil a m�stský ú�ad požadované informace nakonec zp�ístupnil. 

 Není také výjimkou, že povinný subjekt odkáže na zve�ejn�nou informaci v p�ípad�, 

kdy m�l požadovanou informaci poskytnout. Jedná se zejména o ty p�ípady, kdy zdroj, na 

který bylo odkázáno, požadovanou informaci ve skute�nosti neobsahuje. Záleží tedy vždy 

zejména na povinném subjektu, s jakou ochotou se k podané žádosti o poskytnutí informace o 
                                                     
146 Zejména pokud jde o transpozici II. a III. pilí�e Aarhuské úmluvy. 
147 Sm�rnice m�že výjime�n� nabýt p�ímého ú�inku, není-li �ádn� a v�as implementována do vnitrostátního 
práva a je-li tím znemožn�no uplatn�ní práv jednotlivce, které ze sm�rnice vyplývají. Sm�rnice m�že získat 
p�ímý ú�inek až poté, co marn� uplynula lh�ta k její implementaci do vnitrostátního práva (judikováno 
v rozsudku Evropského soudního dvora ve v�ci Van Duyn vs. Home Office C – 41/74). P�ímý ú�inek sm�rnice 
m�že být jen vertikální vzestupný, tj. jednotlivec se m�že na základ� p�ímo ú�inné sm�rnice dovolat svého práva 
v��i �lenskému státu; nem�že mu být sm�rnicí p�ímo uložena žádná povinnost. �lenský stát, který ve stanovené 
lh�t� neprovedl sm�rnici, se nem�že dovolávat tohoto porušení vlastní povinnosti v��i jinému subjektu. Více na: 
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_229.htm 
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životním prost�edí postaví. Pokud požadovanou informaci bez zákonného podkladu 

nezp�ístupní, nezbývá žadateli než se proti tomuto rozhodnutí bránit �ádnými opravnými 

prost�edky, p�ípadn� se s ochranou svých práv obrátit až na soud. 

 P�es výše uvedené se ale domnívám, že jsme v oblasti práva na informace o životním 

prost�edí ušli od zakotvení tohoto práva v Listin� základních práv a svobod p�kný kus cesty. 

Od diskrétnosti státní správy a svévolného, zákonem neupraveného odmítání poskytnout 

informace k otev�enosti státní správy, která je povinna postupovat dle komplexní zákonné 

úpravy. Pokud zákonodárce v budoucnu vyslyší hlas žadatel�, kte�í poukazují na nedostatky 

p�ijaté zákonné úpravy, která, jak již bylo výše konstatováno, dodnes zcela neodpovídá unijní 

a mezinárodní úprav�, bude možné konstatovat, že se �eská republika v tomto ohledu pln�

za�adila k demokraciím západního typu. Participace ob�an� na správ� v�cí ve�ejných, která 

pat�í mezi základní prvky demokracie, je totiž možná pouze v p�ípad� transparentního 

p�ístupu ve�ejnosti k požadovaným informacím. Kvalitní a ú�innou pojistku demokracie totiž 

dle mého názoru p�edstavuje pouze informovaný ob�an. 
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9. Abstrakt 

Jakkoli m�žeme právo na informace o životním prost�edí dnes chápat jako cosi 

automatického a v demokratické spole�nosti zcela p�irozeného, je t�eba si uv�domit, že 

v minulosti tomu tak zdaleka nebylo. Ruku v ruce s principem uzav�enosti státní správy 

nem�la ve�ejnost prakticky žádnou možnost získat informace týkající se nejenom stavu 

životního prost�edí, ale ani informace obecné týkající se prakticky �ehokoli. Ostatn� není se 

�emu divit, vždy� p�ed rokem 1989 nebylo jak obecné právo na informace tak právo na 

informace o životním prost�edí nijak zákonn� natož ústavn� upraveno. 

Nicmén� demokratické zm�ny odehrávající se po sametové revoluci s sebou p�inesly i 

zm�ny v oblasti práva na informace a toto právo bylo jak ve své obecné rovin� – práva na 

informace, tak ve své speciální rovin� – práva na informace o životním prost�edí, za�azeno do 

právního p�edpisu nejvyšší právní síly, do Listiny základních práv a svobod, která se stala 

Usnesením p�edsednictva �eské národní rady �. 2/1993 Sb. sou�ástí ústavního po�ádku �eské 

republiky. Na základ� ústavního zakotvení pak bylo právo na informace o životním prost�edí 

upraveno také v rovin� zákonné (zákon �. 123/1998 Sb.), díky které dnes m�že ve�ejnost toto 

své právo s v�tšími �i menšími obtížemi nerušen� vykonávat.  

I p�es argumenty uvedené v diplomové práci mám za to, že jakkoli lze shora uvedený 

zákon shledat v mnoha ohledech jako neodpovídající evropským �i mezinárodním 

standard�m, ke kterým se �eská republika p�ijetím Aarhuské úmluvy a vstupem do Evropské 

unie zavázala (jedná se zejména o nedostate�nou transpozici sm�rnice Evropského 

Parlamentu a Rady �. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o p�ístupu ve�ejnosti k informacím o 

životním prost�edí a nedostate�nou implementaci výše uvedené úmluvy, zvlášt� pak jejího II. 

a III. pilí�e), je t�eba jej i p�esto vnímat jako demokratickou pojistku zákonnosti a 

transparentnosti fungování státní správy, která je tak povinna za spln�ní zákonných podmínek 

požadované informace žadatel�m poskytovat. Pokud si navíc uv�domíme d�ležitost ochrany 

životního prost�edí jako takového, je zakotvení práva na informace o jeho stavu do Listiny 

základních práv a svobod a pozd�ji do zákona o právu na informace o životním prost�edí 

výrazným úsp�chem, kterého bychom si jako ob�ané �eské republiky m�li nejenom vážit, ale 

m�ly bychom se ho také nau�it pat�i�n� využívat a to takovým zp�sobem, aby se ochrana 

životního prost�edí stala každodenní sou�ástí života každého z nás, kdy základem tohoto 

procesu je práv� právo na úplné a v�asné informace o stavu životního prost�edí. 
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11. Abstract 

Although these days, we can perceive the right for environmental information as 

something automated and quite natural in a democratic society, we must realize that it was far 

from it in the past. Hand in hand with the principle of secretiveness of state administration, 

the public had virtually no possibility to obtain information concerning not only the state of 

the environment but also general information concerning almost anything. It is not surprising 

after all because before 1989, neither the general right for information nor the right for 

environmental information were protected by law, less alone by the constitution. 

Nevertheless, the democratic changes which took place after the Velvet Revolution 

produced changes also in the field of the right for information and this right was, both 

generally - as a right for information, and specifically - as a right for environmental 

information, included in the legal regulation of the greatest legal force, the Charter of 

Fundamental Rights and Freedoms, which became a part of the constitutional order of the 

Czech Republic on the basis of the resolution of the Czech National Council presidium No. 

2/1993 Coll. On the basis of its constitutional protection, the right for environmental 

information was provided for also by law (Act No. 123/1998 Coll.) and thanks to this, the 

public can enjoy undisturbed exercise of this right with greater or smaller difficulties these 

days. 

Despite the above-mentioned, I am convinced that although the above-mentioned act 

can be in many respects perceived as one not corresponding to the European and international 

standards to which the Czech Republic pledged by adoption of the Aarhus Convention and 

joining the European Union (it concerns in particular insufficient transposition of the 

Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on 

public access to environmental information, and the failure to comply with provisions of the 

above-mentioned Convention), it is still necessary to perceive it as a democratic safeguard of 

legitimate and transparent functioning of state administration that is obliged, provided that 

statutory conditions are met, to provide the requested information to applicants without 

further requirements. In addition, if we realize the importance of protection of the 

environment as such, the embodying of the right for information about the state of 

environment into the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and later in the Act on the 

Right for Environmental Information represents a significant success which we, being the 

citizens of the Czech Republic, should not only appreciate but we should also learn to use it 
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appropriately so that the environmental protection becomes an everyday part of our lives. The 

basis of such process is the right for complete and timely information about the state of the 

environment. 
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