
  Resumé 

 

 Předmětem mé diplomové práce je právní úprava ochrany volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin. Vzhledem k ohrožení biologické rozmanitosti na planetě a 

snižování počtu jednotlivých druhů, považuji dostatečnou právní úpravu v této oblasti 

za předpoklad pro zpomalení či zastavení tohoto úbytku a případné obnově populací 

jednotlivých druhů. Toto téma jsem si zvolila s cílem ukázat, jakým způsobem a jak 

kvalitně zabezpečuje právní úprava na jednotlivých úrovních ochranu druhů volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

   Vzhledem k významnému negativnímu vlivu nepůvodních invazních druhů živočichů 

a rostlin na původní druhy i celé ekosystémy, věnovala jsem jim v každé části zvýšenou 

pozornost, a to také z toho důvodu, abych upozornila na nedostatky právní úpravy v této 

oblasti. 

   Na problematiku právní úpravy ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin nazírám z obecného pohledu, pohledu mezinárodního práva, evropského unijního 

práva, českého práva a francouzského práva se zaměřením především na jednotlivé 

prameny právní úpravy, hlavní směry, subjekty či organizaci správy, nástroje a otázku 

odpovědnosti. 

   Tato práce se skládá ze šesti částí. V první části práce se věnuji právní úpravě ochrany 

volně žijících živočichů z obecného hlediska, a to seznámením s problémem úbytku 

druhové rozmanitosti a počtu druhů, a to s přihlédnutím k vlivu invazních druhů, příčin 

tohoto úbytku, cílům právní úpravy v této oblasti, stejně jako jejímu vývoji. V druhé 

části se zabývám právní úpravou v této oblasti v mezinárodním právu, ve třetí části na 

úpravou v evropském unijním právu, ve čtvrté části pak českou právní úpravou, v páté 

části úpravou francouzskou, jejíž některé aspekty srovnávám v  této části s úpravou 

českou. 

   Šestá závěrečná část obsahuje závěry mé diplomové práce.  Cílem této práce bylo 

ukázat jakým způsobem a jak kvalitně zabezpečuje právní úprava na jednotlivých 

úrovních ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Dospěla jsem 

k závěru, že navzdory dostatečně upraveným oblastem na jednotlivých úrovních  se na 

každé úrovni nachází oblasti, které by měly být lépe upraveny a byla by vhodné přijetí 

další právní úpravy. Nejpozitivněji v tomto ohledu hodnotím evropské unijní právo, 



které považuji za velmi přínosné a věřím, že dostatečná právní úprava v rámci unijního 

práva může výrazným způsobem napomoci k zastavení snižování počtu volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin na území členských států. 

  Co se týče právní úpravy ochrany před nepůvodními invazními druhy, dospěla jsem 

k závěru, že stávající právní úprava není dostatečná převážně vzhledem k její 

roztříštěnosti a obecnosti a považuji za nutné vznik závazných právních aktů 

zaměřených konkrétně na tuto oblast, pozitivně však hodnotím stávající právní úpravu 

této oblasti ve Francii. 

 

 

 


