
 

 

Problémy životního prostředí a možnosti jejich řešení z hlediska občana 
 

Právo na informace 
- Občané mají právo na pravdivé a úplné informace a úřady jsou povinny nám je poskytovat 
- Toto je základním sdělením mezinárodní Aarhuské úmluvy přijaté ČR i EU 
- Právo na informace o životním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb. § 2 písm. a) bodu 3. 

informace o „stavu složek životního prostředí“ a bodu 6. o „správních řízeních ve věcech životního 
prostředí“.  

- Zpřístupnění požadovaných informací dle zákona č. 123/1998 Sb. nelze omezit (např. dle § 8 
odst. 2 písm. c), neboť to je případ omezení žádosti týkající se jen neukončených řízení a 
nepravomocných rozhodnutí trestního charakteru).  

- Výjimky: osobní údaje, trestní rejstřík, obchodní tajemství atd., informace podstatné pro ochranu 
bezpečnosti státu  

- Co dělat pokud nám úřad nechce informaci poskytnout? Odvolání proti nečinnosti úřadu při 
vyřizování žádosti – neposkytnutí informací. 

- Informace by měly být zpravidla poskytovány bezplatně. Zpoplatněna mohou být média (CD, 
DVD, fotokopie), na kterých jsou informace předávané.  

Vypadá to jednoduše, ale v praxi není získávání informací vždy úplně snadné. Problémy způsobují 
neochotní úředníci, kteří neznají zákony a dotazy je obtěžují, nebo dokonce mají důvod něco skrývat. 
Mnohdy se člověk nechá odbýt, protože neví, jak proti neochotě na úřadech bojovat. 
 

Jak správně žádat o informace? 
- Žádost lze učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky 

proveditelnou formou (volíme dle složitosti problému). Všechny formy jsou ze zákona správné a 
úředních na ně musí odpovědět. 

- Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta. Ze žádosti musí 
být patrné, kdo ji podal. 

- Informaci je třeba zpřístupnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti, 
ledaže by si zvláštní okolnosti výjimečně vynucovaly prodloužení této lhůty, nejvýše však do 60 
dnů.  

- Svou žádost nemusí žadatel odůvodňovat 

  

Kde získat informace při řešení problémů s životním prostředím? 
- Internet 
- Úřední desky (i online - orgány státní správy a samosprávy musí podle zákona provozovat své 

internetové stránky)  
- Zpravodaje obce 
- Zasedání zastupitelstva 
- Přímý dotaz na dotčený úřad 
- Přímý dotaz na kompetentní instituci 

 

 Kam se obrátit? 
- ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 
- AOPK – Agentura ochrany krajiny a přírody 
- OOŽP OÚ 
- CENIA – Česká informační agentura životního prostředí 
- Neziskové organizace zabývající se ochranou ŽP 

 


