
Právní úprava ochrany želv 

Abstrakt 

Práce se zabývá právní úpravou ochrany želv v pramenech mezinárodního práva, českou právní 

úpravou chovu želv v zajetí a právní úpravou ochrany biodiverzity před želvami jako nepůvodními či 

invazními druhy. 

Cílem práce je popsat a analyzovat právní úpravu ochrany želv a v případě závěru, že je úprava 

v některých oblastech nedostatečná, učinit návrhy de lege ferenda. Dalším cílem je popsat právní 

úpravu ochrany biodiverzity v situaci, kdy je některý druh želv v postavení nepůvodního, popř. 

invazního druhu. 

První část obsahuje věcný úvod do problematiky. Je zde uvedeno biologické zařazení želv, význam 

želv pro ekosystém a zdroje ohrožení.  

Druhá část se zabývá právní úpravou ochrany želv v obecných úmluvách na ochranu přírody – 

globálních i regionálních. V první kapitole jsou uvedeny globální úmluvy, které jsou dále rozděleny na 

Úmluvu o biologické rozmanitosti, úmluvy na ochranu stanovišť a úmluvy s druhovým předmětem 

ochrany. V druhé kapitole jsou uvedeny regionální „pevninské“ úmluvy. 

Třetí část se věnuje specifikům právní úpravy ochrany mořských želv. Nejprve jsou rozebrána 

relevantní ustanovení UNCLOS, poté prameny práva, v nichž jsou želvy v postavení migrujících druhů 

a specifika CITES pro mořské želvy. Také je k ochraně mořských želv jako druhů ohrožených 

mezinárodním obchodem uveden případ „Shrimp-Turtle“. Dále tato část obsahuje úpravu 

v regionálních „mořských“ protokolech a Meziamerické úmluvě o mořských želvách. 

Ve čtvrté části je rozebrána česká právní úprava chovu želv v zájmových chovech a chovu 

v zoologických zahradách. Závěr této části se věnuje problematice želv v postavení nepůvodního, 

respektive invazního druhu. K tomu uvedena právní úprava obsažená v pramenech mezinárodního 

práva a práva Evropské unie. 

Analýzou právní úpravy bylo zjištěno, že za nedostatečnou lze považovat ochranu mořských želv 

v oblasti volného moře nebo mezinárodně právní ochranu ohrožených želv v jihovýchodní Asii. 

Ochraně želv by také pomohla větší osvěta a aktivní pomoc místním obyvatelům, kteří se dopouští 

nelegálních činností v souvislosti s želvami, v nalézání jiných forem obživy. 

 


