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Úvod 

Téma právní úpravy ochrany želv bylo autorkou vybráno z více důvodů. Především jím byl osobní zájem 

autorky  o  ochranu  oceánů.  Ochrana  přírody,  především  tropických  deštných  pralesů  a  oceánů,  je 

oblast, které se chce autorka ve svém životě věnovat. Z tohoto důvodu bylo zaměření diplomové práce 

na ochranu některé skupiny živočichů skvělou příležitostí k získání znalostí o právní úpravě ochrany. 

K vypracování práce bylo nutné rozšíření znalostí o biologických souvislostech dané problematiky, což 

autorka považuje za další pozitivní osobní přínos. 

Z právního hlediska je téma zajímavé, jelikož želvy jsou různorodým řádem živočichů, a to z hlediska 

místa výskytu, způsobu života i stupně ohrožení, čemuž odpovídá i různorodost mezinárodních smluv 

a dalších pramenů práva, které se na tuto problematiku vztahují, a to především z hlediska předmětu 

právní  úpravy.  Dále  je  některé  druhy  suchozemských  želv  a  všechny  druhy  mořských  želv  možné 

považovat za tzv. charismatické druhy, kterým je věnována v mezinárodním právu zvýšená pozornost, 

a je tedy možné očekávat relativně větší množství právních pramenů jich se týkajících. 

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. 

V první části budou rozebrány věcné souvislosti právní úpravy. Konkrétně biologické zařazení, význam 

želv pro ekosystém a zdroje ohrožení. Druhá část bude zaměřena na ochranu želv v obecných úmluvách 

na ochranu přírody. Třetí část se bude týkat specifik právní ochrany mořských želv. V poslední, čtvrté 

části bude rozebrána právní úprava chovu želv a právní úprava ochrany před želvami jako nepůvodními 

(invazními) druhy. 

Vzhledem k rozsahu diplomové práce nebude řešena problematika vlivu znečištění na úbytek želv a 

právní úprava, která se této problematice věnuje. 

Práce je zpracována k právnímu stavu ke dni 30. září 2018. 
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1. Věcné souvislosti ochrany želv 

1.1 Biologické zařazení 

Želvy  patří  do  třídy  plazů.  Od  ostatních  zástupců  této  třídy  se  liší  mimo  jiné  tím,  že  je  jejich  tělo 

chráněno krunýřem. Z fosilních nálezů krunýřů je možné určit, že na Zemi žily již před 180 miliony let. 

To je dokonce dříve, než se objevili první dinosauři. Mořské želvy se od sladkovodních želv oddělily 

zhruba před 120 miliony let.1 

Rozlišujeme želvy suchozemské, želvy sladkovodní a želvy mořské. Suchozemské želvy žijí na různých 

stanovištích  (tropické  deštné  lesy,  listnaté  a  jehličnaté  lesy,  pouště…)  v závislosti  na  druhu  želvy. 

Mohou žít v sušších i vlhčích oblastech.  Sladkovodní želvy obývají různé typy sladkých vody – rybníky, 

močály, jezera nebo řeky. Mořské želvy se během života pohybují na plážích, v mořích a oceánech. 

V současné době existuje zhruba 240 druhů želv –  41 suchozemských,  192 sladkovodních  a  7 

mořských.2 

Zástupce mořských želv dále dělíme do dvou čeledí – kožatkovití a karetovití.  Čeleď kožatkovitých má 

pouze jednoho zástupce, a to kožatku velkou. Jedná se o největší želvu na světě. 3 Tato čeleď dostala 

svůj  název  podle  krunýře,  který  je  tvořen  tenkou  pevnou  vrstvou  elastické  kůže  vyztužené  malými 

kostěnými plátečky. Do druhé čeledi patří šest druhů mořských želv – kareta obrovská, kareta obecná, 

kareta australská, kareta pravá, kareta zelenavá a kareta menší. Jejich krunýř je kostěný a pokrývají ho 

keratinové pláty.4 

Jelikož jsou želvy studenokrevnými živočichy, nacházejí se spíše v teplejších oblastech. Obývají všechny 

kontinenty, kromě Antarktidy, přičemž nejvíce druhů se nachází v Severní Americe a jižní Asii. Pouze 

pět  druhů  přirozeně  žije  v Evropě.5  I  přes  to,  že  jsou  želvy  jako  skupina  územně  velmi  rozšířené, 

jednotlivé druhy často žijí pouze na jednom konkrétním území. Proto jsou některé želvy velmi ohrožené 

ztrátou svého stanoviště. 

Suchozemské želvy jsou převážně býložravé a pojídají v podstatě jakýkoli rostlinný materiál – suchou 

trávu, květiny, ovoce a želvy žijící v lese jedí i houby. Sladkovodní želvy jsou masožravé nebo všežravé. 

                                                           
1 World's Oldest Sea Turtle Fossil Discovered. Live Science: The Most Interesting Articles, Mysteries & Discoveries [online]. 
Copyright © [cit. 13.07.2018]. Dostupné z: https://www.livescience.com/52224-oldest-sea-turtle-fossil.html. 
2 MARSHALL CAVENDISH ČR, s.r.o. Zvířata a rostliny. Svět poznání: Informace a zajímavosti pro celou rodinu. Praha, 1995, č. 
40, str. 149. ISSN 1211-9369. 
3 Může dorůst délky až 3 metrů a dosáhnout hmotnosti 8OO kg, viz. MARSHALL CAVENDISH ČR, s.r.o. Zvířata a rostliny. Svět 
poznání: Informace a zajímavosti pro celou rodinu. Praha, 1995, č. 154, str. 551. ISSN 1211-9369.  
4 Infographic: Sea Turtles | Pages | WWF. WWF - Endangered Species Conservation | World Wildlife Fund [online]. Copyright 
© 2018 World Wildlife Fund [cit. 13.07.2018]. Dostupné z: https://www.worldwildlife.org/pages/infographic-sea-turtles. 
5  Turtle  Facts. Live  Science:  The Most  Interesting  Articles,  Mysteries  &  Discoveries [online].  Copyright  ©  [cit.  13.07.2018]. 
Dostupné z: https://www.livescience.com/52361-turtle-facts.html. 
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Živí se hmyzem, korýši, měkkýši, rybami, žábami a některé druhy dokonce hady nebo malými vodními 

ptáky.6 Potrava mořských želv  se liší podle druhu. Například kareta obrovská požírá mořskou trávu 

nebo řasy, ale kožatka velká medúzy.7 

Mořské želvy jsou migrující druhy, a tak během svého života střídají různá stanoviště. Dospělé samice 

želv zahrabávají vajíčka do písku na plážích tropického a subtropického pásu. Doba mezi jednotlivými 

rozmnožovacími fázemi samic se liší podle typu populace a její délka je jeden rok až devět let. Samci se 

rozmnožující častěji. Během jedné reprodukční sezóny, trvající necelé tři měsíce, samice naklade jednu 

až šest snůšek, z nichž každá obsahuje šedesát pět až sto osmdesát vajíček.8  

Jako u většiny plazů rozhoduje o pohlaví želv teplota písku. V teplejším prostředí se líhnou samice a 

v chladnějším samci. Teplota musí být mezi 25°C a 35°C, jinak dochází k úhynu nevylíhnutých mláďat.9 

Zhruba za šedesát dní dochází k vylíhnutí mláďat. Mláďata se líhnou v noci nebo během deště, kdy je 

písek chladnější. Po vylíhnutí se přesouvají do moře. Během této cesty se orientují pomocí světla hvězd, 

které se odráží od vodní hladiny.10 

Během přechodu do moře a v prvních letech života dochází k velkému přirozenému úhynu želv, jelikož 

jsou snadnou kořistí predátorů. Dospělí jedinci se tedy musí rozmnožovat mnoho let, aby stav populace 

zůstal  alespoň  zachován.  V této  době  se  vyskytují  většinou  v pobřežních  vodách.  Ve  věku  devíti  až 

patnácti let se přesouvají do volného oceánu. Sexuální dospělosti želvy průměrně dosahují po dvaceti 

až třiceti letech života. Želvy se rozmnožují v pobřežních vodách v blízkosti pláží, kde byly narozeny a 

zde také kladou svá vajíčka.11 

Jelikož během života želvy často migrují mezi různými stanovišti a překonávají tak tisíce kilometrů, 

stávají se často vedlejším úlovkem během rybolovu. 

 

 

                                                           
6 MARSHALL CAVENDISH ČR, s.r.o. Zvířata a rostliny. Svět poznání: Informace a zajímavosti pro celou rodinu. Praha, 1995, č. 
40, str. 150. ISSN 1211-9369. 
7  Turtle  |  Species,  Classification,  &  Facts  |  Britannica.com. Encyclopedia  Britannica  |  Britannica.com [online].  Copyright 
©2018 Encyclop [cit. 13.07.2018]. Dostupné z: https://www.britannica.com/animal/turtle-reptile. 
8  Sea  turtle  |  reptile  |  Britannica.com. Encyclopedia  Britannica  | Britannica.com [online].  Copyright  ©2018  Encyclop  [cit. 
13.07.2018]. Dostupné z: https://www.britannica.com/animal/sea-turtle. 
9 Thermal  tolerances  of sea turtle  embryos:  current  understanding  and  future  directions [online]. Copyright  ©  [cit. 
13.07.2018]. Dostupné z: https://pdfs.semanticscholar.org/5991/e215e48173c1f4954ee1b695880865688949.pdf, str. 6. 
10 MARSHALL CAVENDISH ČR, s.r.o. Zvířata a rostliny. Svět poznání: Informace a zajímavosti pro celou rodinu. Praha, 1995, č. 
40, str. 151. ISSN 1211-9369. 
11 Global marine turtle strategy 2012-2020 [online]. Copyright © J [cit. 13.07.2018]. Dostupné 
z: http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/globalmarineturtlestrategy2012.pdf, str. 13-14.  
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1.2 Význam pro ekosystém 

1.2.1 Význam suchozemských a sladkovodních želv 
Suchozemské a sladkovodní želvy jsou velmi rozmanitou skupinou živočichů, a tak se konkrétní význam 

liší podle druhu a stanoviště, ve kterém se nachází. 

Obecně  řečeno  pomáhají  tyto  druhy  udržovat  rovnováhu  živočišných  i  rostlinných  druhů  v přírodě, 

jelikož  jsou  součástí  potravního  řetězce  jako  kořist  i  jako  predátor.  Dále  jsou  tyto  želvy  součástí 

biologické rozmanitosti. 

Býložravé želvy pomáhají k šíření semen rostlin. První možností je rozšiřování semen rostlin s plody, 

které želvy požírají. Během průchodu zažívacím traktem želvy dojde ke strávení dužnatého oplodí a 

želva vyloučí neporušené semeno. Druhou možností je šíření semen rostlin, které nemají plody. Velká 

část semen se sice průchodem zažívacím traktem poruší, ale i tak významné procento vyklíčí. Tohoto 

způsobu přenosu se týkala studie12 druhu box turtles žijící v lesích na Floridě, která zkoumala procento 

vyklíčení  borovicových  semen  nacházejících  se  v exkrementech  těchto  želv.  Význam  box  turtles  byl 

v tomto experimentu potvrzen13  

1.2.2 Význam mořských želv 

Mořské želvy tvoří i svým významem pro ekosystém poměrně jednotnou skupinu živočichů. Navíc je 

přínos jednotlivých druhů i mořských želv jako celku zdokumentován podrobněji než význam většiny 

ostatních druhů želv. Jedním z důvodů nejspíše bude i fakt, že se jedná o charismatické druhy.  

Vzhledem ke svému způsobu života jsou mořské želvy součástí dvou ekosystémů – moře a pláže, popř. 

písečných dun. 

1.2.2.1 Podpora některých stanovišť 

a) Vegetace mořské trávy 

Karety obrovské jsou jedním z malá druhů zvířat, která pojídají mořskou trávu a tím ji udržují ve vhodné 

délce. Dalšími takovými živočichy jsou například sviňucha nebo dugong indický. Mořská tráva musí být 

neustále zkracována, aby byla zdravá a mohla se dále rozšiřovat po mořském dně. 14 Když se karety 

pasou na mořské trávě, ukousnuté listy uplavávají pryč a neusazují se na dně. Listy, které se usadí na 

                                                           
12 Studii byla provedena v roce 2003 univerzitou na Floridě (Florida International University). 
13 National Center for Biotechnology Information [online]. Copyright © 2004 [cit. 14.07.2018].  Dostupné 
z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14685845. 
14 Information About Sea Turtles: Why Care?. [online]. Copyright © 1996 [cit. 25.11.2017]. Dostupné 
z: https://conserveturtles.org/information-about-sea-turtles-why-care/. 
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dně, patnáctkrát zvyšují množství dusíku v kořenových systémech mořské trávy, což přímo ovlivňuje 

množství živočichů využívající tento ekosystém jako svoje stanoviště, rozmanitost a zdraví mořské trávy 

a koloběh živin. Příliš dlouhé listy stíní dnu, brání mořským proudům, upadávají a pak se usazují na dně, 

čímž je vytvořeno prostředí pro výskyt a přemnožení některých druhů plísní, hub, mikroorganizmů a 

bezobratlých živočichů.15  

Mimo to, že je mořská tráva součástí potravního řetězce, tak také poskytuje útočiště a prostředí pro 

páření  mnoha  druhů  ryb,  měkkýšů  a  korýšů.16  Porosty  mořské  trávy  pomáhají  zabraňovat  erozi 

pobřežních  mělčin.  Dále  v sobě  mořská  tráva  zadržuje  15%  oxidu  uhličitého  obsaženého  v mořské 

vodě. Celkově mořská voda pohlcuje 25% světové produkce tohoto plynu.17  

Také  bylo  zjištěno,  že  se  mořská  tráva  podílí  na  procesu  bioremediace18,  čímž  snižuje  znečištění 

pobřežních  vod.  Výzkumy  ukázaly,  že  přítomnost  mořské  trávy  snižuje  o  50%  výskyt  patogenů 

způsobujících jak lidské nemoci, tak nemoci mořských živočichů. Další studie, při které bylo zkoumáno 

více než 8000 korálů, ukázala, že korálové útesy, nacházející se v blízkosti luk mořské trávy, jsou méně 

náchylné k nemocem než korálové útesy, u kterých se žádná mořská tráva nevyskytuje. To jen potvrdilo 

celkový význam mořské trávy.19  

Bohužel, v posledních desetiletích mořské trávy stále ubývá. Příčin je mnoho, například větší výskyt 

některých nemocí v důsledku globálního oteplování, znečišťování vody, mechanické poškození 

projíždějícími loděmi, bagrování pobřežních oblastí nebo v důsledku lovu ryb dynamitem či vlečnými 

sítěmi.20 

b) Houby na útesech 

Zástupci karety pravé, kteří se živí převážně houbami, mají zásadní význam pro zachování rovnováhy 

množství  hub  rostoucích  na  útesech.  Vzhledem  k jejich  chemickému  složení  a  pevným  spojením 

s korálovým  útesem  jsou  potravou  jen  velmi  málo  živočichů.  Houby  soupeří  o  místo  na  útesech 

                                                           
15Oceana [online].Copyright©[cit.27.11.2017].Dostupné 
z: http://oceana.org/sites/default/files/reports/Why_Healthy_Oceans_Need_Sea_Turtles.pdf, str. 8. 
16 Tamtéž. 
17  LEVIN,  Simon  A. Encyclopedia  of  biodiversity  [online].  San  Diego:  Academic  Press,  2001[cit.  26.11.2017].  Dostupné  z: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0122268652002418, str. 265-268. 
18 Biologický proces, při kterém dochází k přeměně toxických látek na látky méně toxické. Viz.: 
http://stary.biom.cz/publikace/biorem.html [cit. 25.11.2017]. 
19 Abstrakt článku „Missing meadows fail to mop up microbes“, časopis Science, 17.2.2017, str. 731–733, číslo vydání 6326 
[cit. 26.11.2017]. Dostupné z: http://science.sciencemag.org/content/355/6326/731. 
 
20  LEVIN,  Simon  A. Encyclopedia  of  biodiversity  [online],  str.  265-268.  San  Diego:  Academic  Press,  2001[cit.  26.11.2017]. 
Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0122268652002418. 
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s korály. V případě jejich přemnožení dochází k úbytku korálů a celkovému snížení druhové 

rozmanitosti korálových útesů.21 

c) Pláže 

Želvy kladou svá vajíčka na plážích nebo ve spodních částech písečných dun. Jelikož písek v sobě špatně 

zadržuje výživu a je jen málo zdrojů, ze kterých ji pláže a písečné duny získávají, nachází se v těchto 

ekosystémech žádná nebo velmi řídká vegetace. Vajíčka s nevylíhnutými želvami a skořápky zanechané 

v hnízdě po vylíhnutých jedincích jsou právě takovým zdrojem živin. Živiny podporují růst vegetace, 

která  přispívá  k větší  druhové  rozmanitosti  těchto  oblastí,  a  navíc  kořenový  systém  rostlin  snižuje 

intenzitu eroze.22 

1.2.2.2 Udržování rovnováhy v potravním řetězci 

Kožatka velká je největší z mořských želv a během svého života překonává nejdelší vzdálenosti. Hlavní 

složkou její potravy a zároveň zdrojem živin jsou medúzy. Je jejich největším konzumentem 23. Úbytek 

kožatek a dalších přirozených predátorů24 medúz má tedy přímý vliv na jejich množství. Medúzami se 

živí také mladí jedinci karety obecné a karety obrovské.25 

Se snižujícím se stavem ryb se medúzám snižuje konkurence uvnitř potravního řetězce, jelikož se živí 

planktonem a korýši, stejně jako mnohé druhy ryb. Také se živí rybími jikrami, což má také vliv na 

množství ryb v dané lokalitě.26 

Úbytek mořských želv má tedy vliv nejen na stav medúz, ale i zprostředkovaně na stav ryb.  

Na mořských želvách jsou přichyceny některé druhy korýšů a mořských řas, kterými se živí řad ryb a 

krevet. Samotné mořské želvy jsou také potravou mnoha jiných živočichů, ať už bezobratlých, ptáků či 

savců, a to především v období ve vajíčku až po mladé želvy. Dospělé mořské želvy jsou kořistí zejména 

kosatky dravé a žraloků.27 

                                                           
21Oceana [online].Copyright©[cit.27.11.2017].Dostupné 
z:  http://oceana.org/sites/default/files/reports/Why_Healthy_Oceans_Need_Sea_Turtles.pdf, str. 9. 
22Information About Sea Turtles: Why Care?. [online].Copyright©1996[cit.27.11.2017].Dostupné 
z: https://conserveturtles.org/information-about-sea-turtles-why-care/ 
23 Bylo zjištěno, že kožatka velká sní denně až 200 kilogramů medúz. Viz.: HOUGHTON, J.D.R., DOYLE, T.K., WILSON, M.W., 
DAVENPORT, J., and HAYS, G.C. 2006. Jellyfish aggregations and leatherback turtle foraging patterns in a temperate coastal 
environment. Ecology 87(8), str. 1967-1972. 
24 K dalším přirozeným predátorům medúz patří komerčně využívané ryby jako tuňáci, žraloci, některé druhy lososa, mečoun 
a další. Živočichů živícími se medúzami není však mnoho.  
25Oceana [online].Copyright©[cit.27.11.2017].Dostupné 
z: http://oceana.org/sites/default/files/reports/Why_Healthy_Oceans_Need_Sea_Turtles.pdf, str. 11. 
26 Tamtéž. 
27 Tamtéž, str. 12. 
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1.2.2.3 Poskytování stanoviště 

Krunýře želv jsou často domovem epibiontů, což jsou obecně organismy, které žijí na jiném organismu. 

Bylo  zjištěno,  že  karety  pravé  jsou  hostitelem  největších  a  nejvíce  druhově  rozmanitých28  komunit 

těchto organismů.29   

Mořské želvy dýchají plícemi, a tak se musí vždy vynořit, aby se nadechly. Pokud zůstanou plavat na 

mořské  hladině,  stávají  se  místem  odpočinku  a  zároveň  ochrany  mořských  ptáků.  Některé  druhy 

malých ryb také využívají želvy ke své ochraně a zespoda želvy se poté mohou tvořit jejich školky. Tyto 

ryby jsou pak potravou pro odpočívající ptáky.30 

1.3 Zdroje ohrožení 

1.3.1 Hlavní zdroje ohrožení suchozemských a sladkovodních želv 

Sladkovodní a suchozemské želvy čelí převážně jiným zdrojům ohrožení než mořské želvy, jelikož se 

nacházejí na pevnině. 

a) Ztráta a znečištění stanovišť 

Některé populace jsou ohrožené ztrátou svých stanovišť, ke které dochází v důsledku změny těchto 

ploch pro účely zemědělství, průmyslu nebo urbanizace. Dalším důvodem úbytku některých stanovišť 

jsou klimatické změny a deforestace. 

Problémem je také znečišťování stanovišť odpady nebo kontaminací půdy. 

b) Snižování kvality vodních zdrojů 

Jedním  ze  zdrojů  ohrožení  sladkovodních  želv  je  zhoršující  se  kvalita  vodních  zdrojů,  které  jsou 

stanovištěm  těchto  živočichů.  Ve  většině  oblastí  je  kvalita  snižována  především  eutrofizací,  což  je 

proces, kdy je voda obohacována o živiny – především fosfor a dusík. Eutrofizace je i jev přirozený, ke 

kterém dochází například rozkladem mrtvých organismů. Problém je ale únik živin způsobený lidskou 

činností. Především k němu dochází v rámci zemědělství, kdy se do vody dostávají hnojiva. Dále se do 

                                                           
28  Na  krunýři  karet  pravých  se  často  nachází  i  přes  sto  různých  druhů.  Viz.:  PFALLER,  J.B.,  BJORNDAL,  K.A.,  REICH,  K.J., 
WILLIAMS, K.L., FRICK, M.G. 2006. Distribution patterns of epibionts on the carapace of loggerhead turtles, Caretta caretta. 
Biodiversity Records, str. 1-4. 
29Oceana [online].Copyright©[cit.27.11.2017].Dostupné 
z: http://oceana.org/sites/default/files/reports/Why_Healthy_Oceans_Need_Sea_Turtles.pdf, str. 14. 
30 Tamtéž, str. 15. 
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vody tyto živiny dostávají skrze kaly, látky z průmyslové činnosti a z atmosférických srážek, ve kterých 

jsou přítomné kvůli spalování fosilních paliv a vypalování pralesů.31 

Do vody se také dostávají těžké kovy, odpady a chemické látky z ropného a textilního průmyslu nebo 

ze zemědělství, což ještě více snižuje kvalitu vody a ohrožuje veškeré organismy na vodě závislé, tedy i 

mnoho druhů želv. 

c) Nepůvodní druhy 

Některé druhy želv byly v minulosti ohroženy, a stále jsou, introdukcí nepůvodních druhů do jejich 

prostředí. Takovým případem jsou želvy sloní žijící na Galapágách. Tento druh téměř vyhynul a jednou 

z hlavních příčin bylo dovezení některých živočichů na ostrovy. Dovezené krysy, psi a kočky se živí jejich 

vajíčky nebo mladými želvami. Nepůvodní kozy spásávají velké množství vegetace, která je potravou 

právě i želv sloních. 

d) Exploatace 

Želvy  jsou  lovené  pro  maso  či  jejich  vajíčka.  Některé  druhy  želv  mají  využití  v tradiční  medicíně, 

především v Asii, a tak jsou vyvážené ze států výskytu na tyto trhy. Další příčinou úbytku některých 

druhů je jejich odchyt a následný prodej za účelem chovu v zájmových chovech. 

Mnoho  z těchto  druhů  je  vyjmenováno  v přílohách  mezinárodních  úmluv,  například  CITES,  a  je  tak 

jejich odchyt nebo obchod s nimi zcela zakázán nebo limitován. Ve většině případů bývají druhy přísně 

chráněné i národními legislativami zemí vývozu a dovozu. I přesto jsou stále předmětem obchodu, ale 

nyní na nelegálních trzích, což má za následek i to, že roste jejich cena a prestiž pořízení. 

Nelegální obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami je svým objemem třetí největší 

po obchodu s drogami a se zbraněmi. Největší trhy s živočichy se nacházejí v jihovýchodní Asii a na 

základě  vyšetřování  organizace  Turtle  Conservancy  je  největší  trh  s nelegálními  suchozemskými  a 

sladkovodními želvami v Jakartě (Indonésie).32 

                                                           
31  Water  quality  |  International  Decade  for  Action  'Water  for  Life'  2005-2015. Welcome  to  the  United  Nations [online]. 
Copyright © [cit. 14.07.2018]. Dostupné z: http://www.un.org/waterforlifedecade/quality.shtml. 
32 Dokument Turtle Conservancy, dostupný na: Trade Monitoring and Interdiction  [online]. Copyright © [cit. 10.07.2018]. 
Dostupné z: https://www.turtleconservancy.org/programs/trade/. 
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1.3.2 Hlavní zdroje ohrožení mořských želv 

1.3.2.1 Lov 

Nejvíce mořských želv je ročně usmrceno jejich úmyslným lovem, a to pro maso, podkožní tuk, vajíčka, 

ale také kvůli želvovině. V některých oblastech jsou také chytány mladé želvy, které jsou pak vycpávány 

a prodávány turistům.33 

Úmyslný  lov  je  hlavní  příčinou  ohrožení  želv  především  v rozvojových  zemích.  Situace  je  obzvlášť 

kritická v některých oblastech Asie a západního Pacifiku, kde je tisíce karet obrovských ročně zabito 

jako zdroj potravy. Karety pravé jsou nejvíce ohroženy v jihovýchodní Asii, kde jsou loveny pro výrobu 

dekorativních předmětů či suvenýrů, a v oblasti východního pobřeží Mexika a Nikaragui.34 

V Japonsku  je  jedním  z tradičních  průmyslových  odvětví  obchod  s želvovinou  karet  pravých  (bekko 

industry) a následnými výrobky z nich, který zapříčinil během 20. století velký úbytek těchto jedinců. 

Data  týkající  se  první  poloviny  století  nejsou  dostupná,  ale  v letech  1950-1992  bylo  do  Japonska 

dovezeno více než 1,3 milionu dospělých karet pravých.35 

Sběr želvích vajec je významný v pobřežních státech východní Afriky a v jihovýchodní Asii, především 

v Indonésii a Malajsii. Vejce nejsou sbírána jen jako zdroj potravy, ale často slouží i náboženským či 

lékařským účelům.36 

Příkladem  takového  využití  želv  či  jejich  částí  je  jejich  použití  na  Kapverdách.  Koupel  ve  vývaru 

z krunýřů má chránit proti černé magii, olej derivovaný z krunýřů na léčbu astmatu a tuberkulózy a pití 

čerstvé  krve  přispívá k dlouhověkosti. Dále  jsou  všechny  části  želvy  používány k přípravě  tradičních 

pokrmů. Toto nekontrolované využití vedlo k velkému úbytku a v některých částech i ke ztrátě zástupců 

mořských želv.37 

                                                           
33Marine turtles factsheet 2006 [online].Copyright © [cit.09.02.2018]. Dostupné z: 
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/marine_turtles_factsheet2006.pdf, str. 2. 
34 Global Marine Turtle Strategy 2012-2020 [online]. Copyright © J [cit. 09.02.2018]. Dostupné 
z: http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/globalmarineturtlestrategy2012.pdf, str. 19. 
 
35 Eretmochelys  imbricata (Hawksbill Turtle). The IUCN Red List  of Threatened Species [online]. Copyright © International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources. [cit. 17.02.2018]. Dostupné 
z: http://www.iucnredlist.org/details/8005/0. 
36 Tamtéž. 
37 The Use of  Sea Turtles in Traditional Medicine in the Cape Verde  Archipelago, West Africa. ResearchGate |  Share and 
discover research [online]. Copyright © Joana T [cit. 22.10.2018]. Dostupné 
z: https://www.researchgate.net/publication/283090886_The_Use_of_Sea_Turtles_in_Traditional_Medicine_in_the_Cape
_Verde_Archipelago_West_Africa, str. 4-6. 
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1.3.2.2 Necílové druhy 

Necílové druhy (non-target species) jsou druhy, které jsou ohroženy využíváním cílových druhů, aniž 

však samy jsou předmětem lovu. Především se jedná o druhy doprovodné a závislé na využívaných 

populacích  (species  associated  with  or  dependent  upon  harvested  species38),  které  mají  ekologické 

vazby  na  cílové  druhy,  a  dále  druhy,  které  byly  chyceny  náhodou  a  jsou  tedy  pouze  vedlejším 

úlovkem.39 

Poprvé40 byl tento minimální ekologický rozměr opatření souvisejících s hospodařením s rybolovnými 

zdroji  zakotven  v Úmluvě  OSN  o  mořském  právu  (The  United  Nations  Law  of  the  Seas  Convention, 

UNCLOS) a to v článku 61 odst. 4. Ten stanovuje státům povinnost brát v úvahu „důsledky pro ty druhy, 

které žijí v symbióze s lovnými druhy anebo jsou na nich závislé, za účelem jejich udržení nebo obnovení 

nad úroveň, pod kterou by byla vážně ohrožena jejich reprodukce“.41 

Želvy se stávají častými vedlejšími úlovky (bycatches) během rybolovu. Jelikož želvy dýchají plícemi, 

musí se pravidelně nadechovat, a tak se většina takto chycených želv utopí. Nejvíce jich je chyceno ve 

vlečných  sítích  při  lovu  krevet  (trawling),  na  háčcích  během  komerčního  rybolovu,  kdy  je  mnoho 

návnad na jednom vlasci (longline fishing) a při lovu tzv. gillnets, kdy je síť natažená mezi lodí a bójkou, 

která je ukotvena ke dnu a tvoří tedy jakousi zeď. Pro některé druhy želv je toto největším ohrožením.42 

Odhaduje  se,  že  během  trawlingu  každoročně  utone  150 000  želv.43  Longline  rybolovem  je  ročně 

chyceno zhruba 200 000 karet obecných a 50 000 kožatek velkých.44 

Původně byla opatření týkající se předcházení vedlejších úlovků zaměřena pouze na velké průmyslové 

rybářské  společnosti.  V posledních  letech  bylo  ale  zjištěno,  že  lokální  rybářství  má  svým  celkovým 

objemem také velký vliv.45 

Pro vytvoření dlouhodobých strategií je důležité určení významných  „ohnisek“, v nichž kolidují 

hospodářské zájmy rybářských společností se zájmem na zachování stavu želv. Jedná se především o 

                                                           
38 Čl. 61 odst. 4 UNCLOS. 
39  ŽÁKOVSKÁ,  Karolína. Ochrana  mořské  biodiverzity  v  mezinárodním  právu.  Praha:  Univerzita  Karlova  v  Praze,  Právnická 
fakulta, 2010. Prameny a nové proudy právní vědy. ISBN 978-80-87146-35-4, str. 133-134. 
40 Úmluva o rybolovu a ochraně biologických zdrojů volného moře (Convention on Fishing and Conservation of the Living 
Resources of the High Seas), přijatá v roce 1958 na první konferenci OSN o mořském právu, se problematikou ekologických 
vazeb využívaných druhů vůbec nezabývala. 
41 Tato povinnost se vztahuje jak na pobřežní státy využívající vlastní zdroje, tak na státy vlajky vzhledem ke zdrojům volného 
moře, viz. čl. 119 odst. 1 písm. a) UNCLOS. 
42 Global Marine Turtle Strategy 2012-2020 [online]. Copyright © J [cit. 09.02.2018]. Dostupné 
z: http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/globalmarineturtlestrategy2012.pdf, str. 18. 
43 Tamtéž. 
44 Marine Turle Fact Sheet 2006 [online]. Copyright © [cit. 09.02.2018]. Dostupné 
z: http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/marine_turtles_factsheet2006.pdf, str. 2. 
45 Global Marine Turtle Strategy 2012-2020 [online]. Copyright © J [cit. 09.02.2018]. Dostupné 
z: http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/globalmarineturtlestrategy2012.pdf, str. 18.  
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oblasti v blízkosti pláží, které želvy využívají pro kladení vajec, či místa, kde želvy získávají svoji potravu. 

Příkladem jsou například východní pobřeží Mexika, Costa Ricy a Nikaragui či oblast jižního Atlantiku a 

Středomoří.46 

Vývoj technologií snižujících množství vedlejších úlovků započal na počátku 80. letech 20. století. V této 

době bylo vyroben první TED (turtle excluded device). Jedná se přídavnou část vlečných sítí používaných 

během trawlingu, která umožňuje chyceným želvám uniknout. Povinnost použití TED je  v současné 

době  součástí  mnohých  legislativ  a  jejich  používání  vedlo  k velkému  poklesu  úmrtí  želv  chycených 

během  této  techniky  rybolovu,  především  v případě  menších  rybářských  společností.  I  přesto  je 

potřeba jejich větší aplikace.47 

Dalším  efektivním  opatřením  se  ukázaly  časové  a  územní  nástroje  spočívající  v omezení  či  zákazu 

rybolovu v určitém čase či na určitém území.48 

Dále jsou želvy ohrožené lovem jejich potravy, například krabů a medúz.49  

1.3.2.3 Ztráta a znečištění stanovišť 

Rozvoj pobřežních oblastí s sebou přinesl i úbytek pláží a znečištění pláží. Díky úbytku pláží se častěji 

stává, že si samice sama zničí svoji snůšku při kladení snůšky další. 

Rovněž  došlo  k nárůstu  úmrtnosti  čerstvě  vylíhnutých  mláďat,  jelikož  dochází  k jejich  dezorientaci 

světlem z urbanizovaných oblastí. Díky tomuto delšímu pobytu na souši se stávají kořistí predátorů 

nebo zahynou na denním slunci. Poměrně novými živočichy, kteří ohrožující jak vajíčka, tak vylíhnutá 

mláďata, jsou introdukované krysy a psi.50 

Odpadky na plážích jsou dalším problémem, který narozeným želvám znesnadňuje dostat se do moře 

a dospělým želvám kladení vajec.51 

Změny klimatu a globální oteplování s sebou mohou do budoucna přinést další nepříznivé důsledky. 

Zvyšující se hladina moří a častější tropické bouře by mohly způsobit erozi nebo úplné zaplavení pláží, 

kde želvy kladou vajíčka. Stoupající teplota by mohla oteplit písek na plážích, což by způsobilo větší 

procento vylíhnutých samic52 a tedy nerovnováhu uvnitř populace. Zároveň má stoupající teplota moří 

                                                           
46 Tamtéž. 
47 Tamtéž, str. 19. 
48 Tamtéž. 
49 Tamtéž. 
50 Marine Turle Fact Sheet 2006 [online]. Copyright © 2018 World Wildlife Fund [cit. 13.07.2018]. Dostupné z: 
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/marine_turtles_factsheet2006.pdf, str. 3. 
51 Tamtéž. 
52 Sea Turtle | Species | WWF. WWF - Endangered Species Conservation | World Wildlife Fund [online]. Copyright © 2018 
World Wildlife Fund [cit. 13.07.2018]. Dostupné z: https://www.worldwildlife.org/species/sea-turtle.  
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vliv  na korály53,  jejichž  některé  houby  jsou  potravou  želv  především v období  dospívání.  Klimatické 

změny s sebou také přináší postupné změny mořských proudů 54, což by do budoucna mohlo ovlivnit 

migrační cesty želv. 

1.3.3 Záchovný status želv 

Červený seznam ohrožených druhů (The IUCN Red List of Threatened species), vydávaný a revidovaný 

Mezinárodním svazem na ochranu přírody 55, je nejúplnějším a nejvíce uznávaným zdrojem informací 

vztahujících se k záchovnému statusu rostlin a živočichů.56 Obsahuje informace, jak o stavu ohrožení a 

jeho  příčinách,  tak  významu  daného  druhu  pro  ekosystém  a  obecné  informace  o  něm.  Vzhledem 

k rozsáhlosti a hodnověrnosti těchto informací je Červený seznam frekventovaně využívaným 

podkladem pro vytváření projektů a programů na ochranu přírody a to vládami států a nejrůznějšími 

organizacemi.57 

Červený seznam ohrožených druhů rozděluje druhy do několika skupina od málo dotčených (LC, Least 

Common) až po druhy vyhynulé (EX, Extinct). Také se v seznamu vyskytuje kategorie „Chybí údaje“ (DD, 

Data Deficient) a to v případě, kdy není dostatek informací o velikosti populace a/nebo o rozmístění 

druhu a nelze tedy udělat adekvátní zhodnocení míry ohrožení.58 

Z 33 druhů suchozemských želv jich 25 spadá do jedné z kategorií – kriticky ohrožený (CR, Critically 

Endangered), ohrožený (EN, Endangered) nebo zranitelný (VU, Vulnerable) druh.59 V případě 157 druhů 

sladkovodních želv je 87 druhů v jedné z těchto kategorií.60  

                                                           
53 Coral Reefs and Climate Change - How does climate change affect coral reefs - Teach Ocean Science. Teach Ocean Science 
Curriculum and Modules [online]. Dostupné 
z: http://www.teachoceanscience.net/teaching_resources/education_modules/coral_reefs_and_climate_change/how_doe
s_climate_change_affect_ coral_reefs/#. 
54 Effects of Climate Change - Currents: NOAA's National Ocean Service Education. NOAA's National Ocean Service [online]. 
Dostupné z: https://oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_currents/05conveyor3.html. 
55 Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN – International Union for Conservation of Nature) je mezinárodní organizace, jež 
byla  založena  v roce  1948  a  sídlí  ve  švýcarském  městě  Gland.  Jejím  členem  je  více  než  1 300  vládních,  nevládních  a 
mezinárodních organizací a více než 10 000 vědců a odborníků z celého světa. To z něj činí organizaci s největší sítí členů. 
Vzhledem k různorodosti jejích členů  se podílí na nejrůznějších projektech lokálního až celosvětového významu. Viz.:  The 
Union | IUCN. International Union for Conservation of Nature - IUCN [online]. Copyright ©2017 IUCN, International Union for 
Conservation of Nature [cit. 25.11.2017]. Dostupné z: https://www.iucn.org/about/union. 

56 IUCN Red List of Threatened  Species | IUCN. International Union for Conservation of Nature  - IUCN [online]. Copyright 
©2017 IUCN, International Union for Conservation of Nature [cit. 25.11.2017]. Dostupné 
z: https://www.iucn.org/resources/conservation-tools/iucn-red-list-threatened-species. 
57 About | IUCN. International Union for Conservation of Nature - IUCN [online]. Copyright ©2018 IUCN, International Union 
for Conservation of Nature [cit. 09.02.2018]. Dostupné z: https://www.iucn.org/about. 
58 Categories and Criteria (version 3.1). The IUCN Red List of Threatened Species [online]. Copyright © International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources. [cit. 25.11.2017]. Dostupné 
z: http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1. 
59 Red List Discover. Red List Discover [online]. Dostupné z: http://discover.iucnredlist.org/search?key=tortoise. 
60 Red List Discover. Red List Discover [online]. Dostupné z: http://discover.iucnredlist.org/search?key=turtle.  
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Všechny druhy mořských želv spadají do jedné z kategorií, s výjimkou karety australské, u které nejsou 

údaje pro posouzení dostatečné. Celosvětově populace všech druhů mořských želv neustále klesá.61 

Kriticky ohrožený je takový druh, který čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti. 

Ohrožený  druh  čelí  vysokému  riziku  vyhubení  v blízké  budoucnosti  a  zranitelný  druh  je  ohrožen 

vyhynutím ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.62 

  

                                                           
61  Search  Results. The  IUCN  Red  List  of  Threatened  Species [online].  Copyright  ©  International  Union  for  Conservation  of 
Nature and Natural Resources. [cit. 09.02.2018]. Dostupné z: http://www.iucnredlist.org/search. Zde zkoumání informací o 
jednotlivých druzích. 
62 Categories and Criteria (version 3.1). The IUCN Red List of Threatened Species [online]. Copyright © International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources. [cit.09.02.2018]. Dostupné 
z: http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1#categories.  
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2. Ochrana želv v obecných úmluvách na ochranu přírody 

Vzhledem k tomu, že jsou želvy velice různorodým řádem živočichů, zahrnující druhy žijící v různých 

zeměpisných šířkách a v různých typech prostředí – suchozemské, sladkovodní a mořské – neexistuje 

žádná mezinárodní úmluva, která by se vztahovala pouze na ochranu želv. 

Na druhou stranu patří mnoho druhů želv mezi ohrožené druhy, a tak na ně dopadají ustanovení úmluv 

vztahujících se právě na ochranu ohrožených druhů, ať už celosvětové či v určitém regionu. Želvy jsou 

také složkou biologické rozmanitosti Země, z čehož vyplývají další zdroje jejich ochrany. V neposlední 

řadě jsou želvy zprostředkovaně chráněny úmluvami vztahujícími se k ochraně stanovišť. 

Ochranu želvám tedy mohou poskytovat celosvětové multilaterální úmluvy nebo multilaterální úmluvy 

přijaté v určité oblasti (regionu). 

2.1 Ochrana v globálních úmluvách 

2.1.1 Úmluva o biologické rozmanitosti 

Úmluva  o  biologické  rozmanitosti  (Convention  on Biological  Diversity,  CBD)63  patří  mezi významné 

mezinárodní smlouvy v oblasti ochrany životního prostředí. Na rozdíl od většiny globálních úmluv není 

zaměřena na některý z dílčích a relativně úzkých aspektů ochrany životního prostředí, ale zabývá se 

širokým tématem biologické rozmanitosti.  

Působnost 

Biologická  rozmanitost,  biodiverzita,  je  definovaná  v čl.  2  jako  „variabilita  všech  žijících  organismů 

včetně, mezi jiným, suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, 

jejichž jsou součástí; zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.“ Působnost 

úmluvy  pro  smluvní  strany  je  pak  stanovena  v čl.  4,  podle  kterého  se  vztahuje  na  všechny  složky 

biodiverzity nacházející se na území, které spadá pod národní jurisdikci 64 a dále na procesy a činnosti 

prováděné v rámci její působnosti nebo pod její kontrolou, a to jak na územích pod její jurisdikcí, tak 

za hranicemi, a to bez ohledu na to, kde nastanou jejich účinky65. 

Ze čl. 2 a 4 vyplývá, že ustanovení úmluvy se vztahují i na všechny druhy želv a jejich stanoviště, která 

se nacházejí pod právní působností některé ze smluvních stran. Také může působit v oblasti volného 

                                                           
63 Byla přijata ve dnech 5. až 14. června 1992 v Rio de Janeiru na celosvětové Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji 
(United Nations Conference on Environment and Development, UNCED) a v platnost vstoupila 29. prosince 1993. V současné 
době  (3.7.2018)  má  196  smluvních  stran,  včetně  Evropské  unie.  Smluvní  stranou  se  nestaly  USA,  což  je  pravděpodobně 
následek toho, že k úmluvě nemohou být činěny žádné výhrady- viz. čl. 37 CBD. 
64 Čl. 4 písm. a) tamtéž. 
65 Čl. 4 písm. b) tamtéž. 
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moře, ale pouze v případě procesů nebo činností, které jsou v působnosti smluvní strany nebo pod její 

kontrolou.66 Ve vztahu k ochraně mořských želv však toto ustanovení není příliš účinné. Na druhou 

stranu spolu smluvní strany mají v záležitostech mimo národní působnost spolupracovat, a to 

prostřednictvím mezinárodních organizací.67  

Vztah k mořskému prostředí je dále upraven v čl. 22 odst. 2, kde je stanoveno, že strany „uplatní tuto 

úmluvu ve vztahu k mořskému prostředí v souladu s právy a povinnostmi států vyplývajícími z mořského 

práva.“, jehož ustanovení tedy mají ve vztahu k této úmluvě přednost. 

CBD neobsahuje žádný seznam druhů či typů stanovišť, na které by se vztahovala přísnější ochrana. 

Tento přístup odpovídá celkové obecnosti této úmluvy. Po smluvních stranách je ale požadováno, aby 

samy vypracovaly seznamy složek biodiverzity, které jsou na národní úrovni důležité pro její ochranu a 

udržitelné využívání. V příloze I jsou pak uvedeny kategorie ekosystémů, stanovišť, druhů a 

společenstev, které by v těchto seznamech měly být zohledněny. Jsou jimi například druhy ohrožené, 

lékařské, zemědělské a druhy jiného ekonomického významu.68 

Cíle a opatření k jejich naplnění 

Základními  cíli  stanovenými  v čl.  1  jsou  ochrana  biologické  rozmanitosti,  udržitelné  využívání  jejích 

složek a rovnoměrné a spravedlivé rozdělování (sdílení) přínosů, plynoucích z využívání genetických 

zdrojů. Ustanovení, která upravují opatření k dosahování těchto cílů, se jen velmi omezeně, jak již bylo 

řečeno, vztahují k oblasti volného moře, a v podstatě tedy neupravují využívání mořských želv v nich 

se nacházejících. 

Ochrana biodiverzity má být zajišťována především skrze ochranu ekosystémů a populací druhů, a to 

primárně v jejich přirozeném prostředí, in situ 69, a pokud to není možné, tak za pomocí opatření ex 

situ70, která ale mají být prováděna, pokud je to možné, v zemi původu. 

Udržitelné  využívání  složek  biologické  rozmanitosti  je  využíváním  takovým  způsobem  a  v takovém 

rozsahu, „který nevede k dlouhodobému poklesu biodiverzity, čímž se udržuje její schopnost 

uspokojovat  potřeby  a  naděje  současných  a  budoucích  generací.“71  Tímto  přístupem  se  odlišila  od 

dosavadních úmluv na ochranu přírody.72  

                                                           
66 Čl. 4 písm. b) tamtéž. 
67 Čl. 5 tamtéž. 
68 Příloha I tamtéž. 
69 Čl. 8 tamtéž. 
70 Čl. 9 tamtéž. 
71 Čl. 2 tamtéž. 
72 V porovnání například s čl.61 odst. 2 UNCLOS, podle kterého mohou státy v ekonomické zóně využívat živé zdroje, aby jejich 
zachování nebylo ohroženo nadměrnou těžbou. Ustanovení CBD je tedy přísnější.  
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CBD zakotvuje obecné povinnosti v oblasti plánování a sledování složek biodiverzity. Strany například 

musí „v souladu se svými specifickými podmínkami a možnostmi“ přijímat národní plány a strategie 73, 

začleňovat  ochranu  a  trvale  udržitelné  využívání  biodiverzity  do  své  politiky,  plánů  a  programů74  a 

identifikovat  a  monitorovat  ty  složky  biodiverzity,  které  jsou  důležité  pro  její  ochranu  a  trvale 

udržitelné využívání75. Strany by měly také uplatňovat postupy hodnocení vlivu na životní prostředí 

(environmental impact assessment, EIA) a to u projektů, u nichž je pravděpodobné, že by mohly mít 

výrazné dopady na biodiverzitu.76 Tato ustanovení by mohla být podkladem při schvalování rybářských 

plánů nebo projektů výstavby nacházejících se v místech výskytu želv.  

Shrnutí 

Široký  záběr  CBD  s sebou  nese  výhody  i  nevýhody.  Výhodou  bezesporu  je,  že  je  možné  řešit  řadu 

souvisejících  témat  v rámci  jedné  právní  normy.  Na  druhé  straně,  široká  agenda  přináší  narůstající 

množství úkolů, které si smluvní státy v rámci konference smluvní stran (COP)77 stanovují, ale které ve 

většině případů nerealizují. Také zde chybí mechanizmus kontroly účinnosti přijatých opatření. 78 Dále 

je většina stanovených povinností podmíněna „možností a vhodnost“79 nebo souladem se 

„specifickými podmínkami“80 každé smluvní strany. Povinnosti jsou formulovány spíše obecně nebo se 

jedná o „měkké povinnosti“, které nejsou formulovány právně jednoznačně a plní spíše motivační roli. 

Konkrétní povinnosti se v CBD téměř nevyskytují.81 

  

                                                           
73 Čl. 6 písm. a) CBD. 
74 Čl. 6 písm. b) tamtéž. 
75 Čl. 7 tamtéž. 
76 Čl. 14 tamtéž. 
77 COP je řídícím orgánem Úmluvy o biologické rozmanitosti. 
78 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost: právní stav k 1.1.2006. Praha: 
Linde, 2006. ISBN 80-7201-609-1, str.177. 
79 Srov. např. čl. 5 a čl. 7-11 CBD. 
80 Srov. např. čl. 6 tamtéž. 
81  Dělení  pravidel  do  tří  kategorií,  viz.  ŽÁKOVSKÁ,  Karolína. Ochrana  mořské  biodiverzity  v  mezinárodním  právu.  Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010. Prameny a nové proudy právní vědy. ISBN 978-80-87146-35-4, str. 69. 
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2.1.2 Ochrana želv v rámci ochrany stanovišť 

2.1.2.1 Úmluva UNESCO o ochraně světového dědictví 

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Convention Concerning the Protection 

of  the  World  Cultural  and  Natural  Heritage,  WHC)82  je  nejvýznamnější  smlouvou  přijatou  v  rámci 

UNESCO83. Je unikátní tím, že spojuje ochranu kulturního dědictví s ochranou přírody. Přírodní oblasti 

a kulturní památky splňující stanovené charakteristiky prohlašuje za součást světového dědictví lidstva 

a stanovuje státům povinnost je uchovávat, chránit a snižovat míru jejich ohrožení, bez ohledu na místo 

jejich výskytu. 

Do  přírodního  dědictví  úmluva  zařazuje  přírodní  jevy,  geologické  a  fyziologické  útvary  a  přírodní 

lokality. Z hlediska ochrany želv mají význam dvě poslední. Geologické a fyziologické útvary jsou přesně 

vymezená  území,  kde  se  přirozeně  vyskytují  ohrožené  druhy  zvířat  a  rostlin  výjimečné  hodnoty. 

Přírodní lokality jsou přírodní oblasti světové hodnoty z hlediska vědy, péče o zachování přírody nebo 

přírodní krásy.84 Takové oblasti by smluvní strana měla nominovat na začlenění do Seznamu světového 

dědictví  (World  Heritage  List).  O  zařazení  rozhoduje  Výbor  pro  světové  dědictví  (World  Heritage 

Committee). 

Úmluva neobsahuje žádné druhové seznamy a daný druh je teda chráněn v rámci lokality, která byla 

zařazena na Seznam. Z oblastí s výskytem želv jsou to například Velký bariérový útes nebo souostroví 

Galapágy v Ekvádoru. 

Ustanovení o opatřeních, o jejichž přijetí by měly státy „usilovat“, jsou velmi obecná. Navíc je hranicí 

pro jejich přijetí míra, v jaké to bude pro smluvní stranu „možné a odpovídají“.85 Úmluva UNESCO tedy 

vytváří  spíše  referenční,  byť  významný  rámec  ochrany,  sama  o  sobě  však  účinnou  ochranu  lokalit 

naplňujících definici kulturního a přírodního dědictví zajistit nedokáže. 

                                                           
82 Byla podepsána na 17. zasedání Generální konference UNESCO v Paříži 16. listopadu 1972. V platnost vstoupila 17.prosince 
1975. K 31.lednu 2017 má 193 smluvních stran. 
83 Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
UNESCO)  je  mezinárodní  vládní  organizace  při  Organizaci  spojených  národů  (OSN),  která  byla  založena  roku  1945.  Jejím 
hlavním cílem je udržení míru a bezpečnosti ve světě, a to skrze podporu spolupráce mezinárodního společenství v oblasti 
vzdělávání, vědy a kultury. 
84 Čl. 2 Úmluvy UNESCO o ochraně světového dědictví. 
85 Čl. 5 tamtéž. 
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2.1.2.2 Ramsarská úmluva 

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam zvláště jako biotopy vodního ptactva 

(Convention  on  Wetlands  of  International  Importance  Especially  as  Waterfowl  Habitat) 86,  taktéž 

nazývaná  Ramsarská,  byla  první  globální  úmluvou  zabývající  se  komplexní  ochranou  určitého  typu 

stanovišť  a  živočišných  druhů  na  ně  navázaných.  Tato  úmluva  byla  stejně  jako  Úmluva  UNESCO                   

o ochraně světového dědictví sjednána pod záštitou UNESCO. 

Předmětem ochrany jsou mokřady a vodní ptactvo na tyto mokřady vázané. Podle čl. 1 se mokřady 

rozumí  území  s močály,  slatinami,  rašeliništi  a  s  vodami  přirozenými  či  umělými,  trvalými  nebo 

dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými i slanými, jejichž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů. 

Mokřady jsou tedy v pojetí úmluvy jakousi přechodnou zónou mezi trvale vodním a trvale 

suchozemským prostředí. Z mořských ekosystémů sem spadají například mořské louky (mělké vody 

s porosty mořských rostlin), mangrovové porosty nebo korálové útesy.87 Tato všechna stanoviště jsou 

i  místem  výskytu  mořských  želv.  Vodním  ptactvem  je  v rámci  Úmluvy  ptactvo,  které  je  ekologicky 

vázané na mokřady.88 Mokřady, a tedy i populace se v nich nacházející, jsou ohroženy především jejich 

zasypáváním,  vysoušením,  znečišťováním  chemickými  látkami  a  odpady  a  výstavbou.  Jelikož  jsou 

mokřady  místem  výskytu  některých  druhů  sladkovodních  želv89  a  všech  druhů  želv  mořských  má 

ochrana těchto stanovišť význam i pro jejich ochranu.  

V rámci úmluvy existuje Seznam mokřadů mezinárodního významu (List of Wetlands of International 

Importance), na který je každá ze smluvních stran povinna zařadit alespoň jeden mokřad. Výběr strany 

provedou  na  základě  mezinárodního  významu  mokřadu  především  z hlediska  ekologie,  zoologie, 

botaniky,  hydrologie  a  limnologie.90  Seznam  je  pravidelně  aktualizován  a  rozesílán  všem  smluvním 

stranám.  

V rámci Ramsarské úmluvy je též veden Seznam ohrožených mokřadů (Montreux Record)91, kam jsou 

strany povinny nechat zapsat mokřady mezinárodního významu, u nichž došlo, dochází nebo může 

dojít  ke  změnám  jejich  ekologického  charakteru  v důsledku  lidské  činnosti  a  tím  k jejich  ohrožení, 

                                                           
86 Úmluva byla podepsána 2.února 1971 v íránském městě Ramsar a vstoupila v platnost 21. prosince 1975. Současné znění 
Ramsarské  úmluvy  je  výsledkem  změn  přijatých  Protokolem  z Paříže  (1982)  a  Dodatkem  z Reginy  (1987),  který  vstoupil 
v platnost 1. května 1994. 
87 ŽÁKOVSKÁ, Karolína. Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 2010. Prameny a nové proudy právní vědy. ISBN 978-80-87146-35-4, str. 71. 
88 Čl. 1 písm. a) Ramsarské úmluvy. 
89  Například  dlouhokrčka  australská  a  emydura  říční,  viz:  Reptiles  in  wetlands  |  NSW  Environment  &  Heritage. Office  of 
Environment and Heritage | NSW Environment & Heritage [online]. Copyright © 2018 [cit. 30.10.2018].Dostupné 
z: https://www.environment.nsw.gov.au/topics/water/wetlands/plants-and-animals-in-wetlands/reptiles. 
90 Čl. 2 písm. a) a b) Ramsarské úmluvy. 
91 Seznam byl zaveden na 4: zasedání konference smluvních stran Ramsarské úmluvy v roce 1990. 
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poškození nebo dokonce zničení. Výkonný výbor Ramsarské úmluvy spolu s odborníky a politiky pak 

hledá vhodné řešení této situace. 

Strany  jsou  povinny  podporovat  ochranu  a  rozumné  využívání  mokřadů  zařazených  na  některý  ze 

seznamů.92 Státy mají zřizovat chráněná mokřadní území, a to i pro území, která nebyla na žádný ze 

seznamů zařazena. 93 V případě, že dojde ke zmenšení nebo zrušení hranic mokřadu zařazeného na 

seznam, musí stát nahradit toto území jiným územím o srovnatelné velikosti.94 Dále se strany zavázaly 

podporovat výzkum a výměnu informací o mokřadech a jejich fauně a flóře a podporovat výchovu 

kvalifikovaných pracovníků pro správu mokřadů a dohled nad nimi.95  Strany mají vzájemně konzultovat 

plnění svých povinností a snažit se o koordinaci ochrany a to především pokud mokřad leží na území 

více smluvních stran.96  

2.1.3 Ochrana v rámci druhové ochrany 

2.1.3.1 Bonnská úmluva 

Bonnská úmluva neboli Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Convention on 

the Conservation of Migratory Species of Wild Animals; CMS)97 je nástrojem ochrany všech migrujících 

druhů živočichů s tím, že zvýšená ochrana je přiznána druhům uvedeným v Příloze I a II úmluvy.  

Migrace je typická pro všechny druhy mořských želv, zatímco u suchozemských a sladkovodních želv 

se  v podstatě  nevyskytuje.  Výjimkou  je  tereka  velká,  což  je  sladkovodní  želva  žijící  na  území  Jižní 

Ameriky, která je uvedena v obou přílohách. 98 Z tohoto důvodu bude úmluva blíže rozebrána ve třetí 

kapitole věnující se specifikům právní úpravy ochrany mořských želv. 

2.1.3.2 CITES 

Úmluva  o mezinárodním obchodu  s ohroženými  druhy  volně žijících živočichů  a  planě  rostoucích 

rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) 99 je 

jednou z nejvýznamnějších a nejúčinnějších multilaterálních úmluv v oblasti ochrany přírody.100 Cílem 

                                                           
92 V současné době jich je 2 331 – stav k 18. říjnu 2018. 
93 Čl. 4 odst.  1 Ramsarské úmluvy. 
94 Čl. 4 písm. 2 tamtéž. 
95 Čl. 4 písm. 3 a 5 tamtéž. 
96 Čl. 5 tamtéž. 
97 Uzavřena 23.června 1979 v Bonnu (Německo). 
98 Species | CMS. CMS | Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals [online]. Copyright © 2017 [cit. 
17.02.2018]. Dostupné z: http://www.cms.int/en/species?field_species_class_tid=454. 
99 Byla přijata 3.března 1973 ve Washingtonu a vstoupila v platnost 1.července 1975. V současné době má 183 smluvních 
stran (k 23.6.2018). Všechny členské státy EU jsou signatáři této úmluvy a přistoupení EU jako celku vstoupilo v platnost 8. 
července 2015. Webové stránky: www.cites.org. 
100 Nejedná se o obchodní, popř. ekonomickou úmluvu. Vysvětlení viz.  STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany 
přírody a péče o biologickou rozmanitost: právní stav k 1.1.2006. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-609-1, str. 133. 
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úmluvy je ochrana a zachování druhové rozmanitosti volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, 

kteří by byli neomezeným mezinárodním obchodem vystaveni nebezpečí. Úmluva se nevztahuje na 

domácí obchod. 

Dle  CITES  se  mezinárodním  obchodem  rozumí  vývoz,  zpětný  vývoz  (reexport),  dovoz  a  přivezení 

(introdukce)  z moře.  Reexportem  je  vývoz  takového  exempláře,  který  byl  předtím  na  území  státu 

dovezen.101 Mezinárodní obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin představuje svým významem 

jeden z nejzávažnějších zdrojů ohrožení.102 Účelem úmluvy však není zamezení obchodu s živočichy a 

rostlinami, ale jeho společná a účinná kontrola a ve stanovených případech jeho omezení či zákaz, ze 

kterého jsou ale možné výjimky. 

CITES rozděluje ohrožené druhy fauny a flory do tří kategorií. Druhy spadající pod danou kategorii jsou 

uvedeny  v přílohách  I,  II  a  III.  Druhem  se  rozumí  kterýkoli  druh,  poddruh  či  geograficky  oddělená 

populace.104 Exemplářem jakýkoli živočich či rostlina, živý nebo mrtvý, včetně jakýchkoli 

rozpoznatelných částí a výrobků z nich.105 

V příloze I jsou uvedeny všechny druhy ohrožené vyhynutím, které jsou nebo mohou být obchodem 

nepříznivě  ovlivňovány.  Jsou  zde  uvedeny  všechny  druhy  mořských  želv  a  sedmnáct  druhů  želv 

sladkovodních či suchozemských.106 Obchod s exempláři těchto druhů podléhá zvláště přísným 

opatřením  a  může  být  uskutečněn  jen  za  výjimečných  okolností  na  základě  dovozních  a  vývozních 

povolení.107 

Příloha II obsahuje druhy, které sice nejsou bezprostředně ohroženy vyhynutím, ale mohly by být 108, 

pokud by obchod s jejich exempláři nebyl podřízen přísným opatřením zabraňujícím takovému jejich 

využívání, které by mohlo vést k jejich vyhubení ve volné přírodě. Dále zahrnuje i  druhy, které jsou 

podobné druhům uvedeným v příloze I a mohly by tedy s nimi být zaměnitelné. Jedná se zde o aplikaci 

principu předběžné opatrnosti. V této kategorii je šest druhů sladkovodních či suchozemských želv. 

Obchod s těmito druhy je možný na základě vývozních povolení. 

V příloze III jsou pak zahrnuty druhy, které se přirozeně vyskytují na území některého smluvního státu, 

jsou chráněny jeho národní legislativou a tento stát o nich prohlásí, že v mezích jeho právní 

                                                           
101 Čl. I písm. c) a d) CITES. 
102 Hlavními vývozními oblastmi jsou Střední a Jižní Amerika, Afrika a Asie. Hlavními dovozními oblastmi pak Severní Amerika, 
Evropa,  Dálný Východ  (Japonsko,  Korea,  Čína),  Střední  východ  a Austrálie.  Viz.  STEJSKAL,  Vojtěch. Úvod  do  právní  úpravy 
ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost: právní stav k 1.1.2006. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-609-1, str. 131. 
104 Čl. I písm. a) CITES. 
105 Čl. I písm. b) tamtéž. 
106 Ze sladkovodních a suchozemských zástupců například želva sloní, želva paprsčitá či želva madagaskarská. 
107 Čl. II odst. 1 a čl. 3 CITES. 
108  Za  takové  druhy,  které  by  mohly  vyhynout,  kdyby  obchod  s nimi  nebyl  regulován,  se  podle  závěrů  z deváté  schůze 
konference stran považují druhy, po jejichž exemplářích je alespoň potenciální poptávka na mezinárodních trzích (potencial 
demand for specimens). 
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svrchovanosti  jsou  předmětem  opatření,  která  mají  preventivně  zabránit  jejich  využívání  nebo  ho 

omezit  a která  vyžadující  spolupráci  dalších  smluvních  stran  při  kontrole obchodu.  Obchod  s druhy 

CITES III je možný pouze na základě přednostního vývozního povolení země původu exempláře. Ze 

zástupců  želv  je  v příloze  III  uvedeno  několik  druhů  sladkovodních  a  suchozemských  želv  z území 

Ghany. 

Základním administrativním nástrojem regulace mezinárodního obchodu dle CITES jsou tedy povolení 

(permits, též tzv. CITES permity) a potvrzení. 109  Vydávání povolení a potvrzení je nejprve podmíněno 

splněním určitých podmínek. V rámci CITES platí obecná zásada, že obchod s exempláři druhů 

uvedených  v přílohách  strana  povolí,  pouze  pokud  to  bude  v souladu  s ustanoveními  úmluvy.110  Ze 

zákazů a omezení připouští samotná CITES výjimky, které je ale nutné kontrolovat, aby nedocházelo 

k jejich zneužití.111 

Dovozní povolení pro želvy uvedené v příloze I 

Obchod s těmito druhy je podmíněn vydáním dovozního povolení. Obchodník musí získat toto povolení 

před  tím,  než  exemplář  do  dané  země  importuje  (doveze).112  Podmínkou  pro  udělení  vývozního 

povolení  je  tedy  právě  získání  povolení  dovozního.  Taková  úprava  má  za  cíl  zabránit  tomu,  aby 

obchodník na základě vývozního povolení exemplář dovezl do cílové země, ve které by až následně 

sháněl dovozní povolení a kupce.   

Základní  podmínkou  pro  vydání  dovozního  povolení  je  sdělení  příslušného  vědeckého  orgánu,  že 

dovozem nebude ohroženo přežití daného druhu. Nezbytný je též důkaz o tom, že exemplář nebude 

využíván k převážně komerčním  účelům, a  pokud  se  jedná  o  živého  jedince,  tak  příjemce musí  být 

„náležitě vybaven pro jeho umístění a péči o něj“.113 

Vývozní povolení pro želvy uvedené v přílohách I, II a III 

K vydání  vývozního  povolení  pro  želvy  vyjmenované  v přílohách  I  a  II  je  podmínkou  opět  sdělení 

vědeckého  orgánu,  že  vývozem  nebude  ohroženo  přežití  daného  druhu,  a  výkonný  orgán  se  musí 

přesvědčit, že daný jedinec nebyl získán v rozporu s právními předpisy a bude přepravován tak, aby 

bylo  minimalizováno  riziko  jeho  poranění  či  krutého  zacházení.  V případě  exemplářů  CITES  II  není 

potřeba předchozí udělení dovozního povolení.114 

                                                           
109 Čl. VI CITES. 
110 Čl. II odst. 4 tamtéž. 
111 Čl. VII tamtéž. 
112 Čl. III odst. 2 písm. d) tamtéž. 
113 Čl. III odst. 5 tamtéž. 
114 Čl. III odst. 2 a čl. IV odst. 2 tamtéž. 
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Co  se  týká  želv  uvedených  v příloze  III,  je  nutné  pouze  zjistit,  zda  bylo  zvíře  chyceno  v souladu 

s právními předpisy daného státu a že exemplář bude přepravován takovým způsobem, že riziko jeho 

poranění nebo krutého zacházení bude minimální.115 

Shrnutí 

CITES  měla  a  stále  má  významný  vliv  na  regulaci  obchodu  s exempláři  želv,  a  to  jak  díky  přísným 

omezením, tak svým systémem povolení. Týká se ale pouze mezinárodního obchodu a nedopadá tedy 

na vnitrostátní obchod ani na lov a využívání těchto jedinců v rámci jednotlivých států, které jsou také 

významným zdrojem úbytku. 

Za další pozitivní přínosy této úmluvy se dají považovat například stimulace právní a faktické ochrany 

druhů  v jednotlivých  státech,  prohloubení  mezinárodní  spolupráce,  zapojení  institucionalizovaných 

složek  jako  celníků,  policie  a  Interpolu  při  prosazování  ochrany  exemplářů  a  získávání  statistických 

údajů, které pak mohou být využity jako podklad pro vydávání opatření v oblasti ochrany. 

Na druhou stranu měla úmluva dopad na zvýšení cen exemplářů na černém trhu a celkového zvýšení 

objemu obchodu s druhy zařazenými především do CITES I na černých trzích.116 

2.2 Ochrana v regionálních pevninských úmluvách 

Spolupráce států na regionální úrovni má pro ochranu přírody, a tedy i želv, zásadní význam. Státy mají 

k vymezenému  území  zpravidla  větší  vztah,  protože  se  jich  přímo  dotýká.  Dále  mohou  být  takové 

úmluvy  konkrétnější  než  globální,  jelikož  se  týkají  menšího  území  a  mohou  tak  upravit  přímo  jeho 

problémy.  Jedná  se  většinou  o  „pevninské  úmluvy“,  které  svým  obsahem  zasahují  i  do  ochrany 

mořského prostředí, a to jak propojením pevninských a mořských ekosystémů, především v pobřežních 

oblastech, tak také tím, že v jejich přílohách bývají uvedené i mořské druhy. 

2.2.1 Bernská úmluva (Evropa) 

Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Convention on the Conservation of 

European Wildlife and Natural Habitats) 117 byla přijata v rámci Rady Evropy a jejím hlavním cílem je 

ochrana druhů a poddruhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, včetně jejich stanovišť, a 

to  zejména  těch,  jejichž  ochrana  vyžaduje  mezinárodní  spolupráci.  Zvláštní  pozornost  je  přitom 

věnována druhům ohroženým a zranitelným a druhům migrujícím.  

                                                           
115 Čl. V odst. 2 tamtéž. 
116 DAMOHORSKÝ, Milan. Mezinárodní právo životního prostředí. Mělník: Ifec, 2008. ISBN 978-80-903409-8-9, str. 133. 
117  Byla  uzavřena  19.  září  1979  ve  Švýcarském  Bernu  během  3.  evropské  ministerské  konference  o  životním  prostředí. 
V platnost vstoupila 1. června 1982. 
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V současné  době  je  stranou  50118  převážně  evropských  států,  z neevropských  například  Tunisko, 

Senegal a Maroko.119 Smluvní stranou je i Evropská unie.  

Bernská úmluva obsahuje čtyři přílohy. Z hlediska ochrany želv jsou důležitými příloha II a III. V příloze 

I  jsou  uvedené  přísně  chráněné  druhy  rostlin.  Příloha  IV  (Zakázané  prostředky  a  způsoby  zabíjení, 

odchytu a jiných forem využívání) byla v době přijetí jedním z prvních mezinárodních dokumentů, který 

zakazoval nehumánní způsoby odchytu, lovu nebo zabíjení.120 Takovými je například používání 

výbušnin při lovu nebo zabíjení trávením. Tato příloha se však nevztahuje na plazy, a tedy ani na želvy. 

V příloze  II  (Přísně  chráněné  druhy  živočichů)  jsou  ze  zástupců  želv  uvedené  některé  druhy  želv 

suchozemských a sladkovodních a všech pět druhů mořských želv žijících v této oblasti 121. Tyto druhy 

a jejich stanoviště se státy zavázaly přísně chránit. V čl. 6 jsou uvedeny zákazy, které musí státy ohledně 

těchto  druhů  dodržovat.  Patří  sem  například  zákaz  tyto  druhy  odchytávat,  zadržovat  a  usmrcovat; 

záměrně ničit místa určená k jejich rozmnožování nebo odpočinku; ničit nebo sbírat jejich vejce z volné 

přírody, včetně vajec prázdných a je také zakázán jakýkoli obchod v rámci vnitřního trhu s exempláři, 

živými či mrtvými, těchto druhů nebo jejich částmi či výrobky z nich.122 

Příloha III (Chráněné druhy živočichů) pak zahrnuje veškeré zbývající druhy želv, které nebyly zahrnuty 

v příloze II. Tyto druhy nepodléhají přísné ochraně, ale jejich využívání by mělo probíhat rozumným a 

udržitelným  způsobem,  aby  populacím  těchto  jedinců  nehrozilo  nebezpečí.  Čl.  7  pouze  stanovuje 

možná opatření,  která mohou  být  v souvislosti  s těmito  druhy  přijata.  Jsou  jimi  regulace  využívání; 

případné dočasné nebo místní zákazy využívání, aby mohla být obnovena populace na uspokojivou 

úroveň, a případná pravidla prodeje nebo držení. 

Na  základě  doporučení  Stálého  výboru  z roku  1989  vytvářejí  smluvní  státy  soustavu  chráněných 

celoevropsky  významných  lokalit  s výskytem  cílových  druhů  a  poddruhů  planě  rostoucích  rostlin  a 

volně  žijících  živočichů,  biotopů  a  jejich  stanovišť,  která  v současné  době  nese  označení  Smaragd 

(Emerald). Pro státy EU tato území splývají s územími NATURA 2000. 123 Mnoho z nich je samozřejmě 

lokalitami s výskytem želv. 

                                                           
118  Presentation  of  the  Bern  Convention. 301  Moved  Permanently [online].  Copyright  ©  Council  of  Europe  2018  [cit. 
24.06.2018]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/bern-convention/presentation. 
119 Důvodem, proč se smluvní stranou stávají i neevropské státy je, že některé druhy živočichů a rostlin zahrnutých v přílohách 
se vyskytují i na severu Afriky a někteří stěhovaví ptáci i na jihu Sahary. 
120 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost: právní stav k 1.1.2006. Praha: 
Linde, 2006. ISBN 80-7201-609-1, str. 151. 
121 Kožatka velká, kareta obecná, kareta obrovská, kareta pravá a kareta menší. 
122 Stejný zákaz pro státy v případě některých druhů vyplývá již z CITES. 
123 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost: právní stav k 1.1.2006. Praha: 
Linde, 2006. ISBN 80-7201-609-1, str. 151. 
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Bernská úmluva umožňuje, ve srovnání s jinými mezinárodními mnohostrannými úmluvami na 

ochranu přírody, ojedinělý způsob ochrany. Pokud má občan nebo nevládní organizace země, která je 

smluvní stranou, za to, že vláda v konkrétním případě nedodržuje závazky pro ni z Bernské úmluvy 

plynoucí, může na tuto skutečnost upozornit Sekretariát. Sekretariát předá stížnost Stálému výboru 

úmluvy a ten v případě, že je stížnost oprávněná, požádá vládu o závazné stanovisko. Pokud Stálý výbor 

shledá  stížnost  důvodnou,  dá  vládě  doporučení  k nápravě  a  vyzve  ji  k jejich  realizaci.  Stížnost  se 

považuje  za  vyřízenou,  když  Stálý  výbor  dojde  k závěru,  že  vláda  naplnila  doporučení  dostatečným 

způsobem. Aby tento mechanizmus mohl být efektivní, je většina účastníků zasedání Stálého výboru 

tvořena zástupci odborných sdružení a nevládních organizací.124 

Úmluva obsahuje také velmi důležitá ustanovení o přísné kontrole druhů, které nejsou v dané lokalitě 

původní. Více o nich bude pojednáno ve souvislosti s želvou jako nepůvodním druhem v kapitole čtvrté. 

Zásadními předpisy, které v České republice upravují závazky z Bernské úmluvy a mající dopad na želvy 

jsou zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, spolu s prováděcími vyhláškami. 

2.2.2 Dohoda ASEAN (jihovýchodní Asie) 

Dohoda o ochraně přírody a přírodních zdrojů (Agreement on the Conservation of Nature and Natural 

Resources)125 byla přijata v rámci Asociace národů jihovýchodní Asie (Association of South East Asian 

Nations,  ASEAN)126 a byla základem pro  spolupráci těchto států v oblasti životního prostředí. Cílem 

úmluvy je zajistit udržitelné využívání živých zdrojů a zachování co největší genetické rozmanitosti.  

Genetická rozmanitost má být udržována ochranou stanovišť, pevninských, sladkovodních i mořských, 

ochranou ohrožených druhů a přijmutím opatření k zabránění vyhynutí jakéhokoli druhu či poddruhu. 

K dosažení  těchto  cílů  mají  být  vytvářeny  chráněné  oblasti,  regulován  odchyt  druhů  a  regulováno, 

popřípadě  zakázáno,  vnášení  nepůvodních  druhů.127  Tyto  chráněné  oblasti128  mají  být  v prostorech 

národní jurisdikce smluvních stran, tedy až po vnější hranici výlučné ekonomické zóny, resp. po vnější 

hranici kontinentálního šelfu.129 

Případné využívání živých zdrojů by mělo probíhat na základě vědecky podložených plánů péče, které 

budou brát v úvahu ekologicky související druhy.130 

                                                           
124 Tamtéž, str. 151-152. 
125 Dále jen dohoda ASEAN. 
126 Byla uzavřena 9. července 1985 v Kuala Lumpur (Malajsie). Dosud nevstoupila v platnost. 
127 Čl. 3 dohoda ASEAN. 
128 Pevninské, pobřežní, sladkovodní i mořské. 
129 Čl. 13 dohoda ASEAN. 
130 Čl. 4 dohoda tamtéž. 
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V dodatku I jsou vyjmenovány ohrožené druhy nacházející se v této oblasti, které zároveň strany uznaly 

za významné. Tyto druhy jsou předmětem přísnější ochrany. Strany mají zakázat jakékoli  odnímání 

těchto druhů z volné přírody, kromě případů udělených výjimek, regulovat obchod a vlastnictví těchto 

jedinců a výrobků z nich, poskytnout zvýšenou ochranu stanovištím těchto druhů a přijmout jakákoli 

nezbytná opatření ke zlepšení jejich záchovného statusu.131 Jsou zde uvedeny tři druhy suchozemských 

želv a z mořských kožatka velká. 

Dohoda ASEAN je považována za jednu z nejpropracovanějších úmluv na ochranu přírody, která klade 

velmi  vysoké  požadavky  na  smluvní  strany,  což  je  pravděpodobně  i  jedním  z důvodů,  proč  stále 

nevstoupila v platnost. 

2.2.3 Apijská úmluva (jižní Pacifik) 

Úmluva  o  ochraně  přírody  v jižním  Pacifiku  (Convention  on  Conservation  of  Nature  in  the  South 

Pacific)132  byla  přijatá  v rámci  Tichomořského  společenství  (Pacific  Community)133  a  především  se 

zaměřuje na zřizování chráněných oblastí (národních parků a různých přírodních rezervací) 

vyskytujících se na území pod právní svrchovaností smluvních stran, tedy bez oblasti výlučné 

ekonomické zóny a volného moře. Na těchto územích má být zakázán odchyt, lov a zabíjení jedinců se 

tam nacházejících, stejně jako sběr jejich vajec, s výjimkou případů souhlasu příslušných orgánů, který 

může být udělen po důkladném vědeckém prověření.134 To ponechává velký prostor pro uvážení vlád 

smluvních stran. 

Také  se  zaměřuje  na  ochranu  původních  druhů  fauny  a  flory,  a  to  především  před  nerozumným 

využíváním či dalšími činnostmi, které by mohly způsobit jejich vyhynutí. Smluvní strany mají pro svá 

území vytvořit seznamy ohrožených druhů, které pak budou podléhat zvláštní ochraně.135  

Ustanovení  této  úmluvy  jsou  úzce  zaměřená  a  nestanovují  státům  konkrétnější  povinnosti.  Dále  je 

smluvní stranou pouze 5 z 22 států Tichomořského společenství, takže i přes to, že se na jejich území 

nacházejí zástupci želv, nemá tato úmluva pro jejich ochranu příliš velký význam. Navíc byla Úmluva 

roku 2008 Konferencí stran dočasně pozastavena, a to do odvolání.136  

                                                           
131 Čl. 5 dohoda tamtéž. 
132 Dále jen „Apijská úmluva“. Byla přijata 12. června 1976 v Apii (Samoa) a vstoupila v platnost 26. června 1990. 
133 Bývalá Komise jižního Pacifiku (South Pacific Commission). 
134 Čl. 1-4 Apijské úmluvy. 
135 Čl. 5 tamtéž. 
136 Apia Convention | Pacific Environment. Home | Pacific Environment [online]. Copyright © 2018. All rights reserved [cit. 
05.11.2018]. Dostupné z: https://www.sprep.org/convention-secretariat/apia-convention. 
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2.2.4 Panamerická úmluva (západní polokoule) 

Úmluva  o  ochraně  přírody  a  zachování  divoké  fauny  a  flóry  v západní  hemisféře  (Convention  on 

Nature Protection  and Wild  Life Preservation  in  the Western  Hemisphere)137  je  jednou  z nejstarších 

úmluv v oblasti ochrany přírody. Jejím cílem, stanoveným v preambuli, je chránit druhy divoké fauny a 

flóry nacházející se na území pod jurisdikcí smluvních stran, a to v místech jejich přirozeného výskytu. 

Vztahuje  se  tedy  i  na  druhy  želv  na  území  se  nacházející.  Speciální  ochrana  pak  přísluší  migrujícím 

druhům ptáků. Neupravuje svou prostorovou působnost. V době jejího vzniku bylo uznáváno pouze 

teritoriální moře do vzdálenosti 3 mil od pobřeží, ostatní prostor byl považován za volné moře, ale je 

zřejmé, že v současné době bude aplikovatelná i v pobřežních oblastech.138 

Ochrana má být zajištěna především vznikem chráněných území různých kategorií – národních parků, 

národních rezervací, přírodních monumentů a rezervací divočiny (strict wilderness reserves). 139 Státy 

mají přijmout národní opatření na ochranu druhů i mimo tato území.140 

Vzhledem  k době  svého  zvyku  jsou  ustanovení  úmluvy  poměrně  obecná  a  neobsahují  moderní 

environmentální principy. Chybí zde institucionální zabezpečení požadavků úmluvy a kontrola jejich 

plnění.  V současné době neposkytuje ochranu, kterou by již neposkytovaly novější úmluvy, jejímiž jsou 

smluvní státy stranami, například CBD 141. I přes to položila ve své době důležitý základ pro ochranu 

živočichů  a  rostlin  v této  oblasti,  a  i  v  současnosti  je  diskuzním  fórem  zpracovávajícím  strategie 

ochrany142. 

2.2.5 Alžírská úmluva (Afrika) 

Africká  úmluva  o  ochraně  přírody  a  přírodních  zdrojů  (African  Convention  on  the  Conservation  of 

Nature and Natural Resources)143 stanovuje smluvním stranám, mimo jiné, povinnost pečovat o vodní 

prostředí,  a  to  takovým  způsobem,  že  budou  minimalizovány  dopady  lidských  činností  na  vodní 

stanoviště144.  Dále  upravuje  způsoby  lovu  živočichů,  včetně  zakázaných  způsobů  rybolovu145.  Také 

předpokládá vznik chráněných území na pevnině i v pobřežních vodách.146 

                                                           
137 Byla přijata 12. října 1940 ve Washingtonu a vstoupila v platnost 1.května 1942. Má 19 smluvních stran, kterými jsou USA 
a osmnáct zemí Střední a Jižní Ameriky. 
138 ŽÁKOVSKÁ, Karolína. Ochrana mořské biodiverzity v  mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 2010. Prameny a nové proudy právní vědy. ISBN 978-80-87146-35-4, str. 83. 
139 Čl. 2 Panamerické úmluvy. 
140 Čl. 5 tamtéž. 
141 Kromě USA. 
142 Více na oficiálních stránkách úmluvy: www.oas.org. 
143 Byla přijata 15. září 1968 v Alžíru a vstoupila v platnost 16. června 1969. K srpnu 2018 má 30 ji ratifikovalo 30 států z 53 
členských států Africké unie (African Union), která je depozitářem úmluvy. 
144 Čl. VII odst.1 písm. b) Alžírské úmluvy. 
145 Čl. VII odst. 2 tamtéž. 
146 Čl. X tamtéž. 
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Přílohu úmluvy tvoří Seznam chráněných druhů (List of Protected Species), který obsahuje seznam A a 

seznam  B.  Ty  se  liší  podle  míry  ochrany  poskytované  druhům  v nich  uvedeným.  V seznamu  A  jsou 

uvedeny všechny druhy mořských želv a dva zástupci želv suchozemských – želva sloní a želva rytířská. 

Tyto  je  pak  zakázáno  lovit,  zabíjet  nebo odchytávat, kromě  případů  výjimek  udělených v národním 

zájmu  či  k vědeckým  účelům.  Zda  jsou  splněny  podmínky  pro  udělení  výjimky  musí  být  zkoumáno 

v každém konkrétním případě. 147 Druhy uvedené v seznamu B je možné lovit, zabíjet nebo odchytávat, 

pokud  k tomu  kompetentní  orgán  udělil  souhlas.148  Z formulace  těchto  ustanovení  je  patrné,  že 

v případě druhů v seznam A je možnost  těchto aktivit pouze výjimečná a k předem daným účelům. 

V seznamu B žádné druhy želv nejsou. 

V roce 2003 byla v rámci Africké unie přijata revidovaná verze této úmluvy (Revised African Convention 

on the Conservation of Nature and Natural Resources, , také označované jako Maputská  úmluva či 

Alžírská  úmluva  II),  která  by  měla  po  vstupu  v platnost  nahradit  Alžírskou  úmluvu.149  Je  mnohem 

komplexnější a propracovanější. Vztahuje se na všechny oblasti a činnosti, které spadají pod národní 

jurisdikci  smluvních  stran,  a  tedy  i  na  oblast  kontinentálního  šelfu  a  výlučné  ekonomické  zóny, 

popřípadě i na činnosti za hranicemi jejich jurisdikce.150 

  

                                                           
147 Čl. VIII tamtéž. 
148 Tamtéž. 
149 K tomu je zapotřebí, aby ji ratifikovalo 15 států Africké unie, přičemž k srpnu 2018 tak učinilo 13 států. 
150 Čl. 1 Maputské úmluvy. 
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3. Specifika právní úpravy ochrany mořských želv 
 

Ochrana mořských želv je v porovnání s ostatními druhy želv specifická. Jedná se o živočichy nacházející 

se v mořském prostředí, které se od pevninského v možnostech ochrany výrazně odlišuje. Na pevnině 

je  poměrně  snadné  vymezit  území,  na  kterém  je  třeba  přijmout  ochranná  opatření.  Toto  území 

zpravidla bývá na území jednoho státu, který nad ním vykonává svou suverenitu, a tak je pouze on 

odpovědný za jeho účinnou ochranu. 

V případě moří a oceánů je situace jiná. Právně jsou uměle rozděleny do několika oblastí s odlišným 

právním  režimem.  Mořské  prostředí  je  navíc  homogenní,  a  tak  umožňuje  neomezený  pohyb  jak 

organismů, tak i znečišťujících látek. Většinu oceánu pak tvoří oblast volného moře, kde mají všechny 

státy rovná práva, jejichž limity v oblasti využívání biologických zdrojů jsou pouze minimální a s velmi 

omezeným  systémem  kontroly  dodržování.  Dalším  závažným  problémem  komplikujícím  účinnou 

ochranu mořského prostředí jsou stále ještě omezené znalosti o fungování mořského ekosystému a 

vlivu pevninských ekosystémů na mořské, a tak jsou přijímaná opatření založená na nedostatečných 

informacích nebo nejsou přijímána vůbec. 

Navíc  se  v případě  mořských  želv  jedná  o  migrující  druhy,  a  tak  je  k jejich  účinné  ochraně  nutná 

mezinárodní spolupráce . 

3.1 Ustanovení UNCLOS relevantní pro ochranu mořských želv 

Úmluva OSN o mořském právu (The United Nations Law of the Seas Convention, UNCLOS) zakotvuje 

právní režim moří a je základem právní ochrany mořského prostoru a organismů se v nich 

nacházejících.  Jako  taková  bývá  někdy  označována  jako  „Ústava  pro  oceány“.151  Všechny  následně 

přijaté významné mezinárodní dokumenty týkající se moří vycházejí z režimu jí stanoveného. Velká část 

úmluvy je kodifikací obyčejového práva. Většina ustanovení obsahuje nástroje právní regulace 

s politickým či ekonomickým účelem (využívání nerostných zdrojů, právo plavby, režim průplavů, režim 

ostrovů, atd.), ale částečně se věnuje i environmentální problematice, což  má význam pro ochranu 

mořských želv. Má výsadní postavení v hierarchii norem mezinárodního práva, což sama zakotvuje ve 

svém  čl.  311.  V  něm  je  mimo  jiné  stanoveno,  že  práva  a  povinnosti  vyplývající  pro  stát  z jiných 

mezinárodních  úmluv  zůstávají  zachovány,  pouze  pokud  jsou  v souladu  s UNCLOS.153  V případě,  že 

chtějí některé strany mezi sebou omezit nebo vyloučit platnost některého ustanovení v jejich 

vzájemných vztazích, mohou tak učinit pouze pokud jsou taková opatření slučitelná s 

                                                           
151 Za „Ústavu pro oceány“ (“A Constitution for the Ocean”) ji poprvé označil Tommy Koh, prezident třetí konference OSN o 
mořském právu 
153 Čl. 311 odst. 2 UNCLOS. 
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efektivním naplňováním  účelu  UNCLOS,  základními  principy  UNCLOS  a  právy  ostatních  smluvních 

stran.154  

3.1.1 Právní režim mořských prostorů 

UNCLOS  rozděluje  Světový  oceán  do  několika  typů  prostorů,  které  se  mezi  sebou  liší  právy  a 

povinnostmi  pobřežních  a  ostatních  států.  Hranice  těchto  prostorů  vznikly  na  základě  politického 

konsensu. Základní kategorií mořských prostorů jsou prostory spadající pod jurisdikci pobřežního státu 

a prostory za touto hranicí.  

Vnitřní vody (internal waters)155, teritoriální vody(moře) (territorial sea)156 a souostrovní vody 

souostrovního státu (archipelagic waters)157 jsou prostory, na něž se vztahuje státní suverenita a jsou 

považovány za součást státního území158. 

Přilehlá  zóna  (contiguous  zone)159,  výlučná  ekonomická  zóna  (exclusive  economic  zone,  EEZ)160  a 

kontinentální šelf (continental shelf) 161 jsou prostory, v nichž pobřežní stát vykonává svá svrchovaná 

(výlučná) práva v určitých otázkách. Právní režim výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu je 

velmi podobný s tím podstatným rozdílem, že EEZ musí stát vyhlásit a případné vyhlášení 

kontinentálního šelfu je pouze deklaratorní povahy. 

Volné  moře  (high  seas)162  a  tzv.  Oblast  (Area)163  jsou  mezinárodní  prostory  za  hranicemi  národní 

jurisdikce, ve kterých všechny státy světa požívají stejných práv. 

3.1.2 Želvy jako živé mořské zdroje 

UNCLOS rozlišuje zachování a využívání živých mořských zdrojů a ochranu necílových druhů v rámci 

využívání živých  mořských zdrojů. Jelikož neexistuje žádná globální závazná úmluva týkající se 

mořských želv, která by toto upravovala, jsou ustanovení UNCLOS a limity v nich stanovené významné 

pro ochranu želv v situacích, na které nedopadají žádné jiné  normy mezinárodního práva (například 

proto, že stát, který želvy loví, není stranou žádného mechanismu na jejich ochranu). Mořské želvy 

mohou být v obou postaveních, zpravidla ale bývají necílovým druhem a legální lov je spíše výjimkou. 

                                                           
154 Čl. 311 odst.3 tamtéž. 
155 Také nazývané národní vody, čl. 8 tamtéž. 
156 Též pobřežní nebo výsostné vody, část II tamtéž. 
157 Čl. 49 tamtéž. 
158 Zahrnuje tedy vody, mořské dno, podzemí i vzdušný prostor nad nimi, viz. POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní 
právo veřejné: zvláštní část. 6., dopl. a rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-
398-1, str. 102.  
159 Také ochranná zóna, čl.33 UNCLOS. 
160 Též výlučná hospodářská zóna, část V tamtéž. 
161 Pevninská mělčina, část VI tamtéž. 
162 Část VII tamtéž. 
163 Část IX tamtéž. 
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Státy  jsou  totiž  ve  vztahu  k nim  zpravidla  vázány  povinnostmi  vyplývajícími  z jiných  mezinárodních 

smluv, ať už globálního, či regionálního charakteru, z nichž mnohé jsou uvedeny v této práci. 

a) Pláže a teritoriální moře 

Během  svého  pobytu  na  plážích  a  v  teritoriálních  vodách  se  želvy  nacházejí  na  státním  území 

pobřežního státu, kde daný stát vykonává svou výlučnou svrchovanost. Stát má na tomto území trvalou 

svrchovanost nad přírodními zdroji.164 Stát tedy může svobodně využívat své přírodní bohatství v zájmu 

svého  rozvoje  a  rozvoje  svých  občanů.  Tento  princip  se  objevuje  i  v dalších  úmluvách.165  Limity 

svobodného  využívání  přírodních  zdrojů,  tedy  i  mořských  želv,  v této  oblasti  jsou  v obecné  rovině 

vyjádřeny v CBD, kdy podle čl. 3 nesmí tyto činnosti způsobit škody životnímu prostředí jiných států 

nebo území za hranicemi národní působnosti. V případě porušení by se uplatnila odpovědnost státu.  

b) Výlučná ekonomická zóna 

Ve  výlučné  ekonomické  zóně166  má  pobřežní  stát  svrchované  právo  využívat  přírodní  zdroje,  živé  i 

mrtvé,  uchovávat  je  a  hospodařit  s nimi.167  Omezení  tohoto  nakládání  jsou  přísnější,  než  je  tomu 

v případě pevniny a teritoriálních vod. Při nakládání musí, v souladu s nejlepšími dostupnými 

vědeckými poznatky, zajistit, aby nadměrným využíváním (exploatací) nebylo ohroženo jejich 

zachování.168  

V případě, že je některý druh mořské želvy pro stát lovným druhem, musí tento přijmout opatření, aby 

jejich  populace  byly  udrženy  či obnoveny  na  úroveň,  která  umožní  nejvyšší  možný výtěžek,  určený 

faktory ekonomickými a faktory životního prostředí.169 

Při  výkonu  a  vynucování  opatření  týkajících  se  zachování,  ochrany  a  hospodaření  s živými  zdroji, 

přiznává samotná úmluva státu značná práva jako právo vstupu na loď, inspekce, zadržení a soudní 

přezkum.170 

 

 

                                                           
164 Uznáno v rezoluci Valného shromáždění OSN č. 1803 z roku 1962. Více k této problematice viz. článek POTOČNÝ, Miroslav. 
Zásada svrchované rovnosti států. Mezinárodní vztahy / Czech Jurnal of International Relations, 1968, Vol 3 No 4, str. 3-9. 
ISSN 0323-1844. Dostupné z: file:///C:/Users/Samanta/Downloads/593-Text%20článku-1209-1-10-20120715%20(2).pdf. 
165 Např. čl. 3 CBD „Státy mají, v souladu s Chartou OSN a principy mezinárodního práva, suverénní právo využívat své vlastní 
zdroje v souladu s vlastní politikou v životním prostředí“. 
166 Maximální šíře EEZ může být 200 námořních mil od základních linií, od nichž se měří šíře pobřežního moře, viz. čl. 57 
UNCLOS. 
167 Čl. 56 odst. 1 písm. a) tamtéž. 
168 Čl. 61 odst. 2 tamtéž. 
169 Č. 61 odst. 3 tamtéž. 
170 Čl. 73 odst. 1 tamtéž. 
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c) Volné moře 

Na volném moři se mořské želvy nacházejí v mezinárodním prostoru, kde mají všechny státy stejná 

práva.  Příslušníci  všech  států  zde  mohou  provozovat rybolov,  resp.  lov  živých mořských  zdrojů,  při 

dodržení  určitých  limitů.  Zaprvé  je  svoboda  každého  státu  omezena  stejnou  svobodou  ostatních 

států.171 Zadruhé musí být živé zdroje lovných druhů udrženy na úrovni, která umožní jejich maximální 

stálou těžbu.172 Při hospodaření s živými zdroji a při přijímání opatření k jejich zachování nebo obnově 

spolu státy spolupracují.173 

Tato ustanovení jsou ale velmi obecná, a tedy spíše rámcového charakteru. Navíc zde chybí účinný 

mechanismus vymáhání jejich dodržování. Není zde žádná mezinárodní organizace s globální 

působností, v rámci níž by státy spolupracovaly.  Ve vztahu k rybolovu má význam Dohoda o rybích 

hejnech z roku 1995 a regionální rybářské mechanismy, žádný z nich se ale nevztahuje na mořské želvy, 

které na volném moři v současné době nejsou komerčně loveny. 

3.1.3 Želvy jako necílové druhy 

a) Výlučná ekonomická zóna 

I v situacích, kdy želvy nejsou cílovým druhem, musí stát při provádění opatření brát v úvahu dopad na 

druhy, které „žijí s lovnými druhy v symbióze anebo jsou na nich závislé“ a to tak, aby jejich populace 

byly udrženy či obnoveny nad úroveň, „pod kterou by byla vážně ohrožena jejich reprodukce.“.174  

b) Volné moře 

Při využívání živých mořských zdrojů volného moře musí smluvní strany vzít v úvahu i dopad na druhy 

přidružené k lovným druhům nebo na nich závislé, jejichž populace musí být udrženy nebo obnoveny 

nad úroveň, pod kterou by byla jejich reprodukce vážně ohrožena.175 

3.1.4 Ochrana mořského prostředí 

Ochrany a uchování mořského prostředí se týká samostatná část UNCLOS.176 Vzhledem 

k neoddělitelnosti  mořského  prostředí  od  živých  organismů  se  v něm  nacházejících  má  tato  část 

význam i pro ochranu mořských želv. 

                                                           
171 Čl. 87 odst. 2 UNCLOS, podle kterého stát užívá své svobody s ohledem na zájmy ostatních států.  
172 Čl. 119 odst. 1 písm. a) UNCLOS. 
173 Čl. 118 UNCLOS. 
174 Čl. 61 odst. 4 UNCLOS. 
175 Čl. 119 odst. 1 písm. b) UNCLOS. 
176 Část XII, čl. 192-237 – „Ochrana a uchování mořského prostředí“ (Protection and preservation of the marine environment). 
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V čl.  192  je  zakotvena obecná  povinnost  států  chránit  a  uchovávat mořské  prostředí.  Dikce tohoto 

ustanovení v sobě zahrnuje nejen povinnost omezovat znečištění, která je v obecné rovině upravena 

v čl. 194177, ale i například povinnost využívat takové technologie, které nebudou poškozovat mořská 

stanoviště. Tuto povinnost musí státy dodržovat jak při využívání mořských zdrojů, tak při činnostech 

na pevnině, které by mohly mořské prostředí negativně ovlivnit. 

Další ustanovení této části obsahují pravidla, jejichž cílem je snižování a prevence znečištění mořského 

prostředí.178 Pro ochranu živých organismů je nejvýznamnější čl. 194 odst. 5 , který stanoví, že opatření 

přijatá  v rámci  této  časti  UNCLOS  mají  zahrnovat  i  opatření  „nezbytná  pro  ochranu  a  zachování 

vzácných nebo zranitelných ekosystémů, jakož i přirozeného životního prostředí druhů, jejichž stavy jsou 

vyčerpány,  vystaveny  ohrožení  nebo  nebezpečí,  a  ostatních  forem  života  v  moři.“.  Z   formulace 

ustanovení vyplývá, že se nejedná jen o opatření v souvislosti se znečištěním, ale o doplnění obecné 

povinnosti stanovené v čl. 192. 

Důležitý pro ochranu mořských želv je také čl. 196 („Použití technologií a introdukce nepůvodních nebo 

nových druhů“)180, jehož odstavec 1 ukládá státům povinnost přijmout všechna nezbytná opatření k 

zabraňování,  snižování  a  kontrole  znečišťování  mořského  prostředí,  ke  kterému  by  mohlo  dojít 

v důsledku introdukce nepůvodních nebo nových druhů do určité části mořského prostředí a které by 

mohlo přivodit jeho podstatnou nebo škodlivou změnu. Toto ustanovení je základem ochrany proti tzv. 

biologickému znečištění, které je obecně hrozbou pro mořské ekosystémy a v určitých případech může 

být hrozbou i pro mořské želvy. 

Všechny  výše  zmíněné  povinnosti  nejsou  nijak  prostorově  omezeny  a  vztahují  se  tedy  na  veškeré 

činnosti v mořském prostředí prováděné. Může se jednat i o činnosti prováděné na pevnině, které mají 

dopady na mořské prostředí. 

3.2 Ochrana mořských želv jako stěhovavých druhů 

3.2.1 Bonnská úmluva 

Úmluva  o  ochraně  stěhovavých  druhů  volně  žijících  živočichů  (Convention  on  the  Conservation  of 

Migratory Species of Wild Animals; CMS) byla uzavřena 23. června 1979 v německém městě Bonn, kde 

také  v současné  době  sídlí  její  Sekretariát.  Z toho  důvodu  se  také  označuje  jako  Bonnská  úmluva. 

                                                           
177 „Opatření pro předcházení, snižování a kontrolu znečištění mořského prostředí“ (Measures to prevent, reduce and control 
pollution of the marine environment). 
178 UNCLOS definuje znečištění mořského prostředí velmi široce a to v čl. 1 odst. 1 (4) jako „přímé nebo nepřímé zanesení 
takových látek nebo energie člověkem do mořského prostředí, včetně ústí řek, které mají či mohou mít takové zhoubné účinky, 
jako jsou poškození živých zdrojů a mořského života, ohrožení lidského zdraví, zabránění mořské činnosti včetně rybolovu či 
jinému oprávněnému využívání moře, zhoršení užitné jakosti mořské vody a omezení podmínek pro rekreaci.“. 
180 Use of technologies and introduction of alien or new species. 
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V platnost vstoupila 1. listopadu 1983. 181 V současné době má 120 smluvních stran, včetně Evropské 

unie. Česká republika se stala smluvní stranou 1. května 1994 a má i svého zástupce ve Vědecké radě 

Úmluvy.182 

Jedná se o jedinou mezinárodní smlouvu, která se týká pouze migrujících živočichů. 

Základním cílem Úmluvy je ochrana všech stěhovavých druhů živočichů, včetně bezobratlých. 

Živočichové  mají  být  chráněni  v celém  areálu  (range)  jejich  rozšíření.  Areálem  se  rozumí  „všechny 

suchozemské či vodní plochy, které stěhovavý druh obývá, v nichž se dočasně zdržuje, které překračuje 

či přelétává v kterékoli době na své normální migrační cestě“.183 To vyžaduje koordinovanou 

mezinárodní spolupráci. 

Text  úmluvy  také  obsahuje  dvě  přílohy,  které  obsahují  seznam  druhů  živočichů,  na  něž  se  Úmluva 

vztahuje. 

V Příloze  I  jsou  uvedeny  druhy,  které  jsou  ohrožené  v celém  areálu  svého  rozšíření  nebo  na  jeho 

významné části. Areálové státy184 (range states) jsou povinny usilovat o zachování druhu a v případech, 

kdy  je  to  proveditelné  a  vhodné,  obnovit  jeho  stanoviště,  jejichž  existence  zabrání  nebezpečí  jeho 

vyhynutí.185 Dále mají areálové státy povinnosti odstraňovat a minimalizovat nepříznivé účinky činností 

nebo překážky, které vážně ohrožují či omezují stěhování druhů. 186 V neposlední řadě areálové státy 

zakáží odchyt187 jedinců tohoto druhu. Je možné udělit výjimku, například pokud jde o lov k vědeckým 

účelům  nebo  pokud má  lov  sloužit k uspokojení  potřeb  těch, kteří  tento  druh tradičně využívají  ke 

svému  živobytí.  Veškeré  výjimky  ale  musí  být  časově  i  prostorově  omezené  a  musí  mít  přesně 

vymezený obsah.188 Tyto výjimky mohou například umožnit aktivity sloužící k podpoře rozmnožování 

či přežití některého druhu mořských želv.189 

                                                           
181 Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva) - Ministerstvo životního 
prostředí. Ministerstvo životního prostředí [online]. Copyright © 2008 [cit. 17.02.2018]. Dostupné 
z: http://www.env.cz/cz/bonnska_umluva. 
182 Bonnská úmluva – CMS. Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti — [online]. Copyright © 2018 Informační 
systém Úmluvy o biologické rozmanitosti. [cit. 17.02.2018]. Dostupné z: http://chm.nature.cz/dalsi-mezinarodni-
zavazky/bonnska-umluva-cms/. 
183 „…all the areas of land and water that a migratory species inhabits, stays in temporarily, crosses or overflies at any time 
on its normal migration route.” (čl. I odst. 1 písm. f) CMS). 
184 Je to takový stát, který vykonává jurisdikci nad jakoukoli částí areálu stěhovavého druhu. Rovněž také stát vlajky plující lodi 
zabývající se lovem daného druhu mimo území státní jurisdikce (čl. I odst. 1 písm. h) tamtéž). 
185 Čl. III odst. 4 písm. a) tamtéž. 
186 Čl. III odst. 4 písm. b) tamtéž. 
187 Odchytem se podle výkladových ustanovení myslí sběr, lovení, rybolov, chytání, vyrušování, záměrné zabíjení nebo pokusy 
o  takovouto  činnost.  „…taking,  hunting,  fishing,  capturing,  harassing,  delibarate  killing,  or  attempting  to  engage  in  such 
conduct.“ – čl. I odst. 1 písm. i) tamtéž. 
188 Čl. III odst. 5 tamtéž. 
189 Čl. III odst. 5 písm. b) tamtéž. 
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Podle některých autorů se zákaz odchytu vztahuje i na lov krevet pomocí vlečných sítí (trawling), které 

nemají TED (turtle excluder device), jelikož při něm dochází k neúmyslnému chycení želv.190 

V Příloze II jsou uvedeny druhy živočichů, jejichž ochraně by prospělo uzavření mezinárodních dohod 

mezi státy191. Článek IV rozlišuje mezi dvěma typy dohod. 192 „DOHODY“ ve smyslu čl. 4 odst. 3 jsou 

pouze právně závazné mezinárodní smlouvy. V současné době je v platnosti sedm takových dohod.193 

Druhým typem dohod jsou „dohody“ ve smyslu čl. 4 odst. 4, které mohou být uzavírané i ve formě 

právně nezávazného nástroje. Typicky jsou jimi memoranda porozumění (Memorandum of 

Understanding,  MoU).194  Těch  bylo  zatím  přijato  devatenáct,  z nichž  dvě  se  týkají  mořských  želv  – 

Memorandum porozumění o opatřeních pro ochranu želv atlantského pobřeží Afriky a Memorandum 

porozumění o ochraně a péči o mořské želvy a jejich stanoviště v Indickém oceánu a jihovýchodní Asii. 

Pokud to opravňují okolnosti, může být stěhovavý druh uveden v obou přílohách. 195 Všechny druhy 

mořských želv byly postupně zapsány do obou příloh. Výjimkou je kareta australská, která je uvedena 

pouze v Příloze II.196 Areálové státy se tedy vynasnaží dodržovat zákazy a omezení stanovaná v článku 

III a zároveň se musí vynasnažit přijmout dohody, ať už právně závazné nebo nezávazné. 

3.2.2 Memorandum porozumění o opatřeních pro ochranu želv atlantského pobřeží Afriky 

Memorandum porozumění o opatřeních pro ochranu želv atlantského pobřeží Afriky (Memorandum 

of Understanding Concerning Conservation Measures for Marine Turtles of  Atlantic Coast of Africa) 

bylo uzavřeno dne 29. května 1999 v Abidjanu(Pobřeží slonoviny). Do současné doby k němu 

přistoupilo 23 areálových států západního pobřeží Afriky, většinou v zastoupení ministry s působností 

pro ochranu životního prostředí. Vztahuje se na šest druhů mořských želv uvedených v preambuli – 

kareta obecná, kareta obrovská, kožatka velká, kareta pravá, kareta menší a kareta zelenavá. Tedy na 

všechny želvy kromě karety australské, která žije pouze ve vodách mezi Austrálií a Novou Guineou. 

                                                           
190 LYSTER, Simon. The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (The Bonn Convention), 29 NAT. 
RESOURCES J. 979 (1989), str. 988."…it is fair to conclude that article III(5 ) imposes a legal duty on parties that are Range States 
of the Atlantic Ridley [Kemp's ridley] to prohibit the use of shrimp trawls in areas where the turtle occurs unless the trawls are 
fitted with "Turtle Excluder Devices." 
191 Čl. IV odst. 1 CMS. 
192 Jejich formální rozlišení v textu Úmluvy („DOHODY“ versus „dohody“; „AGREEMENTS“ vs. „agreements“) bylo zavedeno 
rezolucí 2.6 přijaté na druhém zasedaní smluvních stran Bonnské úmluvy, která se konala roku 1988 v Ženevě. Viz. ŽÁKOVSKÁ, 
Karolína. Ochrana  mořské  biodiverzity  v  mezinárodním  právu.  Praha:  Univerzita  Karlova  v  Praze,  Právnická  fakulta,  2010. 
Prameny a nové proudy právní vědy. ISBN 978-80-87146-35-4, str. 74. 
193 About the CMS Family | CMS Family Portal. Welcome to CMS Family Portal | CMS Family Portal [online]. Copyright © 2017 
[cit. 17.02.2018]. Dostupné z: http://www.migratoryspecies.org/en/content/about-cms-family. 
194  Právně  nezávazné  (spadají  do  kategorie  soft  law)  dohody  uzavírané  příslušnými  správními  orgány  areálových  států. 
Představují  pro  zúčastněné  státy  pouze  morální  závazek,  ale  jsou  často  prvním  stupněm  k uzavření  právně  závazného 
dokumentu. 
195 Čl. IV odst. 2 CMS. 
196 Species | CMS. CMS | Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals [online]. Copyright © 2017 
[cit. 17.02.2018]. Dostupné z: http://www.cms.int/en/species?field_species_class_tid=454.  
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Základem pro přijetí opatření na národní úrovní je plán ochrany (Conservation Plan), jenž je přílohou 

memoranda. Jeho cílem by mělo být zlepšování znalostí o mořských želvách a jejich migračních cestách, 

snižování jejich úmrtnosti a další. Konkrétně by součástí plánu ochrany měla být opatření k ochraně 

pláží využívaných želvami ke kladení vajec, monitoring a výzkum. 

Smluvní  strany  se  také  zavázaly  přijmout  opatření  na  národní  úrovni  nezbytná  k přísné  ochraně 

mořských želv ve všech stádiích jejich života („strict protection of marine turtles at all stages of their 

life cycle“). Dále se zavazují přezkoumat a případně zpřísnit národní legislativu a přistoupit 

k mezinárodním smlouvám relevantním pro ochranu mořských želv. 

Implementace Memoranda včetně plánů ochrany by měla být prověřována na pravidelných schůzích 

smluvních  států.  Zatím  se takové  schůze  konaly  dvě.  Na  druhé  schůzi,  která  se  konala v roce 2008 

v Senegalu, byl zřízen Poradní výbor (Advisory Committee). Jedná se odborný poradní orgán 

signatářských států Memoranda, mezi jehož úkoly patří přezkoumávat výroční zprávy (Annual Reports) 

jednotlivých smluvních států a vypracovávat tříletý pracovní plán (Work Plan), který směřuje k naplnění 

cílů Memoranda. 

3.2.3  Memorandum  porozumění  o  ochraně  a  péči  o mořské  želvy  a  jejich  stanoviště 

v Indickém oceánu a jihovýchodní Asii 

Memorandum porozumění o ochraně a péči o mořské želvy a jejich stanoviště v Indickém oceánu a 

jihovýchodní Asii (Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of Marine 

Turtles and their Habitats of the Indian Ocean and South-East Asia) bylo podepsáno 23. června 2001 

v Manile,  hlavním  městě  Filipín,  a  v současné  době  má  35  smluvních  stran,  sdružuje  tedy  téměř 

všechny areálové státy.197 Vztahuje se na vody a území pobřežních států Indického oceánu a 

jihovýchodní  Asie  a k nim přilehlá  moře  až  po  Torresův  průliv198.  Pro  účely  implementace  je  oblast 

rozdělena na čtyři podoblasti  – jihovýchodní Asie a Austrálie, severní Indický oceán, severozápadní 

Indický oceán a západní Indický oceán. 199 Vztahuje se na šest druhů mořských želv, tedy na všechny 

kromě karety menší, která se zde nenachází a žije především v Mexickém zálivu.200 

                                                           
197 Indian Ocean - South-East Asian Marine Turtle Memorandum of Understanding. Indian Ocean - South-East Asian Marine 
Turtle  Memorandum  of  Understanding [online].  Copyright  ©  IOSEA  Marine  Turtle  MoU  Secretariat,  c  [cit.  25.02.2018]. 
Dostupné z: http://www.ioseaturtles.org/org_map.php. 
198 Mořský průliv oddělující Austrálii od Nové Guineje. 
199 Indian Ocean - South-East Asian Marine Turtle Memorandum of Understanding. Indian Ocean - South-East Asian Marine 
Turtle  Memorandum  of  Understanding [online].  Copyright  ©  IOSEA  Marine  Turtle  MoU  Secretariat,  c  [cit.  22.02.2018]. 
Dostupné z: http://www.ioseaturtles.org/introduction.php. 
200  Kemp's  Ridley  Sea  Turtle  |  National  Geographic. National  Geographic [online].  Copyright  ©  1996  [cit.  22.02.2018]. 
Dostupné z: https://www.nationalgeographic.com/animals/reptiles/k/kemps-ridley-sea-turtle/. 
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I v případě tohoto memoranda je základem pro přijetí opatření na národní úrovni plán ochrany a péče 

(Conservation and Management Plan), který taktéž tvoří přílohu Memoranda. Je mnohem detailnější, 

než  plán  ochrany  (Conservation  Plan)  v  Memorandu  porozumění  o  opatřeních  pro  ochranu  želv 

atlantského  pobřeží  Afriky.  Obsahuje  šest  cílů  –  snížit  přímé  a  nepřímé  příčiny  úmrtí  želv;  chránit, 

uchovávat a obnovovat stanoviště mořských želv; zvýšit znalosti o mořských želvách skrze výzkum, 

monitoring  a  výměnu  informací;  zvýšit  veřejné  povědomí  o  zdrojích  ohrožení  želv  a  zvýšit  účast 

veřejnosti na jejich  ochraně; zvýšit regionální,  národní  a  mezinárodní  spolupráci  a podporovat 

implementaci Memoranda, včetně plánu ochrany a péče. K jejich dosažení stanovuje 24 programů, 

které v sobě zahrnují přes sto konkrétních aktivit, například identifikaci významných stanovišť jako jsou 

hlavní  migrační  cesty,  pláže,  kde  kladou  želvy  vejce,  a  oblasti,  kde  loví  svou  potravu,  či  podporu 

smluvních států, aby přistoupily k CITES, pokud tak ještě neučinily.201 

Celkově je toto memorandum propracovanější. Předpokládá také uzavírání bilaterálních, 

subregionálních a regionálních plánů ochrany a v případech, kdy je to vhodné, a vybízí státy k přeměně 

memoranda v právně závazný dokument.202 

Sedmá schůze signatářských států 

Smluvní  strany  se  pravidelně  schází.  Poslední  schůze  se  konala  8.-11.září  2014  v německém  městě 

Bonn. Jednalo se o sedmou schůzi. Zúčastnilo se jí dvacet tři signatářských států. Na schůzi se probíralo 

vícero  témat  regionálního  i  globálního  významu,  především  nelegální  odchyt  a  obchod  s mořskými 

želvami  v této  oblasti,  sociálně-ekonomické  a  kulturní  pozadí  využívání  a  ochrany  želv  a  interakce 

rybářských společností a mořský želv v Indickém oceánu.203 

Kromě místních společností mají velký podíl na lovu želv v Indickém oceánu a jihovýchodní Asii čínské 

a japonské společnosti, které je poté dodávají především na čínské, japonské a tchajwanské trhy. Tyto 

společnosti  loví  především  v oblasti  tzv.  korálového  trojúhelníku204.  Dalšími  významnými  lovnými 

oblastmi jsou oblast Bali, kde se loví karety obrovské, a oblast Bornea, ve které dochází k vysokému 

sběru vajec, která jsou vyvážena na malajsijské trhy.205 

                                                           
201 Indian Ocean - South-East Asian Marine Turtle Memorandum of Understanding [online]. Copyright © [cit. 25.02.2018]. 
Dostupné z: http://www.ioseaturtles.org/cmp/CMP_Final-March2004rev.pdf.  
202  „…When  appropriate,  signatory  States  will  consider  amending  the  Memorandum  of  Understanding  to  make  it  legally 
binding.“, BASIC PRINCIPLES (4.), Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of Marine Turtles 
and their Habitats of the Indian Ocean and South-East Asia. 
203  Report  of  the  Seventh  Meeting  of  the  IOSEA  Singatory  States  [online].  Copyright  ©  [cit.  25.02.2018].  Dostupné  z: 
http://www.ioseaturtles.org/UserFiles/File/meeting_files/4_IOSEA_SS7_Executive_Summary.pdf, str. 1. 
204 Ekoregion severně o Austrálie, jehož vrcholy tvoří ostrovy Luzon, Bali a Šalamounovy ostrovy. 
205 Indian Ocean - South-East Asian Marine Turtle Memorandum of Understanding [online]. Copyright ©i [cit. 25.02.2018]. 
Dostupné  z: http://www.ioseaturtles.org/UserFiles/File/meeting_files/MT_IO7_DOC10-1_Illegal_Take&Trade-final.pdf,  str. 
1. 
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Téměř  ve  všech  státech  této  oblasti  existují  zákony  zakazující  přímý  lov  a  vnitrostátní  obchod 

s mořskými želvami či jejich částmi. Některé státy dokonce v posledních letech zvýšily postih, 

především  pokuty,  v případě  porušení  těchto  norem.  I  přes  to  je  zde  stále  prostor  pro  zlepšení. 

V některých státech jsou pokuty neúměrně malé či je nedostatečný dohled nad dodržováním těchto 

předpisů. Podle zprávy ze schůze se ukázaly efektivními osvětové kampaně či školení osob zajišťujících 

dodržování práva. Dále by měl být zkoumán přínos národních i regionálních linek k hlášení trestných 

činů proti volně žijícím zvířatům (wildlife crime report hotlines).206 

Z hlediska vedlejších úlovků (by-catch) želv v rámci rybolovu bylo důležitým počinem zahájení 

spolupráce  s Indian  Ocean  Tuna  Commission  (IOTC)207.  Během  7.  schůze  signatářských  států  byly 

zveřejněny a projednány závěry vyplývající z první systematické analýzy výročních zpráv, které musí 

členské  státy  IOTC  každoročně  předkládat.208  Z hlediska  ochrany  želv  a  snižování  jejich  vedlejších 

úlovků jsou důležitými  informacemi  velikost loďstva rybářských  společností, jejich  rozmístění  a 

množství vedlejších želvích úlovků. 209 Údaje o vedlejších úlovcích se sice nedají považovat za přesné, 

jelikož zde chybí centralizovaný monitoring, ale i přes to mohou poskytnout určitý referenční rámec 

pro přijímání budoucích opatření. 

  

                                                           
206 Tamtéž, str. 2. 
207 Indian Ocean Tuna Commission je mezivládní organizace, která byla založena v roce 1996 především k dohledu na rybolov 
tuňáků a jim příbuzných druhů. Jedním z důvodů, proč se začala více zabývat vedlejšími úlovky želv, je i fakt, že dvacet tři 
z třiceti jedna jejích členských států je zároveň signatářskými státy Memoranda porozumění. Viz. Indian Ocean - South-East 
Asian Marine Turtle Memorandum of Understanding [online]. Copyright © [cit. 21.06.2018]. Dostupné 
z: http://www.ioseaturtles.org/UserFiles/File/meeting_files/MT_IO7_DOC10-4_Indian_Ocean_Fisheries-
Turtle_Interactions.pdf, str. 3. 
208 Jednalo se o výroční zprávy, které státy předložily na 15. schůzi Vědeckého výboru (Scientific Committee) IOTC konané 12. 
prosince 2012 na Seychelách. 
209 Indian Ocean - South-East Asian Marine Turtle Memorandum of Understanding [online]. Copyright © [cit. 21.06.2018]. 
Dostupné z: http://www.ioseaturtles.org/UserFiles/File/meeting_files/MT_IO7_DOC10-4_Indian_Ocean_Fisheries-
Turtle_Interactions.pdf, str. 3. 
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3.3 Ochrana mořských želv v rámci mezinárodního obchodu 

3.3.1 CITES 

Úmluva  o mezinárodním obchodu  s ohroženými  druhy  volně žijících živočichů  a  planě  rostoucích 

rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 

CITES)210uvádí všechny druhy mořských želv ve své Příloze I a obchod s nimi tedy podléhá nejpřísnějším 

omezením. Obchod je povolen pouze při udělení výjimky a při splnění předem stanovených 

podmínek.211 

Význam pro ochranu mořských želv má také zahrnutí introdukce (vnesení) z moře do pojmu obchodu. 

Introdukcí  se  rozumí  „dovoz  exempláře  kteréhokoli  druhu,  který  byl  získán  v mořských  vodách,  jež 

nespadají do jurisdikce žádného státu“. 212 Úmluva se tedy vztahuje na veškeré druhy mořských želv, 

které byly uloveny na volném moři, tedy v oblasti, která nespadá pod právní výsost žádného státu. 

Jejich introdukce na území smluvního státu vyžaduje potvrzení vydané příslušným orgánem daného 

státu. 

Obchod je podmíněn vydáním dovozního povolení a v případě introdukce želv chycených na volném 

moři  vydáním  potvrzení.  Obchodník  musí  získat  toto  povolení,  popřípadě  potvrzení,  před  tím,  než 

jedince do dané země importuje (doveze).213  

Vzhledem k předchozímu nepříznivému vlivu legálního obchodu na počty jedinců jednotlivých druhů 

je pojem „převážně komerční účely“ („primarily commercial purposes“) vykládán smluvními stranami 

extenzivně  a  považuje  za  něj  jakýkoli  obchod,  který  není  výlučně  k nekomerčním  účelům  (any 

transaction  that  is  not  wholly  non-commercial). 214  Vzhledem  k tomu,  že  téměř  veškerý  obchod 

s mořskými želvami byl určen ke komerčním účelům, vedlo toto ustanovení a jeho rozšiřující výklad 

k téměř úplnému ukončení legálního obchodu s nimi. 

K vydání  vývozního  povolení  je  opět  podmínkou  sdělení  vědeckého  orgánu,  že  vývozem  nebude 

ohroženo  přežití  daného  druhu  a  výkonný  orgán  se  musí  přesvědčit,  že  daný  jedinec  nebyl  získán 

v rozporu s právními předpisy a bude přepravován tak, aby bylo minimalizováno riziko jeho poranění 

či krutého zacházení.215 

                                                           
210 Byla přijata 3.března 1973 ve Washingtonu a vstoupila v platnost 1.července 1975. V současné době má 183 smluvních 
stran (k 23.6.2018). Všechny členské státy EU jsou signatáři této úmluvy a přistoupení EU jako celku vstoupilo v platnost 8. 
července 2015. Webové stránky: www.cites.org. 
211 Čl. II odst. 1 a čl. III CITES. 
212 Čl. IV písm. e) tamtéž. 
213 Čl. III odst. 2 písm. d) tamtéž. 
214 O tomto výkladu strany rozhody na páté schůzi konference stran (1985). 
215 Čl. III odst. 2 tamtéž. 
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3.3.2 Shrimp-Turtle Case na půdě WTO 

Důležitým  případem  vztahujícím  se  k mořským  želvám  byl  spor  mezi  Indií,  Malajsií,  Pákistánem  a 

Thajskem na jedné straně a USA na druhé straně, většinou označovaným jako „Shrimp-Turtle Case“, 

který byl rozhodnut v roce 1998 Orgánem pro řešení sporů (Dispute Settlement Body, DSB) působícím 

v rámci Světové obchodní organizace (World Trade Organisation, WTO).  

3.3.2.1 Skutkové okolnosti případu 

Na začátku roku 1997 podaly Indie, Malajsie, Pákistán a Thajsko společnou žalobu proti USA, a to ve 

věci zákazu USA uvaleného na dovoz některých krevet z těchto států. Tento zákaz USA uvalilo z důvodu 

ochrany mořských želv.  

Zákon o ohrožených druzích (The US Endangered  Species Act) z roku 1973 zařadil na seznam 

ohrožených druhů pět druhů mořských želv žijících ve vodách USA a zakázal jejich odchyt216 

v pobřežních vodách i na volném moři. Tento zákon vyžadoval, aby rybářské společnosti při lovu krevet 

vlečnými  sítěmi  používaly  v oblastech  s vysokou  pravděpodobností  výskytu  mořských  želv  turtle 

excluder device (TED). 

Ustanovení  §  609  US  Public  Law  101-102  z roku  1989  se  vztahuje  k dovozu.  Mimo  jiné  je  v jeho 

ustanoveních uvedeno, že může být zakázán dovoz krevet, při jejichž lovu byla využita zařízení, která 

by mohla mít negativní dopad na mořské želvy. Výjimkou by byla situace, kdy stát lovu vydal certifikát 

dokládající, že při lovu byly použity technologie srovnatelně účinné s technologiemi využívanými USA 

nebo že v dané oblasti nehrozí želvám nebezpečí. V praxi to znamená, že rybářské společnosti států 

vývozu musí používat TED nebo jiné obdobné zařízení při lovu krevet. 

Na  základě  výše  uvedeného  uvalily  USA  zákaz  na  dovoz  některých  krevet  a  produktů  z nich,  které 

pocházely z Indie, Malajsie, Pákistánu a Thajska, jelikož dovozci neměli příslušný certifikát. Tyto státy 

podaly proti Spojeným státům společnou žalobu. 

3.3.2.2 Rozhodnutí217 

Žaloba byla uznána důvodnou a bylo shledáno, že Spojené státy porušily pravidla WTO. Panel se usnesl, 

že zákaz dovozu vydaný USA byl v rozporu s článkem XI GATT 218, který mimo jiné omezuje používání 

                                                           
216 § 3 odst. 19 The US Endangered Species Act. 
217 WTO | Environment - disputes 8. World Trade Organization - Home page [online]. Dostupné 
z: https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis08_e.htm. 
218 Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). V tomto případě ve znění z roku 
1994 po Uruguayských kolech jednání. 
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zákazů  a  omezení  dovozu.219  V dané  situaci  se  podle  panelu  nejednalo o  možnou  výjimku  z tohoto 

pravidla, kterou by umožňoval článek XX GATT (Obecné výjimky) 220. USA se proti tomuto rozhodnutí 

odvolaly. 

Odvolací  orgán  potvrdil  rozhodnutí  panelu.  Řekl,  že  i  přestože  důvod  pro  takový  zákaz  dovozu  byl 

legitimní a v souladu s článkem XX 221, jeho aplikace byla diskriminační vůči žalujícím státům, členům 

WTO. USA totiž jiným státům, převážně karibským státům, poskytly technickou a finanční pomoc a 

delší přechodnou dobu pro zavedení TED. 

Odvolací orgán zdůraznil, že toto rozhodnutí neznamená, že členské státy nemohou přijmout národní 

opatření na ochranu životního prostředí nebo na ochranu ohrožených druhů. Naopak výslovně uvedl, 

že  by  taková  opatření  přijímat  měly.  Musí  být  však  v souladu  s jejich  povinnostmi  vyplývajícími 

z členství ve WTO a musí respektovat práva ostatních členů 222. Tyto své závěry opřel i o své dřívější 

rozhodnutí (United States – Gasoline), kde se Orgán pro řešení sporů vyslovil, že státy mohou přijímat 

opatření na ochranu životního prostředí, pokud tím neporušují své závazky či práva jiných států.223 

USA  implementovaly  doporučení  jim  daná  Orgánem  pro  řešení  sporů  a  tato  nová  úprava  byla  již 

v souladu s ustanoveními GATT. 

3.4 Ochrana mořských želv v rámci regionálních mořských úmluv 

V rámci regionálních „mořských“ úmluv je významná institucionalizovaná spolupráce pobřežních států 

v rámci tzv. regionálních moří (regional seas)224. Většina těchto aktivit je uskutečňována při Programu 

pro  regionální  moře  (Programme  for  Regional  Seas),  který  je  součástí  Programu  OSN  pro  životní 

prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP). V současné době existuje osmnáct těchto 

regionálních  moří,  přičemž  čtrnáct  je  zastřešovaných  UNEP  a  čtyři  fungují  zcela  samostatně  a  mají 

status „nezávislých partnerů“ programu.225 

                                                           
219 Článek XI – Obecné zákazy kvantitativních omezení (General Elimination of Quantitative Restriction).  
220 General Exceptions, dnes článek XIV GATS. 
221 Článek XX odst. (g) GATT:  „vztahující se ke zachování využívaných přírodních zdrojů...“ (relating to the conservation of 
exhaustible natural resources). 
222 Jak je stanoveno v úvodu článku XX GATT: ”…measures are not applied in a manner which would constitute a means of 
arbitrary or unjustifiable discrimination between countries…“. 
223  Více  informací  zde:  WTO  |  dispute  settlement  -  the  disputes  -  DS2. World  Trade  Organization  -  Home  page [online]. 
Dostupné z: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds2_e.htm. 
224 Jedná se o celky ekologické (zahrnují jeden nebo více tzv. velkých mořských ekosystémů) i politické (jsou mezinárodním 
fórem, v rámci něhož se řeší problematika dané oblasti. Dále se pobřežní státy daného oblasti regionálního moře prezentují 
navenek jako jeden celek). 
225 Why does working with regional seas matter [online]. Copyright © [cit. 07.07.2018]. Dostupné 
z: https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas/why-does-working-
regional-seas-matter. 
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Hlavním cílem těchto úmluv je ochrana proti znečištění moří, ale většinou obsahují i obecná ustanovení 

k ochraně  živých  zdrojů,  resp.  biodiverzity. 226  Tato  ustanovení  jsou  pak  prováděna  prováděcími 

protokoly. Z oblastí spadajících pod UNEP byly protokoly se vztahem k ochraně biodiverzity přijaty pro 

oblast východní Afriky, jihovýchodního Pacifiku, Karibskou oblast, Středozemní moře a Černé moře. 

Všechny kromě posledního uvedeného mají význam pro ochranu mořských želv. 

3.4.1 Nairobský protokol (východoafrická oblast)  

Protokol  týkající  se  chráněných  oblastí  a  divoké  fauny  a  flóry  východoafrické  oblasti  (Protocol 

Concerning  Protected  Areas  and  Wild  Fauna  and  Flora  in  the  Eastern  African  Region)  byl  přijat 

k rámcové Úmluvě o ochraně, péči a rozvoji mořského a pobřežního prostředí východoafrické oblasti 

(Convention for the Protection, Management and Development of the Marine and Coastal Environment 

of  the  Eastern  African  Region).227  Územní  působnost  jak  protokolu,  tak  úmluvy,  zahrnuje  oblast 

Indického  oceánu,  která  spadá  pod  jurisdikci  smluvních  stran,  a  dále  pevninské  pobřežní  oblasti  a 

vnitřní vody smluvních stran, které ekologicky souvisejí s pobřežním a mořským prostředím.228 

Hlavními  cíli  protokolu  je  udržení  ekologických  procesů  a  život  podporujících  systémů  (life  support 

systems), uchování genetické diverzity a zajištění udržitelného využívání přírodních zdrojů.229 Tyto cíle 

jsou dále konkretizovány ustanoveními týkajícími se chráněných rostlinných druhů uvedených v příloze 

I, živočišných druhů vyžadující zvláštní ochranu uvedených v příloze II, využitelných živočišných druhů 

vyžadujících ochranu v příloze III a chráněných stěhovavých druhů, jejichž seznam je uveden v příloze 

IV.230 

V příloze  II  (Živočišné  druhy vyžadující  zvláštní  ochranu)  jsou  uvedeni  tito  zástupci  mořských  želv  – 

kareta zelenavá, kareta obecná a kožatka velká, a dva zástupci želv suchozemských – želva obrovská a 

želva  paprsčitá.  Tyto  ohrožené  druhy  mají  požívat  nepřísnější  ochrany.  Především  jsou  zakázány 

veškeré formy odchytu, chovu či zabíjení, stejně jako ničení nebo poškozování jejich stanovišť, ničení 

a sběr vajíček, a to i prázdných, vlastnění či obchodování s těmito druhy, živými i mrtvými, a i výrobky 

z nich.231 

V příloze  III  (Využitelné  živočišné  druhy  vyžadující  ochranu)  jsou  kareta  obrovská  a  kareta  pravá. 

Obecně jsou v této příloze uvedené druhy, které jsou ohrožené právě jejich využíváním. Proto má být 

veškeré  jejich  využívání  regulováno  a  smluvní  strany  mají  přijmout  plány  regulace  jejich  využívání 

                                                           
226 Například čl. 10 Úmluvy o ochraně, péči a rozvoji mořského a pobřežního prostředí východoafrické oblasti. 
227 Také se označují jako Nairobský protokol a Nairobská úmluva podle města Nairobi, kde byly oba texty 21.června 1985 
přijaty. V platnost vstoupily 30. května 1996. Mají 10 smluvních stran, tedy všechny státy v regionu. 
228 Čl. 2 písm. a) Nairobské úmluvy ve spojení s čl. 1 písm. a) Nairobského protokolu. 
229 Čl. 2 tamtéž. 
230 Čl. 3-6 tamtéž. 
231 Čl. 4 tamtéž. 
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(management  plans  of  exploitation),  aby  byly  zachovány  optimální  počty  jedinců  těchto  druhů. 

Protokol uvádí demonstrativní výčet těchto opatření, která by měl takový plán obsahovat. Jsou  jimi 

například zákaz některých způsobů odchytu či lovu nebo časová či místní omezení a zákazy.232 

Příloha IV (Chráněné stěhovavé druhy) zahrnuje karetu obrovskou, karetu pravou, karetu zelenavou, 

karetu obecnou a kožatku velkou. Jedná se o migrující druhy, jejichž území výskytu (range) zasahuje i 

na  území  smluvních  států,  které  podle  potřeby  mají  v  případě  těchto  druhů  aplikovat  opatření 

vyjmenovaná ve článcích 2-5 protokolu.233 

Strany jsou dále povinny zakázat introdukci nepůvodních druhů, které by mohly v této oblasti způsobit 

významné nebo škodlivé změny234, a zřizovat chráněné oblasti235. 

3.4.2 Paipský protokol (jihovýchodní Pacifik) 

Protokol o ochraně a péči o chráněné mořské a pobřežní oblasti jihovýchodního Pacifiku (Protocol 

for  the  Conservation  and  Management  of  Protected  Marine  and  Coastal  Areas  of  the  South-East 

Pacific)236  k Úmluvě  o  ochraně  mořského  prostředí  a  pobřežních  oblastí  jihovýchodního  Pacifiku 

(Convention  for  the  Protection  of  the  Marine  Environment  and  Coastal  Areas  of  the  South-East 

Pacific)237 se vztahuje na mořskou oblast po vnější hranici EEZ smluvních stran, popřípadě na oblast 

kontinentálního  šelfu,  která  tuto  hranici  překračuje,  a  na  pobřežní  oblasti  určené  stranami,  kde  je 

„patrná ekologická interakce mezi pevninou, mořem a atmosférou“ 238.239 V této oblasti se vyskytují i 

některé druhy mořských želv. 

Od smluvních stran se požaduje, aby přijímaly ochranná opatření, samostatně nebo na základě dvou- 

či  vícestranných  úmluv,  za  účelem  ochrany  a  zachování  citlivých,  zranitelných  či  z přírodního  nebo 

kulturního  hlediska  jedinečných  ekosystémů.  Zvláštní  pozornost  má  být  přitom  věnována  druhům 

živočichů a rostlin, které jsou ohroženy vyhubením nebo vymřením. 240 Protokol neobsahuje seznam 

těchto druhů, ale lze mít zato, že v některých oblastech budou těmito druhy i některé druhy mořských 

želv. 

                                                           
232 Čl. 5 tamtéž. 
233 Čl. 6 tamtéž. 
234 Čl. 7 tamtéž. 
235 Čl. 8 tamtéž. 
236 Protokol byl přijat v Paipě (Kolumbie) 21. září 1989 a vstoupil v platnost 17. října 1994. Stranami jsou všechny státy této 
oblasti – Chile, Peru, Ekvádor, Panama a Kolumbie. Více informací na: www.cpps-int.org. 
237 Úmluva byla přijata v Limě (Peru) 12. listopadu 1981 a vstoupila v platnost 19. května 1986. Stranami jsou všechny státy 
této oblasti – Chile, Peru, Ekvádor, Panama a Kolumbie. 
238 „…where interaction between land, sea and the atmosphere is ecologically apparent”, viz. čl. 1 Paipského protokolu. 
239 Čl. I Paipského protokolu. 
240 Čl. II tamtéž. 
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Hlavním  nástrojem  pro  splnění  stanovených  povinností  je  zřizování  chráněných  oblastí.  V těchto 

oblastech mají být regulovány určité druhy činností, má být předcházeno a snižováno jejich znečištění, 

zřizována ochranná pásma či prováděna EIA.241 

3.4.3 Kingstonský protokol (širší Karibská oblast) 

Protokol týkající se zvláště chráněných oblastí a divoké fauny a flóry k Úmluvě o ochraně a rozvoji 

mořského prostředí širší Karibské oblasti (Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife 

to  the  Convention  for  the  Protection  and  Development  of  the  Marine  Environment  of  the  Wider 

Caribbean Region)242 se vztahuje na mořskou oblast definovanou úmluvou 243, mořské vody náležející 

k vnitřním vodám smluvních stran, vodní toky až po hranici sladké vody a na ekologicky související 

oblasti určené smluvními stranami.244 Tato oblast je oblastí výskytu některých druhů želv mořských a 

sladkovodních, popř. žijících v brakických vodách. 

Protokol stanovuje smluvním státům obecnou povinnost přijímat nezbytná opatření pro ochranu a péči 

o  oblasti  zvláštní  hodnoty  a  ohrožené  druhy  rostlin  a  živočichů.  Strany  musí  regulovat  a  případně 

zakázat takové aktivity, které by na tyto oblasti či druhy měly nepříznivý vliv, a spolupracovat mezi 

sebou. Navíc má každá strana, v míře, v jaké je to možné, povinnost  pečovat o všechny rostlinné a 

živočišné druhy takovým způsobem, aby se nestaly druhy ohroženými.245 

Dále protokol obsahuje ustanovení o zřizování chráněných oblastí, vnitrostátních i přeshraničních, a 

péči o ně.246 

Součástí protokolu jsou také tři přílohy. Příloha I obsahuje přísně chráněné druhy rostlin, příloha II 

přísně  chráněné  druhy  živočichů  a  příloha  III  druhy  rostlin  a  živočichů,  jejichž  využívání  má  být 

regulováno. Na druhy uvedené v přílohách se vztahují různě přísná opatření, která jsou státy povinny 

přijmout. Je možné udělit výjimku v případě tradičních činností obyvatel.247 

V příloze II jsou uvedeny čtyři druhy mořských želv 248 – kareta pravá, kareta obecná, kožatka pravá a 

kareta obrovská, tedy všechny druhy, které se v oblasti vyskytují. Dále je v příloze uveden jeden druh 

                                                           
241 Čl. II – VII tamtéž. 
242 Úmluva byla přijata 24.března 1983 v Cartagena de Indias (Kolumbie), proto je také známá pod názvem Cartagenská 
úmluva, a vstoupila v platnost 11. října 1986. Protokol byl přijat 18. ledna 1990 a vstoupil v platnost 18. června 2000. 
K březnu 2017 má 16 smluvních stran, viz. http://www.cep.unep.org/cartagena-convention. Více informací o Úmluvě a 
Protokolu na: www.cep.unep.org. 
243 Mexický záliv, Karibské moře a přilehlá oblast Atlantského oceánu do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřeží 
smluvních stran, viz. čl. 2 odst. 1 Cartagenské úmluvy. 
244 Čl. 1 písm. c) Kingstonského protokolu ve spojení s čl. 2 odst. 1 Cartagenské úmluvy. 
245 Čl. 3 Kingstonského protokolu. 
246 Čl. 4-9 tamtéž. 
247 Čl. 14 tamtéž. 
248 Indian Ocean - South-East Asian Marine Turtle Memorandum of Understanding [online]. Copyright © [cit. 29.10.2018]. 
Dostupné 
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želvy sladkovodní.249 Smluvní strany mají zajistit úplnou ochranu a obnovu populací těchto druhů, a to 

skrze zákaz jejich odchytu, držení, zabíjení či obchodu s nimi, jejich vejci, částmi nebo výrobky z nich. 

V mezích možností (to the  extent applicable) se tento zákaz vztahuje i na jejich neúmyslný odchyt, 

držení a zabíjení. Dále mají strany zamezit i rušení těchto druhů.250 

V příloze III jsou tři druhy sladkovodních želv. U těchto druhů mají být zakázány určité způsoby odchytu, 

lovu a zabíjení, regulován obchod s nimi a přijímána opatření k udržení jejich populací.251 

3.4.4 Barcelonský protokol (Středozemní moře) 

Protokol  týkající  se  zvláště  chráněných  oblastí  a  biologické  rozmanitosti  ve  Středomoří  (Protocol 

Concerning  Specially  Protected  Areas  and  Biological  Diversity  in  the  Mediterranean)  provádějící 

Barcelonskou úmluvu (Úmluva o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří, 

Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the 

Mediterranean)252 představuje jeden z nejpropracovanějších právně závazných mezinárodních 

dokumentů, které v této oblasti existují.253 Územní působnost protokolu zahrnuje oblast 

Středozemního moře vymezenou v Barcelonské úmluvě 254, mořské dno, vnitřní mořské vody a vodní 

toky až po hranici sladké vody a suchozemské oblasti určené každou stranou, včetně mokřadů.255 Tato 

oblast je výskytem některých druhů mořských a sladkovodních želv.  

Základní  povinností  smluvních  států  je  chránit  a  zachovávat  oblasti  zvláštní  přírodní  nebo  kulturní 

hodnoty, a to zřizováním zvláště chráněných území, chránit a zachovávat bezprostředně ohrožené a 

ohrožené druhy rostlin a živočichů a vzájemně spolupracovat na zachování a udržitelném využívání 

biologické rozmanitosti.256 Protokol dále obsahuje zvlášť ustanovení týkající se prostorové257 a 

druhové258 ochrany. 

                                                           
z: http://www.ioseaturtles.org/UserFiles/File/meeting_files/4_IOSEA_SS7_Executive_Summary.pdfhttp://www.car-spaw-
rac.org/?Annexes-of-the-SPAW-Protocol,83. 
249 Ringed map turtle. 
250 Čl. 11 odst. 1 písm. b) tamtéž. 
251 Čl. 11 odst. 1 písm. c) tamtéž. 
252 Jedná se o novější verzi Barcelonské úmluvy, která byla přijata spolu s Protokolem 10. června 1995 v Barceloně a nahradila 
původní Barcelonskou úmluvu z roku 1976. Úmluva vystoupila v platnost 9. července 2004. Protokol vstoupil v platnost 12. 
prosince 1999 a nahradil Protokol týkající se Středomořských chráněných oblastí z roku 1982. Smluvními stranami úmluvy je 
všech 21 středomořských států a Evropská Unie. Protokol má 17 smluvních stran, stav k 13. únoru 2018. Více informací na: 
www.unepmap.org 
253 ŽÁKOVSKÁ, Karolína. Ochrana mořské biodiverzity v  mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 2010. Prameny a nové proudy právní vědy. ISBN 978-80-87146-35-4, str. 89. 
254 Celé Středozemní moře, včetně okrajových moří a zálivů, viz. Čl. 1 odst. 1 Barcelonské úmluvy 1995. 
255 Čl. 2 odst. 1 Barcelonského protokolu. 
256 Čl. 3 tamtéž. 
257 Část II (OCHRANA OBLASTÍ) tamtéž. 
258 Část III (OCHRANA A ZACHOVÁNÍ DRUHŮ) tamtéž. 
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V rámci  prostorové  ochrany  jsou  rozlišovány  dvě  kategorie  chráněných  oblastí  –  zvláště  chráněné 

oblasti vytvářené stranami spadající pod národní jurisdikci a zvláště chráněné oblasti středomořského 

významu (Specially Protected Areas of Mediterranean Importance, SPAMI), které mohou být vytvářeny 

i  na  volném  moři259.  Druhá  skupina  oblastí  představuje  větší  možnost  ochrany  významných  oblastí 

tohoto ekosystému a je v rámci ostatních protokolů výjimkou. Pro zařazení na Seznam SPAMI je nutné 

splnit kritéria v Příloze I a pokud se jedná o oblast na volném moři, je potřeba souhlasu všech smluvních 

stran. Opatření, která mají státy přijmout v těchto oblastech, jsou obdobou ustanovení jiných úmluv – 

zákaz vypouštění a odkládání odpadů, regulace zavlékání nepůvodních druhů, regulace a zákaz odchytu 

a  zabíjení  zvířat  pocházející  z těchto  oblastí,  atd.260  Některými  z těchto  oblastí  jsou  také  oblasti 

s výskytem mořských želv. 

V rámci druhové ochrany je pro mořské želvy významné jejich zařazení na Seznam ohrožených druhů 

(Příloha II). Je v něm uvedeno pět druhů mořských želv – kareta obecná, kareta obrovská, kareta pravá, 

kareta menší a kožatka velká. Jedná se o všechny druhy žijící v této oblasti. Navíc je zde i jeden druh 

sladkovodní želvy – kožnatka africká. Těmto druhům mají státy zajistit „maximální možnou ochranu a 

obnovu“261, a to přijetím opatření vyjmenovaných v protokolu. Jde například kontrolu a případný zákaz 

odchytu, lovu, usmrcování či obchodu s těmito druhy nebo o zákaz jejich rušení během rozmnožování, 

líhnutí  nebo  migrace.262  Dále  mají  strany  zakázat  ničení  a  poškozování  jejich  stanovišť  a  sestavit  a 

provést akční plány k jejich ochraně a obnově. 263 Výjimky ze zákazů mohou být udělovány pouze ke 

stanoveným účelům a za předpokladu, že tím nebude ohroženo přežití populace nebo jiného druhu.264 

Při ochraně těchto druhů spolu státy vzájemně spolupracují. 

  

                                                           
259 K prosazování opatření týkajících se oblastí na volném moři vůči stranám, které nejsou stranami protokolu a řídí se tedy 
ustanoveními UNCLOS nebo mezinárodním obyčejovým právem, protokol předpokládá vyjednávání a spolupráci na 
mezinárodní úrovní, viz. čl. 28 Barcelonského protokolu. 
260 Čl. 6 Barcelonského protokolu. 
261 Čl. 12 odst. 2 tamtéž. 
262 Čl. 11 odst. 3 tamtéž. 
263 Čl. 12 odst. 3 tamtéž. 
264 Čl. 12 odst. 6 tamtéž. 
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3.5 Specifická druhová ochrana: Meziamerická úmluva o mořských želvách 

Meziamerická  úmluva  o  ochraně  a  zachování  mořských  želv  (Inter-American  Convention  for  the 

Protection and Conservation of Sea Turles; IAC)265 je aktuálně jediným právně závazným dokumentem, 

který se věnuje výlučně mořským želvám. V současné době má 15 smluvních stran.266  

Úmluva se vztahuje na šest druhů mořských želv uvedených v příloze I267 a jejich stanoviště v prostoru 

zahrnujícím pevninská území smluvních států a mořské oblasti spadající pod jejich jurisdikci.268 Státy se 

ale zavazují přijímat příslušná opatření i ve vztahu k lodím plujícím pod jejich vlajkou.269 Tím je zajištěno 

dodržování opatření i na volném moři. 

Je  v ní  stanovena  řada  opatření  (čl.4),  jež  jsou  státy  povinny  přijmout.  Tato  musí  být  v souladu 

s mezinárodním právem a na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků.270 

K těmto opatřením patří zákaz úmyslného odchytu a zabíjení želv; zákaz domácího obchodu s želvami, 

jejich částmi, vejci či výrobky z nich; povinnost dodržování CITES; v mezích možností zákaz lidských 

činností, které by mohly zásadně negativně ovlivňovat želvy a to zejména v období páření, kladení vajec 

či  migrace;  ochrana,  zachování  a  znovuobnovování  želvích  stanovišť,  včetně  vytváření  chráněných 

oblastí v souladu s přílohou II (Protection and Conservation of Sea Turtle Habitats); podpora vědeckého 

výzkumu, vzdělávání a osvěty a v co největší možné míře snížení vedlejších želvích úlovků a zranění želv 

v rámci rybolovu a to používáním vhodných rybářských pomůcek, včetně používání zařízení bránících 

zachycení želv (turtle excluder devices, TED) v souladu s přílohou III (Use of Turtle Excluder Devices). 

Jelikož  během  jednání  o  textu  úmluvy  docházelo  mezi  zástupci  států  ke  sporům  ohledně  přísného 

zákazu úmyslného odchytu, lovu a domácího obchodu 271, byl do článku 4 zařazen odstavec 3, podle 

kterého mohou státy udělit výjimky, a to pokud je to nezbytné k zajištění naléhavých ekonomických 

potřeb obyvatel. Tyto výjimky však nesmí ohrozit cíle úmluvy.272 

Konkrétní  povinnosti,  které  státům  vyplývají  z povinnosti  ochraňovat  a  zachovávat  želví  stanoviště, 

nejsou jasně dány. Ochrana (protection) a zachování (conservation) nejsou v úmluvě definovány. Dále, 

přestože článek 4 hovoří o povinnosti států zajistit ochranu a zachování stanovišť, tak příloha II hovoří 

o tom, že každá stran má pouze zvážit a popřípadě přijmout (shall consider and may adopt) opatření 

                                                           
265 Byla přijata v Caracasu, ve Venezuele, 1. prosince 1996 a vstoupila v platnost 2.května 2001. 
266 Stav k 31.prosinci 2017. 
267 Kareta obecná, kareta obrovská, kožatka velká, kareta pravá, kareta menší a kareta zelenavá. 
268 Čl. 1 odst. 1 a čl. III Meziamerická úmluva o ochraně a zachování mořských želv. 
269 Čl. 4 odst. 1 písm. b) tamtéž. 
270 Čl. 4 odst. 1 tamtéž. 
271  WOLD,  Chris.  The  Status  of  the  Sea  Turtles  under  International  Environmental  Law  and  International  Environmental 
Agreements, 1998. Lewis and Clark College and University. Diplomová práce. Dostupné z: 
https://www.lclark.edu/live/files/174?fbclid=IwAR2eK6uuIRD0grnHyZzpSCRuOCmB4d3sWT6cqWFMbzAPiRks6TN973Yjvgw. 
272 Čl. 4 odst. 3 písm. a), b) tamtéž. 
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na  jejich  ochranu  a  zachování.    Opatření  k omezení  lidských  činností  mají  být  přijímána  v mezích 

možností (to the extent practicable), a to pokud by tyto činnosti mohly vážně (seriously) negativně 

ovlivnit  mořské  želvy.273  Tato  formulace  také  není  nejpřesnější.  I  přes  řadu  nedostatků  jsou  tato 

ustanovení na ochranu mořských želv výjimkou. 

V příloze III je detailněji upraveno použití zařízení bránících zachycení želv v rybářských sítích.274 Každá 

strana  musí  požadovat,  aby  rybářské  lodě  určené  k lovu  krevet  pomocí  vlečných  sítí  (shrimp  trawl 

vessels)  spadající  pod  její  jurisdikci  byly  vybaveny  funkčním  a  správně  umístěným  TED.275  Z této 

povinnosti  může  strana  udělit  výjimku,  pokud  jde o  sítě,  které  jsou  ovládané  výlučně  manuálně; u 

vlečných sítí, pro které nebylo TED vyvinuto, a u lodí, které využívají pomůcky, u nichž bylo prokázáno, 

že neohrožující želvy nebo pokud působí ve vodách, kde není riziko střetu s želvou či je velmi malé. 276 

Další výjimky mohou existovat pro lodě lovící krevety, které provádějí vědecký výzkum, a nebo pro lodě 

operující v oblastech, kde mořská tráva nebo jiné okolnosti znemožňující použití TED. 277 Strana, která 

udělí výjimku, musí přijmout jiná opatření na ochranu mořských želv.278 

Strany mají povinnost zajistit monitoring plnění přijatých opatření a každoročně předkládat zprávy o 

programech  přijatých  na  ochranu  želv  a  jejich  stanovišť. 279  Tyto  zprávy  (Annual  Reports)    mají 

obsahovat obecný  popis  programů  na ochranu  a  zachování  želv  a  jejich  stanovišť,  včetně  přijatých 

právních  předpisů;  souhrn  činností,  které  byly  uskutečněny  za  účelem  dosažení  cílů  úmluvy280,  a 

detailní popis veškerých udělených výjimek během předcházejícího roku včetně relevantních informací 

o počtu ovlivněných želv, vajec a stanovišť.281 

  

                                                           
273 Čl. 4 odst. 2 písm. c) tamtéž. 
274 Turtle excluder device, TED, je definováno jako zařízení pro zvýšení selektivity vlečných sítí pro lov krevet, za účelem snížení 
vedlejších želvích úlovků (a device designed to reduce the incidental capture of sea turtles in shrimp fishing operations), viz. 
Příloha II bod 2 tamtéž. 
275 Příloha II bod 3 tamtéž. 
276 Příloha II bod 4 písm. a) a b) tamtéž. 
277 Příloha II bod 4 písm. c) a d) tamtéž. 
278 Příloha II bod 4 tamtéž. 
279 Čl.10 a 11 tamtéž. 
280 Vývoj nových rybářských pomůcek, vědecký výzkum, vzdělávací programy, atd., viz. příloha IV písm. c) tamtéž. 
281 Příloha IV písm. a)-e) tamtéž. 
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4. Želvy v péči člověka 

Z hlediska ochrany želv je relevantní i právní úprava jejich chovu v zajetí, resp. lidské péči. V případě 

mořských želv je tento chov výjimkou.  

Pozornost bude věnována především české právní úpravě, popř. jejím souvislostem s úpravou v rámci 

Evropské  unie.  Dále  bude v této  části  rozebrána  problematika  želv  v postavení  nepůvodního,  popř. 

invazivního druhu, a to v rámci práva mezinárodního a práva EU.  

4.1 Právní úprava chovu v České republice 

4.1.1 Chov želv v zájmových chovech 

Chov želv v zájmových chovech je upraven především v zákoně na ochranu zvířat proti týrání.383 Tento 

zákon v preambuli stanovuje, že „zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém 

stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka“ a 

z této myšlenky celý zákon vychází. Zvíře pak definuje jako každého živého obratlovce, kromě člověka. 

Zvířetem však není plod nebo embryo.384 

Zákon  rozděluje  zvířata  na  hospodářská385, v zájmových  chovech386,  volně  žijící  zvířata387  a  pokusná 

zvířata388 a podle toho jim stanoví ochranný režim. Zvířetem v zájmovém chovu je „zvíře, u kterého 

hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených, nebo v 

domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti člověka, nebo zvíře sloužící člověku jako jeho 

společník.“ 

Obecně je možné v zájmových chovech chovat zvířata domestikovaná nebo zvířata volně žijící. Volně 

žijícím zvířetem je zvíře patřící k druhu, jehož populace se v přírodě udržuje samovolně, a to bez ohledu 

na to, zda je chováno v zajetí.389 Zástupci suchozemských a sladkovodních želv patří právě mezi volně 

žijící druhy zvířat.  

Chov jedinců volně žijících druhů zvířat je přísně regulován. To je dáno především tím, že jsou chráněna 

před odnímáním z přírody. V zákoně o ochraně přírody a krajiny 390 je stanoveno, že „všechny druhy 

                                                           
383 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „zákon na ochranu zvířat proti 
týrání“ nebo „zákon“. 
384 §3 písm. a zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
385 §3 písm. d tamtéž. 
386 §3 písm. e tamtéž. 
387 §3 písm. b tamtéž. 
388 §3 písm. j tamtéž. 
389 §3 písm. b zákona. 
390 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále jen „zákon o ochraně přírody“ nebo „ZOPK“. 
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rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem“ a to takovým, 

který  by  mohl  vést  k jejich  ohrožení  na  bytí,  k jejich  degeneraci,  k rušení  jejich  rozmnožovacích 

schopností  nebo  k zániku  populace  tohoto  druhu.391  Zákon  na  ochranu  zvířat  proti  týrání  dokonce 

zakazuje odchyt jedinců původních druhů volně žijících na území České republiky pro chov v zájmovém 

chovu.392 

Ještě více bude regulován chov a obchod s jedincem zvláště chráněného druhu podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny393 nebo s exemplářem CITES. Chovatel  musí  mít v takovém případě náležitou 

dokumentaci  o  jeho  původu.  Pokud  ji  nemá,  může  mu  být  jedinec  zabaven  a  uložena  pokuta.394 

Takovým druhem podle ZOPK je v případě želv pouze želva bahenní 395. Jedná se o jediný druh volně 

žijící  želvy  ve  střední  Evropě.  Druhy  želv  volně  žijící  na  území  jiných  států  je  možné  zakoupit 

v obchodech s chovatelskými potřebami nebo přímo od chovatel. 

Chovatelem  se  podle  zákona  na  ochranu  zvířat  proti  týrání  rozumí  „každá  právnická  nebo  fyzická 

osoba, která drží nebo chová zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře, nebo obchoduje 

se zvířaty, provozuje jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro zvířata nebo zoologické 

zahrady, provádí pokusy na zvířeti nebo zvířatech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení.“ Ustanovení 

o povinnostech chovatelů se tedy netýkají pouze osob, které k jedinci mají vlastnické právo nebo se o 

něj  alespoň  starají,  ale  vztahují  se  i  na  osoby  s jedincem  obchodující  nebo  s ním  vykonávající  jiné 

činnosti. 

V §13 (Ochrana zvířat v zájmových chovech) odst. 1 až 3 zákona na ochranu zvířat proti týrání jsou 

stanoveny základní povinnosti chovatelů zvířat v zájmových chovech. Chovatel musí zvířeti zabezpečit 

podmínky  pro  zachování  jeho  fyziologických  funkcí a  zajištění  biologických  potřeb.  Nesmí  docházet 

k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete. Také musí chovatel učinit opatření proti úniku zvířete. 

Chovatel nese odpovědnost za zdraví a dobrý stav jedince. 

 

Udržování populace některých druhů želv v zajetí v místě jejich výskytu se záměrem jejich vypuštění 

do volné přírody je jedním ze způsobů záchrany daného druhu. Jedním z nejznámějších příkladů je 

působení Darwinovy nadace na ostrově Isabella, což je jeden ze skupiny ostrovů Galapágy, v ochraně 

želvy sloní. Želvy sloní se dostaly na pokraj vyhubení kvůli introdukci některých živočichů na ostrovy. 

                                                           
391 §5 odst. 1 ZOPK. 
392 §14 odst. 7 zákon na ochranu zvířat proti týrání. 
393 §48 (Zvláště chráněné rostliny a živočichové) odst. 3 ZOPK. 
394 Viz. zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 
a  dalších  opatřeních  k  ochraně  těchto  druhů  a  o  změně  některých  zákonů  (dále  jen  „zákon  o  obchodování  s  ohroženými 
druhy“) a §54 ZOPK. 
395 Je to želva tzv, přechodného typu, které jsou podobné jak želvám suchozemským, tak vodním. 
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Dovezené krysy, psi a kočky se živí jejich vajíčky nebo mladými želvami. Nepůvodní kozy spásávají velké 

množství vegetace, která je potravou právě i želv sloních. Želvy jsou chovány v rezervaci i několik let, 

dokud nedosáhnout takové velikosti, aby jim hrozilo menší nebezpečí od těchto nepůvodních druhů. 

4.1.2 Chov v zoologických zahradách 

4.1.2.1 Právní úprava 

Další možností chovu želv v zájmovém chovu je jejich chov v zoologických zahradách zřízených podle 

zákona o zoologických zahradách 396. Tento zákon je transpozicí směrnice Rady 1999/22/ES o chovu 

volně žijících živočichů v zoologických zahradách.  

Směrnice považuje zoologické zahrady za zařízení, která by měla přispívat k ochraně druhů, vzdělávání 

veřejnosti a vědeckému výzkumu. Také má být místem ochrany ex situ podle čl. 9 Úmluvy o biologické 

rozmanitosti, podle kterého má smluvní stát přijmout opatření na ochranu složek biodiverzity, vytvořit 

a udržovat zařízení na ochranu zvířat a přijmout opatření pro záchranu a rozmnožování ohrožených 

druhů a jejich následné navrácení do přirozených stanovišť.  

Velký  důraz  je  kladem  na  mezinárodní  spolupráci  zoologických  zahrad.  Také  jsou  zahrady  často 

zapojeny do činností mezinárodních organizací při ochraně ohrožených druhů. Aby zoologická zahrada 

mohla řádně plnit tyto funkce, vyžaduje směrnice jejich zřizování na základě licence za předpokladu 

splnění zákonných podmínek. 

Zoologickou zahradou se podle zákona o zoo rozumí „zařízení, v němž jsou chováni a po dobu nejméně 

7  dnů  v  kalendářním  roce  vystavováni  pro  veřejnost  volně  žijící  živočichové,  popřípadě  též  zvířata 

domácí“.397 Za zoologickou zahradu se nepovažují cirkusy, obchody se zvířaty a záchranné stanice nebo 

záchranná centra.398 V zoologické zahradě mohou být držena volně žijící zvířata399 i zvířata domácí400. 

Provozovatelem  zoologické  zahrady  může  být  fyzická  nebo  právnická  osoba,  které  byla  na  základě 

žádosti  udělena  Ministerstvem  životního  prostředí  licence.401  Ministerstvo  životního  prostředí  je 

zároveň  ústředním  orgánem  státní  správy  pro  oblast  provozování  zoologických  zahrad.  Po  podání 

žádosti si MŽP vyžádá písemné vyjádření České inspekce životního prostředí, místně příslušné 

                                                           
396 Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů. Dále jen „zákon o 
zoo“. 
397 §2 odst. 1 písm. a) zákona o zoo. 
398 §2 odst. 2 tamtéž. 
399 „jedinec takového živočišného druhu, jehož populace se udržuje anebo udržovala, v případě druhů v přírodě nezvěstných 
nebo vyhynulých, v přírodě samovolně; může jít i o jedince chovaného v lidské péči anebo závislého na péči člověka“  viz. §3 
písm. d) tamtéž. 
400 „živočich, který patří k biologickému druhu, jenž vznikl činností člověka domestikací a žije převážně v přímé závislosti na 
péči člověka, případně druhotně zdivočelý živočich původně domestikovaného druhu nebo poddruhu“ viz. §3 písm. c) tamtéž. 
401 §3 odst. 1 a §4 odst. 1 tamtéž. 
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veterinární správy a Ústřední komise na ochranu zvířat a provede ve spolupráci s Komisí pro zoologické 

zahrady místní šetření v dané zoologické zahradě. 

Licence  může  být  udělena  za  splnění  zákonem  stanovených  podmínek.  Provozovatel  musí  chovat 

živočichy v podmínkách zajišťujících jejich biologické a ochranářské požadavky, musí učinit opatření 

k zamezení  jejich  úniků,  účastní  se  výzkumu  prospěšného  pro  ochranu  druhů,  provádí  výchovu 

veřejnosti ve vztahu k ochraně přírody a zajišťuje, aby o zvířata pečovaly osoby odborně způsobilé. 402 

Licence  se  vydává  na  dobu  neurčitou.403  MŽP  vede  evidenci  licencovaných  zahrad  a  ve  spolupráci 

s inspekcí a Komisí pro zoologické zahrady provádí minimálně jednou za 2 roky kontrolu nad 

dodržováním podmínek licence.404 V současné době je v České republice 27 licencovaných 

zoologických zahrad.405 

4.1.2.2 Význam pro ochranu želv 

Zoologické zahrady hrají významnou roli při ochraně živočichů, a to jak ex situ, tak in situ, tedy v místě 

jejich  přirozeného  výskytu.  Tuto  druhou  oblast  ochrany  zoologické  zahrady  zajišťují  skrze  jejich 

působení v mezinárodních organizacích či programech, mezinárodních i národních, na ochranu 

jednotlivých živočišných druhů. Takto přispívají i k ochraně želv. 

Ochrana  ex  situ  v prostorách  zoologické  zahrady  je  často  spojena  i  s umělým  odchovem  jedinců  a 

snahou o jejich následné vypuštění do volné přírody. Příkladem z praxe českých zoologických zahrad je 

chov želvy texaské v Zoo Praha, které se jako jediné zoo v Evropě podařilo ji rozmnožit. 

Programy  umělého  odchovu  v zoologických  zahradách  mohou  být  ale  úspěšné,  pouze  pokud  bude 

přirozené prostředí druhů zachované nebo obnovené a budou přijata opatření na ochranu daného 

druhu a jeho prostředí. 

Příkladem ochrany in situ je například spolupráce Zoo Brno s indonéskou neziskovou organizací Kura 

Kura Nusa Penida, které v roce 2017 společně otevřely na jednom z indonéských ostrovů vzdělávací 

centrum  pro  obyvatele  ostrova,  které  bude  učit  o  nebezpečích  hrozících  sladkovodním  a  mořským 

želvám. Při centru vznikla i záchranná stanice pro želvy zabavené nelegálním obchodníkům.406 

                                                           
402 §6 odst. 2 tamtéž. 
403 §7 odst. 2 tamtéž. 
404 §11 odst. 1 písm. b) a c) a §13 odst. 1 tamtéž. 
405 Zoologické zahrady - Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí [online].  Copyright © 2008 [cit. 
15.07.2018]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/zoologicke_zahrady. 
406 Více informací na: http://www.kura-kura.org/. 
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Zoologické zahrady také pořádají různé programy a akce na zvyšování osvěty v souvislosti s želvami. 

Poměrně často jsou též záchrannými centry pro zabavené živé exempláře želv podle CITES ve smyslu 

§34 zákona CITES a někdy plní i funkci záchranné stanice ve smyslu §3 odst. 1 písm. e) ZOPK.   

4.2 Želvy jako nepůvodní druhy 

Želvy nejsou jen ohroženými druhy, ale mohou být i druhy nepůvodními, resp. invazními, a to zejména 

v souvislosti  se  zájmovým  chovem.  V takovém  případě  není  rolí  práva  ochrana  želv,  ale  ochrana 

biologické rozmanitosti a původních druhů, které jsou želvami ohrožené. 

Nepůvodní druh je definován například v zákoně o ochraně přírody a krajiny, podle něhož se jedná o 

druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu.407 Regionem přitom může být stát 

nebo i jen oblast daného státu. Rozšiřování nepůvodních druhů představuje riziko z hlediska zachování 

biologické rozmanitosti, a to především v případě, že nepůvodní druh má nějaké vlastnosti, které ho 

činí dominantním oproti původním druhům a začne se významně rozšiřovat. V takovém případě se 

stává druhem invazním. 

Určitý  živočišný  či  rostlinný  druh  se  může  dostat  mimo  oblast  svého  přirozeného  výskytu  různými 

způsoby  –  během  mezinárodního  obchodu,  náhodným  transportem  (např.  loděmi  nebo  letadly), 

záměrný zavlečením v zemědělství či lesnictví, atd. V případě želv je aktuálně nejvýznamnější příčinnou 

jejich  zavlečení  a  případné  následné  invaze  vypouštění  nepůvodních  druhů  chovaných v zájmových 

chovech do volné přírody. Tento postup je z hlediska zákona na ochranu zvířat proti týrání týráním 408 

a chovateli tohoto jedince mohou proto být uloženy příslušné sankce. 

Invazní  druh  je  tedy  druh,  který  byl  na  dané  území  zavlečen  člověkem,  a  který  se  nekontrolovaně 

rozmnožuje a tím vytlačuje původní druhy. V současné době jsou invazní druhy považovány za jeden 

z největších  zdrojů  ohrožení  biodiverzity.  V případě nebezpečných  invazí může  dojít  i  k významným 

ekologickým škodám, zániku původních druhů, ale i ke škodám ekonomickým nebo může invaze mít 

zdravotní dopady. 

4.2.1 Úprava v mezinárodním právu 

Úpravu  související  s invazními  druhy  a  jejich  negativními  dopady  obsahují  i  některé  mezinárodní 

úmluvy. Z úmluv aplikovatelných i na problematiku želv jako invazních druhů jsou to pak Úmluva o 

ochraně evropské fauny, flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva), Úmluva o ochraně stěhovavých 

                                                           
407 §5 odst. 4 ZOPK. 
408 §4 odst. 1 písm. s) zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva) a Úmluva o biologické rozmanitosti. Téměř absolutní 

zákaz introdukce jakýchkoli druhů stanovují mezinárodní smlouvy pro oblast Antarktidy. 

Bernská úmluva stanovuje smluvním stranám povinnost přísně kontrolovat vysazování druhů, které 

nejsou v daném místě původní. 409 K naplnění tohoto závazku byla v roce 2003 přijata Celoevropská 

strategie pro invazivní druhy. Ta stanoví, že na základě získaných zkušeností mají být navrhovány a 

uskutečňovány vhodné programy, opatření a prioritní akce k odstraňování těchto druhů z prostředí, 

do něhož pronikly. Zároveň by smluvní strany měly přijmout v dané problematice národní strategie. 

Bonnská  úmluva  mimo  jiné  klade  důraz  na  zamezení  zavlékání,  vysazování  a  šíření  geograficky 

nepůvodních invazních druhů. Také vyžaduje po smluvních státech, aby zajistily kontrolu a 

odstraňování zavlečených druhů, které by mohly způsobit ohrožení druhů uvedených v příloze 

úmluvy.410 

Na  mezinárodním  poli  má  v této  problematice  největší  význam  Úmluva  o  biologické  rozmanitosti. 

V roce 2002 přijala CBD terminologii týkající se těchto druhů. Vetřeleckým druhem je druh, poddruh 

nebo  nižší  taxon,  který  byl  zavlečený  (vysazený)  mimo  svůj  přirozený  minulý  nebo  současný  areál 

rozšíření.  Invazní  vetřelecký  druh  je  vetřelecký  druh,  jehož  zavlečení  (vysazení)  nebo  rozšiřování 

ohrožuje biologickou rozmanitost. Zavlečení (vysazení), ať už úmyslné nebo neúmyslné, je podle CBD 

pohyb vetřeleckého druhu prostřednictvím člověka. Tuto definici přejaly i další mezinárodní úmluvy, 

organizace a iniciativy.411  

Úmluva CBD konkrétně stanovuje, že v situaci, kdy to bude možné a vhodné, každá smluvní strana 

zabrání  vysazování  či  vypouštění  a  bude  regulovat  nebo  vyhubí  nepůvodní  druhy,  které  ohrožují 

ekosystémy,  přírodní  stanoviště  nebo  druhy.412  Jedná  se  o  prostředek  péče  o  biodiverzitu  in  situ. 

Naplňování  tohoto  ustanovení  musí  být  v souladu  se  zásadami  prevence413  a  principem  předběžné 

opatrnosti414. Podle tohoto principu nesmí být nedostatek vědeckého poznání o environmentálním, 

sociálním a ekonomickém nebezpečí, které mohou nepůvodní invazní druhy a jejich zavlékání 

(vysazování) způsobit, důvodem pro nepřijetí preventivních opatření proti jejich zavlékání či 

vysazování.415 

                                                           
409 Čl. 11 odst. 2 písm. b) Bernské úmluvy. 
410 Čl. III odst. 4 písm c) a čl. V odst. 5 písm. e) Bonnské úmluvy. 
411 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost: právní stav k 1.1.2006. Praha: 
Linde, 2006. ISBN 80-7201-609-1, str.182. 
412 Čl. 8 písm. h) CBD. 
413 Přijatými na šestém zasedání konference smluvních stran v roce 2002. 
414 Viz. Rozhodnutí COP CBD VI/23. 
415 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost: právní stav k 1.1.2006. Praha: 
Linde, 2006. ISBN 80-7201-609-1, str.183: 
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V rámci IUCN funguje Mezinárodní databáze invazních druhů (Global Invasive Species Database, GISD), 

která eviduje invazní druhy, informace o nich a jejich současném rozšíření a příčiny a důsledky invaze.416 

4.2.2 Úprava v právu EU 

V posledních letech je invazním druhům věnována zvýšená  pozornost i v rámci Evropské unie. 

Ustanovení  zabývající  se  invazními  nepůvodními  druhy  obsahuje  směrnice  o  ochraně  volně  žijících 

ptáků417 a směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin418. 

Na  problematiku  želv  jako  nepůvodních  invazních  druhů  dopadá  směrnice  o  stanovištích,  která 

stanoví, že státy mají zajistit, aby při záměrném vysazování nepůvodních druhů nedošlo k poškození 

přírodních  stanovišť  v jejich  přirozeném  areálu  rozšíření  nebo  k poškození  původních  volně  žijících 

živočichů  a  planě  rostoucích  rostlin.419  V případě,  že  to  členský  stát  považuje  za  nezbytné,  takové 

vysazování zakáže. 

Dne 1. ledna 2015 vstoupilo v platnost nařízení o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření 

invazních nepůvodních druhů420, které stanovuje základní pravidla v souvislosti s nejvíce 

problematickými  invazními  druhy  v rámci  EU.  V srpnu  2016  vstoupilo  v platnost  prováděcí  nařízení 

komise  EU,  které  obsahuje  seznam  invazních  nepůvodních  druhů  s významným  dopadem  na  Unii 

(„unijní seznam“). Ze zástupců želv je v tomto seznamu uvedena želva nádherná.  

Kritéria pro zařazení na seznam jsou stanovena v čl. 4 nařízení a patří mezi ně například nepůvodnost 

druhu  na  celém  území  Unie,  s výjimkou  nejvzdálenějších  regionů;  pravděpodobnost,  že  budou  mít 

závažný nepříznivý dopad na biologickou rozmanitost a pravděpodobnost, že jejich zařazení na seznam 

zajistí účinnou prevenci, minimalizaci nebo zmírnění dopadů jejich zavlékání či vysazování.421  

Jedinci těchto druhů se nesmějí úmyslně přivážet na území Unie, držet, chovat, uvádět na trh nebo 

uvolňovat do životního prostředí.422 Některé z těchto aktivit mohou být povoleny pro účely výzkumu, 

ochrany ex situ nebo medicinální účely.423 Jedince v zájmovém chovu, kteří nejsou drženi pro komerční 

účely,  si  smí  jejich  vlastník  ponechat,  a  to  za  podmínek,  že  již  byli  drženi  před  zařazením  na  tento 

seznam, jsou chováni v oddělených prostorách a vlastník zavedl všechna vhodná opatření, aby nedošlo 

                                                           
416 Více viz.: http://www.iucngisd.org/gisd/. 
417 Směrnice č. 79/409/EHS. 
418 Směrnice č. 92/43/EHS, dále jen „směrnice o stanovištích“. 
419 Čl. 22 písm. b) směrnice o stanovištích. 
420 Nařízení EP a Rady č. 1143/2014, dále jen „nařízení“. 
421 Čl. 4 odst. 3 nařízení. 
422 Čl. 7 tamtéž 
423 Čl. 8 tamtéž. 
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k jejich rozmnožování nebo úniku. Příslušné orgány musí tyto vlastníky informovat o rizicích 

souvisejících s držením a o opatřeních, která jsou povinni přijmout.424 

Jak  již  bylo  zmíněno,  je  invazním  druhem  na  území  Evropy  želva  nádherná,  která  je  zařazena  jak 

v Mezinárodní databázi invazních druhů, tak v seznamu nepůvodních druhů s významným dopadem 

na  Unii.  Tento  druh,  původem  z USA,  se  na  území  Evropy  dostal  v rámci  mezinárodního  obchodu 

s těmito živočichy za účelem jejich chovu v zájmových chovech. Tento druh byl nejvíce obchodovaným 

druhem sloužícím  k chovným  účelům.425  Jedinci však  dorůstají  až třiceti centimetrů  a  dožívají  se až 

padesáti  let,  a  proto  byli  vypouštěni  svými  majiteli  do  rybníků.  Z toho  důvodu  se  dnes  tento  druh 

nachází  ve sladkých  vodách  a močálech  Evropy.  Velkým ohrožením je především pro původní 

evropskou želvu bahenní, která je jako ohrožený druh zařazena v Příloze II Bernské úmluvy426.427 

  

                                                           
424 Čl. 31 tamtéž. 
425 V letech 1989 a 1997 bylo z USA vyvezeno více než 52 milionů jedinců, viz: 
http://www.iucngisd.org/gisd/speciesname/Trachemys+scripta+elegans.  
426 Viz. podkapitola 2.2.1 Bernská úmluva. 
427 Global Invasive Species Database (2018) Species profile: Trachemys scripta elegans. [online]. Copyright © 2010                              
[cit. 29.10.2018]. Dostupné z: http://www.iucngisd.org/gisd/speciesname/Trachemys+scripta+elegans.  
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Závěr 

Želvy patří do třídy plazů. Zástupce můžeme rozdělit na suchozemské, sladkovodní a mořské. Nacházejí 

se v teplejších  oblastech  světa  a  obývají všechny kontinenty  kromě  Antarktidy.  Mořské  želvy  se od 

ostatních druhů odlišují mimo jiné tím, že se jedná o migrující druhy. Střídají tedy během svého života 

různá  stanoviště  a  překračují  hranice  mezi  státy.  V současné  době  mají  mořské  želvy  sedm  žijících 

zástupců. 

Význam želv pro ekosystém je veliký. Udržují rovnováhu ekosystémů a přispívají k biologické 

rozmanitosti.  Specifické  a  nezastupitelné  postavení  mají  mořské  želvy  v rámci  ekosystémů  pláže  a 

moře. 

Želvy jsou ohrožené jejich lovem a odchytem z volné přírody. Takové želvy pak slouží jako potrava, 

k umístění v zájmových chovech, pro výrobu dekorativních předmětů nebo v tradiční medicíně. Tento 

odchyt bývá zpravidla nelegální, jelikož želvy jsou v mnoha případech jako ohrožené druhy chráněné 

mezinárodními smlouvami i národní legislativou. Další příčinou úbytku želvích populací je ztráta nebo 

znečištění jejich stanovišť, a to v důsledku zemědělství, průmyslu, klimatických změn nebo v souvislosti 

se  zvětšujícím  se  množstvím  odpadu  v přírodě.  Velké  množství  mořských  želv  se  stává  vedlejším 

úlovkem v rámci rybolovu. 

Podle Červeného seznamu ohrožených druhů má většina druhů suchozemských želv, více než polovina 

želv sladkovodních a všechny druhy mořských želv status kriticky ohrožený, ohrožený nebo zranitelný. 

Želvy  jsou  chráněné  v globálních  i  regionálních  mezinárodních  úmluvách.  Žádná  z těchto  úmluv  se 

nevztahuje výlučně k ochraně všech druhů želv, ale jsou chráněné úmluvami, jejichž předmětem je 

ochrana biologické rozmanitosti, ochrana přírodních stanovišť či ochrana ohrožených druhů. Poslední 

jmenované úmluvy obsahují právně závazné seznamy, v nichž jsou některé druhy želv uvedené. 

Všechny druhy želv i jejich stanoviště, která se nacházejí pod právní působností některé smluvní strany, 

jsou  chráněny  Úmluvou  o  biologické  rozmanitosti.  Tato  mezinárodní  smlouva  se  zabývá  širokou 

problematikou biologické rozmanitosti. Výhodou tedy je, že je řada souvisejících témat řešena v rámci 

jedné  úmluvy.  Široký  záběr  je  však  příčinou  narůstajícího  množství  úkolů,  které  si  smluvní  strany 

stanovují, ale většinou nerealizují. 

Jedním ze základních cílů je ochrana biodiverzity jako celku, a to skrze opatření in situ (v místě výskytu), 

kterým je dávána přednost, a ex situ. Dalším cílem je udržitelné využívání složek biologické 

rozmanitosti,  které  nesmí  vést  k dlouhodobému  poklesu  biodiverzity.  Toto  omezení  využívání  je 
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přísnější než například ustanovení UNCLOS týkající se využívání živých mořských zdrojů, kdy nesmí být 

pouze ohroženo jejich zachování. 

Povinnosti, které jsou většinou podmíněny možností a vhodností, jsou formulovány spíše obecně a 

konkrétní  povinnosti  se  v CBD  téměř  nevyskytují.  Navíc  zde  chybí  mechanismus  kontroly  účinnosti 

přijatých opatření. Za další nedostatek účinné ochrany především mořských želv je možné považovat, 

že se její ustanovení až na výjimky nevztahují na oblast volného moře. 

Stanoviště  želv  dále  mohou  být  chráněna  dle  Úmluvy  UNESCO  o  ochraně  světového  dědictví  a 

Ramsarské úmluvy o mokřadech. Úmluva UNESCO se vztahuje i na geologické a fyziologické útvary a 

na přírodní lokality. Tato území a lokality mohou být zařazeny na Seznam světového dědictví. Seznam 

druhů úmluva neobsahuje. Ustanovení o opatřeních, o jejichž přijetí by měly státy „usilovat“, jsou velmi 

obecná. Navíc mají být přijímána v „možné a odpovídající“ míře. Úmluva UNESCO tedy vytváří spíše 

referenční, ale i tak významný rámec ochrany. 

Ramsarská úmluva se zabývá ochranou mokřadů, které jsou jedním z typů želvích stanovišť, a druhů 

na ně navázaným. V rámci úmluvy jsou vedeny Seznam mokřadů mezinárodního významu a Seznam 

ohrožených mokřadů. Některé z těchto mokřadů jsou také stanovištěm želv. U těchto stanovišť mají 

státy zřizovat chráněná mokřadní území a obecně je chránit a dbát na jejich rozumné využívání. 

Z hlediska ochrany ohrožených druhů želv má v rámci globálních úmluv největší význam Úmluva CITES 

o  mezinárodním  obchodu  s ohroženými  druhy,  jejímž  cílem  je  ochrana  biologické  rozmanitosti 

prostřednictví regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy, jakožto jedné z hlavních příčin 

jejich úbytku. Obsahuje tři přílohy. V příloze I jsou uvedeny všechny druhy mořských želv a sedmnáct 

druhů želv suchozemských nebo sladkovodních. Jedná se o druhy ohrožené vyhynutím. Obchod s nimi 

je  povolován  pouze  výjimečně,  při  splnění  předem  daných  kritérii,  a  to  na  základě  dovozních  a 

vývozních  povolení.  Jedním  z kritérií  je  nekomerční  účel  obchodu.  Pro  ochranu  mořských  želv  má 

zásadní význam, že ustanovení o obchodu s nimi se vztahují i na jejich introdukci z moře, a to i pokud 

byl jedinec uloven na volném moři. V příloze II jsou druhy, které by mohly být ohroženy vyhynutím, 

kdyby obchod s nimi nebyl regulován nebo druhy podobné druhům v příloze I. Tato příloha obsahuje 

některé  druhy  suchozemských  a  sladkovodních  želv  a  obchod  s nimi  je  možný  pouze  na  základě 

vývozních  povolení.  Podmínky  pro  jejich  udělení  nejsou  tak  přísné  jako  u  druhů  přílohy  I,  zejména 

mohou být využívány ke komerčním účelům, tedy například pro zájmový chov. 

CITES  je  propracovanou  úmluvou,  která  měla  a  stále  má  vliv  na  snížení  mezinárodního  obchodu 

s ohroženými  druhy  želv.  Nevztahuje  se  však  na  vnitrostátní  obchod,  který  je  také  příčinou  jejich 

úbytku.  Navíc vedla ke zvýšení objemu obchodu na nelegálních trzích a ke zvýšení ceny a prestiže 
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exemplářů. Kromě snížení objemu legálního mezinárodního obchodu má pozitivní vliv na mezinárodní 

spolupráci smluvních stran.  

Další ochranu některým druhům želv a jejich stanovištím poskytují regionálních „pevninské“ úmluvy, 

z nichž  největší  význam  má  Bernská  úmluva  o  ochraně  evropské  fauny  a  flóry,  která  se  vztahuje 

především na oblast Evropy. Její význam spočívá ve velkém počtu smluvních stran (50), v zahrnutí všech 

druhů želv do příloh úmluvy a ve stanovení konkrétních zákazů týkajících se druhů uvedených v příloze 

I (Přísné chráněné druhy živočichů), kde jsou uvedeny některé druhy suchozemských a sladkovodních 

želv a všechny druhy želv mořských vyskytujících se v této oblasti. Státy mají například zakázat jejich 

odchyt a usmrcování, ničení míst jejich odpočinku a rozmnožovaní nebo zakázat obchod s nimi, jejich 

částmi  a  výrobky  z nich.  Tato  ustanovení  týkající  se  obchodu  se  většinou  překrývající  s ochranou 

poskytovanou  CITES.  Jelikož  se  ale  jedná  o  úmluvu  pevninského  charakteru,  nevztahují  se  tato 

ustanovení na oblast volného moře a mořské želvy jsou tedy chráněny pouze v některých fázích svého 

života. Zbylé želvy jsou zahrnuté v příloze II (Chráněné druhy živočichů) a jejich využívání má být pouze 

regulováno. Ustanovení v případě těchto druhů mají doporučující charakter. 

Součástí Alžírské Úmluvy, s působností na území Afriky, je Seznam, na kterém jsou zahrnuty všechny 

druhy  mořských  želv  a  dva  druhy  želv  suchozemských.  Zástupce  těchto  druhů  je  zakázáno,  kromě 

případů výjimek, lovit, zabíjet nebo odchytávat. Také předpokládá, jako všechny regionální pevninské 

úmluvy,  vznik  chráněných  území.  Po  vstupu  v platnost  bude  nahrazena  svojí  revidovanou  verzí, 

označovanou také jako Maputská úmluva, která je propracovanější a její působnost je i za hranicemi 

národní jurisdikce. 

Zbylé regionální úmluvy mají význam především jako diskuzní fóra nebo jako základ ochrany, který je 

třeba doplnit. Dohoda ASEAN pro oblast jihovýchodní Asie, která je velmi propracovaná a poskytovala 

by významnou ochranu, nevstoupila ani po více než třiceti letech v platnost. Apijská úmluva 

s působností v jižním Pacifiku má pouze 5 smluvních stran z 22 států této oblasti a její platnost byla 

v roce  2002  pozastavena.  Panamerická  úmluva,  platná  v USA  v některých  státech  střední  a  Jižní 

Ameriky,  je  poměrně  obecná,  nestojí  na  moderních  environmentálních  principech  a  neposkytuje 

ochranu, kterou by již neposkytovaly modernější úmluvy platné pro smluvní státy.  

Speciální postavení v rámci právní úpravy ochrany mají mořské želvy. Vzhledem ke způsobu života se 

během svého životního cyklu střídavě nacházejí ve čtyřech různých právních režimech. Právní režim 

mořských biologických zdrojů se totiž odvíjí od režimu prostorů, ve kterých se nacházejí. 

Odlišný právní režim různých  částí světového oceánu zavedla Úmluva OSN o mořském právu 

(UNCLOS). V teritoriálních vodách jsou želvy se v nich nacházející pod státní suverenitou pobřežního 

státu a vztahuje se tedy na ně jeho národní jurisdikce. V této oblasti může stát využívat své přírodní 
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bohatství a UNCLOS pouze stanovuje omezení, že toto využívání nesmí poškodit životní prostředí jiných 

států. V oblasti EEZ jsou omezení již přísnější, kdy využíváním nesmí být ohroženo zachování živých 

mořských  zdrojů  v dané  výlučné  ekonomické  zóně.  Na  volném  moři  jsou  želvy  v mezinárodním 

prostoru,  kde  mají  všechny  státy  stejná  práva.  Hlavním  omezením  využívání  biologických  zdrojů  je 

zachování  úrovně  umožňující  maximální  možné  využívání.  Je  tedy  patrné,  že  omezení  využívání 

mořských  želv  jako  živých  mořských  zdrojů  jsou  v rámci  UNCLOS  hospodářského  charakteru.  To 

odpovídá i době uzavření této úmluvy. 

Mořské želvy většinou bývají v postavení necílových druhů, kdy v EEZ i na volném moři je omezením 

udržení  jejich  populace  na  úrovni  umožňující  jejich  reprodukci.  Toto  omezení  není  příliš  přísné  a 

nezaručuje tedy mořským želvám dostatečnou ochranu. 

Významnou globální úmluvou je Bonnská úmluva o ochraně stěhovavých druhů, která se snaží zajistit 

ochranu stěhovavých druhů živočichů, tedy i mořských želv, a jejich stanovišť především skrze jejich 

přísnou ochranu, podporu uzavírání dohod a memorand týkajících se konkrétního druhu či skupiny 

druhů ve vymezené oblasti, a podporou společných výzkumných projektů. Smluvními stranami však 

nejsou USA, státy střední Ameriky ani státy jihovýchodní Asie, tedy významné areálové státy mořských 

želv. 

Na základě Bonnské úmluvy byla uzavřena dvě memoranda porozumění vztahující se přímo k mořským 

želvám. Jedno pro oblast atlantského pobřeží Afriky a druhé pro oblast Indického oceánu a 

jihovýchodní  Asie.  Tato  memoranda  nejsou  právně  závazná,  jedná  se  o  dokumenty  soft  law,  které 

představují pro smluvní státy pouze závazek morální, ne právní. I přesto jsou významným fórem pro 

spolupráci  států  při  ochraně  mořských  želv  a  pro  výměnu  důležitých  informací.  Mohou  také  být 

základem  pro  přijetí  právně  závazných  dokumentů  v budoucnosti  či  pro  přijetí  právně  závazných 

opatření na národní úrovni zúčastněných států. 

V rámci  regionálních  „mořských“  úmluv  byly  přijaty  čtyři  právně  závazné  protokoly  s relevancí  pro 

mořské želvy a jejich stanoviště. Jedná se o Nairobský protokol (jihovýchodní Afrika), Paipský protokol 

(jihovýchodní  Pacifik),  Kingstonský  (širší  Karibik)  a  Barcelonský  (Středozemní  moře).    Nástrojem 

ochrany  společným  všem  protokolům  je  zřizování  chráněných  oblastí,  v nichž  mají  být  omezeny  či 

zakázány  určité  aktivity  ohrožující  biologickou  rozmanitost.  Pokrokový  je  bezesporu  Barcelonský 

protokol,  který  počítá  i  s  možností  jejich  zřizování  částečně  nebo  zcela  v oblasti  volného  moře. 

Kingstonský protokol a Barcelonský protokol zahrnují všechny druhy mořských želv do jedné ze svých 

příloh a stanovují zákaz jejich odchytu, lovu, zabíjení, obchodu s nimi nebo jejich částmi a ničení jejich 

stanovišť. Nairobský protokol některé druhy mořských želv řadí do přílohy, pro něž platí stejné zákazy 

jako u předchozích protokolů. Zbylé druhy jsou v protokolu týkajícím se využívaných druhů a tyto druhy 
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mořských želv je tedy možné lovit a využívat, ale toto využívání musí být regulováno. Paipský protokol 

žádné  seznamy  neobsahuje  a  jeho  hlavním  nástrojem  ochrany  je  již  zmíněné  zřizování  chráněných 

oblastí. 

Meziamerická úmluva o mořských želvách je dalším prostředkem regionální ochrany. Je významná, 

jelikož se jedná o právně závazný dokument, který stanovuje povinnosti či doporučení pro různé oblasti 

ohrožení mořských želv a působí na pevninských územích, pobřežních vodách, tak i na lodích plujících 

pod  vlajkou  smluvní  strany.  Její  věcná  i  územní  působnost  jsou  tedy  široké.  Stanovení  konkrétní 

povinnosti  použití  TED  je  také  významné,  jelikož  želvy  jsou  častými  necílovými druhy  a  je  to  jeden 

z jejich hlavních zdrojů ohrožení. Ustanovení o ochraně, zachování a znovuobnovování želvích 

stanovišť by však mohla být konkrétnější, aby neponechávala tak velký prostor pro uvážení smluvních 

stran. 

Dalším způsobem ochrany želv je jejich chov v zájmových chovech či zoologických zahradách a jejich 

případné následné vypuštění do volné přírody v místě, kde jsou původním druhem. 

Analýzou  právní  úpravy  ochrany  želv,  které  jsou  chráněny  v rámci  druhové  ochrany  nebo  ochrany 

stanovišť, bylo možné dojít k následujícím závěrům. Řád želv tvoří z hlediska místa výskytu a způsobu 

života velmi různorodou skupinu živočichů, a tedy jediným možným prostředkem jejich ochrany jako 

celku je jejich ochrana jako složky biologické rozmanitosti, což činí Úmluva o biologické rozmanitosti. 

Tato úmluva však poskytuje pouze základní rámec ochrany, který je nutné specifikovat konkrétnějšími 

úmluvami. Tyto úmluvy se zaměřují na ochranu želv, které jsou využívány, nebo na ochranu želv, které 

jsou na určitém stupni ohroženy. Významné postavení mají i regionální úmluvy, závazné protokoly a 

dvě  memoranda  porozumění.  V rámci  regionální  spolupráce  je  možná  efektivnější  ochrana,  jelikož 

státy spolu mohou snadněji spolupracovat a zaměřovat se na problémy konkrétní oblasti. 

Za nedostatečnou považuje autorka ochranu mořských želv, které tráví většinu svého života 

v mořských prostorech a stávají se zde častým vedlejším úlovkem rybářských společností. Ochranu je 

v tomto směru možné považovat za nedostatečnou.  Ustanovení dopadající na tuto problematiku se 

nachází  v UNCLOS,  která  však  pouze  omezuje  množství  vedlejších  úlovků  na  úroveň  umožňující 

reprodukci daného druhu, v Barcelonském protokolu, ale to pouze v chráněných územích, a 

v Meziamerické úmluvě o mořských želvách, která dopadá pouze na lodě plující pod vlajkou smluvního 

státu.  

Z důvodu právního režimu mořských prostorů by k účinné ochraně mořských želv byla nutná mnohem 

významnější spolupráce států a zajištění dostatečné kontroly rybářských společností. Přínosné by jistě 

bylo  zavedení  globální  povinnosti  používání  TED  (turtle  excluder  device)  v oblastech,  kde  se  želvy 

vyskytují. Želvy se však stávají vedlejším úlovkem i při jiných způsobech komerčního rybolovu, u nichž 
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není  autorce  známo,  že  by  existovala  zařízení  podobná  TED.  Řešením  by  podle  autorky  mohly  být 

prostorové zákazy rybolovu v oblastech, kde je větší koncentrace mořských želv, aby měly populace 

želv, a samozřejmě nejen želv, možnost zvýšit svůj stav. 

Další významnou příčinnou úbytku želv je jejich odchyt a lov za účelem obchodu s nimi, jejich částmi 

nebo výrobky z nich. Právní úpravu považuje autorka za dostatečnou, jelikož je zajišťována CITES na 

celosvětové úrovni, regionálními úmluvami i národní legislativou. To však vedlo k nárůstu nelegálního 

obchodu s ohroženými druhy. Jelikož je nelegální obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími 

rostlinami svým objemem třetím největším „odvětvím“ nelegálního obchodu, je nutné přijít s účinnými 

řešeními této situace.  

Za nedostatečnou také autorka považuje mezinárodněprávní ochranu ohrožených druhů želv 

v jihovýchodní Asii, což je oblast významného výskytu mnoha ohrožených druhů. Státy nejsou smluvní 

stranou Bonnské úmluvy, pevninská Úmluva ASEAN stále nevstoupila v platnost a na tuto oblast se 

nevztahuje  žádná  „mořská“  úmluva  a  protokol  k ní.  Tyto  druhy  bývají  ale  často  chráněny  v rámci 

národních legislativ, což by bylo možné považovat za dostatečné u suchozemských a sladkovodních 

želv, ale ne u mořských, kde je k jejich účinné ochraně nutná mezinárodní spolupráce, jelikož se jedná 

o migrující druhy. Navíc jsou v této oblasti největší nelegální trhy s těmito živočichy, jejich částmi, vejci 

či  výrobky  z nich,  a  to  i  přes  ochranu  CITES  a  národní  legislativy.  Další  oblastí  nelegálního  odchytu 

k různým účelům je i oblast Afriky.  

Jedná  se  však  o  rozvojové  státy,  kde  je  životní  úroveň  mnoha  obyvatel  nízká  a  odchyt  za  účelem 

obchodu s živými jedinci, jejich částmi pro potřeby tradiční medicíny, sběr vajec pro prodej k přípravě 

pokrmů z nich nebo získávání částí želv se záměrem výroby dekorativních předmětů pro turisty byly a 

stále jsou činnostmi, které jsou zdrojem obživy. Proto je nutné zvýšit osvětu z hlediska negativního 

dopadu  těchto  aktivit  a  pomoci  těmto  lidem  s náhradním  uplatněním.  V této  oblasti  se  angažující 

především místní či mezinárodní neziskové organizace. 

Některé druhy želv jsou v postavení invazního druhu a jako takové představují ohrožení pro biologickou 

rozmanitost. Ochrana před invazními druhy je upravena v úmluvách mezinárodního práva i v právních 

předpisech EU. Ustanovení s dopadem na želvy jsou v Bernské úmluvě, Bonnské úmluvě a Úmluvě o 

biologické rozmanitosti, která má v této oblasti největší význam. Stanovuje, že v situaci, kdy to bude 

možné a vhodné, každá smluvní strana zabrání vysazování či vypouštění jedinců invazního druhu a 

v případě, kdy daný druh ohrožuje biodiverzitu, tak jejich stav bude regulovat nebo jej vyhubí. 

V rámci Evropské unie se na problematiku želv jako invazních druhů vztahuje směrnice o stanovištích 

a  nařízení  o  prevenci  a  regulaci  zavlékání  či  vysazování  a  šíření  invazních  nepůvodních  druhů. 

K tomuto  nařízení  bylo  přijato  prováděcí  nařízení  obsahující  seznam  invazních  nepůvodních  druhů 
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s významným dopadem na Unii. Jedince těchto druhů je zakázáno držet, chovat v zájmových chovech, 

uvádět  na  trh  či  vypouštět  do  životního  prostředí.  Na  tomto  seznamu  je  ze  zástupců  želv  želva 

nádherná, která byla na území Evropy zavlečena dovozem z USA za účelem chovu v zájmových chovech 

a  jejím  následným  vypuštěním  do  volné  přírody.  Želva  nádherná  je  především  hrozbou  pro  želvu 

bahenní, což je ohrožený druh sladkovodní želvy. 
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Seznam zkratek 

ASEAN Association of South East Asian Nations (Asociace národů východní Asie) 

CBD Convention on Biological Diversity (Úmluva o biologické rozmanitosti) 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Úmluva o 

mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) 

CMS  Convention  on  the  Conservation  of  Migratory  Species  of  Wild  Animals  (Úmluva  o  ochraně 

stěhovavých druhů volně žijících živočichů) 

COP conference of (the) parties (zasedání smluvních stran) 

EEZ exclusive economic zone (výlučná ekonomická zóna) 

GATS The General Agreement on Trade and Services (Všeobecná dohoda o obchodu službami) 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Všeobecná dohoda o clech a obchodu) 

IOTC Indian Ocean Tuna Commission (Komise pro tuňáky Indického oceánu) 

IUCN International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (Svaz ochrany přírody) 

OSN Organizace spojených národů 

SPAMI Specially Protected Areas of Mediterranean Importance (zvláště chráněné oblasti 

středomořského významu) 

UNCLOS The United Nations Law of the Seas Convention (Úmluva OSN o mořském právu) 

UNEP United Nations Environment Programme (Program OSN pro životní prostředí) 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Organizace OSN pro 

výchovu, vědu a kulturu) 

WTO World Trade Organisation (Světová obchodní organizace) 

WWF World Wildlife Fund (Světový fond na ochranu přírody) 
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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. 
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Turtle and Tortoise Protection Legislation 

Abstract 

The thesis focuses on turtle and tortoise protection in international law, Czech legislation on breeding 

turtles  in  captivity,  and  legislation  concerning  protection  of  biodiversity  against  turtles  as  alien  or 

invasive species. 

The  objective  is  to  describe  and  analyse  turtle  protection  legislation  and  if  concluded  that  the 

legislation is not sufficient, make proposals de lege ferenda.  Another objective is  to describe 

biodiversity protection legislation in a situation when a turtle species is in a position of alien or invasive 

species. 

The first part contains introduction to the matter considered. It includes biological classification, the 

importance of turtles for ecosystems, with special focus on sea turtles, and threats to turtles, again 

with special focus on sea turtles. 

The second part focuses on turtle protection in general agreements on nature protection – global and 

regional. In the first chapter, there are global agreements which are then divided to The Convention 

on Biological Diversity, agreements on protections of habitat, and agreements on species protection. 

In the second chapter, there are regional “land” agreements listed. 

The third part concentrates on specifics of sea turtle legislation. At first, relevant parts of UNCLOS are 

mentioned. Then sources of law in which the turtles are in a position of migratory species and specifics 

of  CITES  for  the  sea  turtles.  Also,  in  regards  of  the  protection  of  sea  turtles  as  species  which  are 

threatened by international business, the Shrimp-Turtles case is mentioned. Finally, this part contains 

regional “sea” protocols and Inter-American Convention. 

In the fourth part, Czech legislation on turtle breeding and on keeping in zoos is described. The end 

of this part focuses on threat of turtles as alien, or invasive, species. Legislation in sources of 

international law and European law is described. 

After the analysis of the legislation, the following conclusions were reached. The protection of sea 

turtles on the high seas and the protection of engaged tortoise and turtle in international law in 

South-East Asia can be considered as insufficient. Better education of the public and attempt to help 

local people who are involved in illegal activities related to turtles to find would also be beneficial. 
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