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Úvod 

Kytovci, jakoţto nejdokonaleji přizpůsobení savci k vodnímu způsobu ţivota, 

k sobě upoutávají pozornost široké veřejnosti. V řádu kytovců existují některé obrovské 

druhy, které lze povaţovat za největší ţivočichy ţijící na Zemi, například plejtvák 

obrovský. Paleontologické nálezy dosvědčují skutečnosti, podle kterých jsou kytovci 

pradávnými obyvateli vodního obalu naší planety. Například pravěké velryby obývající 

naší planetu zhruba před 50 miliony let byly obojţivelníky. Měly končetiny, které jim 

dovolovaly pohybovat se po souši tak, jak jsou toho schopni ostatní savci. Další nálezy 

dokládají jejich evoluci a jejich vliv na vývoj samotného ekosystému přirozeného pro 

jejich výskyt. 

V důsledku činnosti člověka se některé druhy kytovců dostaly na pokraj 

vyhubení a hrozí tak jejich nenávratný zánik. Z důvodu zachování kytovců přijímají 

státy celého světa různá ochranná opatření na mezinárodní, regionální a národní úrovni. 

Vzhledem k tomu, ţe otázka ochrany kytovců přesahuje hranice jednoho státu a je tak 

mezinárodní problematikou, je nezbytná účinná spolupráce států v této oblasti, která 

přináší pozitivní vliv nejen na ochranu kytovců, ale i na udrţení rovnováhy celého 

mořského ekosystému. Porušení takové rovnováhy by mohlo mít negativní vliv na celé 

ţivotní prostředí v globálním měřítku. Jednotlivé druhy ţivočichů jsou na sobě 

vzájemně závislé, a tak vyhubení jednoho druhu by mohlo negativně ovlivnit další 

druhy, potaţmo celý ekosystém. 

Samostatné právní odvětví upravující mezinárodní ochranu kytovců a jednotná 

právní úprava této oblasti neexistuje. Právní normy aplikující se na problematiku 

ochrany kytovců zasahují do více oblastí práva a tvoří různorodý a nekompletní soubor. 

Ochrana kytovců spadá do odvětví mezinárodního práva ţivotního prostředí a je 

propojená s mezinárodním mořským právem. Významný vliv má na tuto problematiku 

také mezinárodní rybářské právo a v poslední době i právo mezinárodního obchodu. 

Dále se této problematiky dotýká, i kdyţ jen okrajově, právo mezinárodní námořní 

dopravy.  

Hlavním cílem této práce je popsat, rozebrat a analyzovat existující právní 

prostředky ochrany kytovců na globální úrovni. Práce pojednává o základních aspektech 

ţivota kytovců, jejich zvláštnostech a nebezpečích, která jim hrozí zejména v důsledku 

nerozváţného a pro kytovce nebezpečného jednání člověka. Podrobněji je také rozebrán 
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současný stav v oblasti zachování kytovců a regulace lovu velryb na mezinárodní 

úrovni. Zmíněna je i relevantní právní úprava Evropské unie.  

Tato diplomová práce je členěná do šesti kapitol. První kapitola rozebírá 

základní charakteristiky kytovců tak, aby byla lépe pochopena nezbytnost zachování 

jejich populací v rámci biologické diverzity. Druhá kapitola pojednává o ochraně 

kytovců v mezinárodním právu s důrazem na Mezinárodní velrybářskou komisi 

zřízenou na základě Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství a podotýká nezbytnost 

mezinárodní spolupráce v této oblasti. V této kapitole je také uveden systém kvót lovu 

velryb, detailněji popsáno moratorium na komerční lov velryb a rozebrána ţaloba 

podaná Austrálií k Mezinárodnímu soudnímu dvoru. Je zde také zmínka o současném 

stavu regulace lovu velryb a předpoklady této regulace do budoucna. Třetí kapitola se 

zabývá právní ochranou kytovců na regionální úrovni, přičemţ podrobně rozebírá dvě 

nejvýznamnější regionální dohody v této oblasti, tj. Dohodu o zachování malých 

kytovců Baltského a Severního moře a Dohodu o zachování kytovců v Černém 

moři, Středozemním moři a v přilehlé atlantské oblasti. Důraz je kladen na cíle a 

opatření uvedená v dohodách a na současný stav. V další části této kapitoly je rozebrána 

Dohoda o vytvoření Středomořské rezervace pro mořské savce. Čtvrtá kapitola 

diplomové práce pojednává o relevantních pramenech práva Evropské unie. Pátá 

kapitola je zaměřená na rozbor mezinárodních organizací jak vládních, tak i nevládních, 

jejich úlohu, cíle a přínos k ochraně kytovců. Poslední, šestá kapitola je zaměřena na 

ochranu kytovců v českém národním právu, implementaci mezinárodních závazků a 

práva Evropské unie a na postoj České republiky k celé problematice. Závěr práce 

hodnotí poznatky z předešlých kapitol včetně ochrany de lege lata a de lege ferenda.   

Jako zdroje této práce byly pouţity převáţně prameny cizojazyčné, jelikoţ 

Česká republika se začala zabývat problematikou ochrany kytovců teprve nedávno. 

Práce vychází z pramenů, které jsou svojí povahou buď právně závazné, anebo vědecké, 

tedy právně nezávazné, avšak v praxi uznávané a běţně pouţívané. Pro podrobnější 

popis ţivota a vlastností kytovců práce čerpá z odborné literatury zejména z oblasti 

biologie. Pro pochopení problematiky a vytvoření vlastního nezaujatého postoje byly 

pouţity jak české, tak i zahraniční články novin a odborných časopisů. Mimo jiné byly 

jako zdroj informací vyuţity oficiální webové stránky příslušných organizací 

zabývajících se zvolenou problematikou. 
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Práce vychází z právního stavu ke dni 30. dubna 2013. 
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1. O kytovcích 

Poznání způsobu ţivota kytovců je významné za účelem určení vhodných 

způsobů jejich ochrany, které by vedly k zachování jednotlivých druhů. Ochrana 

kytovců je významná z hlediska udrţení rovnováhy přírodních ekosystémů a biologické 

rozmanitosti v mořích zejména v důsledku provázanosti jednotlivých druhů.  

 

1.1. Historie vztahu člověka a kytovců 

O kytovcích se zmiňuje jiţ Bible ve svém příběhu o Jonášovi a velrybě, kdy 

Jonáš uprchl před Bohem na moře, aby nemusel uposlechnout Boţího hlasu. Na moři ho 

ovšem vzápětí po Bohem nařízené velké bouři spolkla velká ryba. Po třech dnech 

vyvrhla velká ryba Jonáše zpět na souš, a to na Boţí příkaz. V biblických příbězích i 

v řadě mytologických starých příběhů je velké rybě neboli velrybě přisuzována nejen 

obří velikost těla, ale i velká síla a jakási vznešenost ve srovnání s ostatními tvory. 

Biblická všemocná a nesmrtelná obluda leviatan se v příbězích vyskytuje 

většinou v podobě obrovské velryby. Někdy je na starších kresbách znázorňována jako 

tvor podobný okřídlenému draku ţijící ve vodě. Leviatan se stal symbolem předpeklí 

nebo samotného pekla a ztělesňoval vše pohlcující mocný oceán. V moderní hebrejštině 

však slovo leviatan znamená právě velrybu. 

Lidé z doby kamenné pouţívali velké kosti kytovců jako trámce ke zpevnění 

svých obydlí. Z menších kostí pak dokázali vytvořit předměty slouţící jejich denní 

potřebě. Bez pochyb konzumovali i maso kytovců. Vzhledem k tomu, ţe v době 

kamenné ještě neexistovaly prostředky umoţňující lidem lov kytovců, lze usuzovat, ţe 

maso získávali z uhynulých zvířat vyplavených na břeh. Vědci téţ předpokládají, ţe pro 

primitivní lidské kultury mohli kytovci slouţit jako předmět určitých kultů.
1
 

Novozélandští Maorové dodnes uctívají delfíny a velryby jako magická a posvátná 

zvířata. 

Jiţ ve starověku dokázal Aristoteles správně odhalit řadu anatomických znaků 

charakteristických kytovcům. Jeho vědění se odvozovalo od skutečnosti, ţe kytovci jsou 

mořskými ţivočichy, a to i přestoţe mají plíce a dýchají vzduch jako ostatní savci. 

Informace o kytovcích, které poskytl Aristoteles, se staly po dlouhá staletí torzem všeho 

vědění o tomto řádu savců.  

                                                 
1
 MAZÁK, Vratislav. Kytovci. 1. vyd. Praha: SZN, 1988. Zvířata celého světa; Sv. 12. s. 7. 
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Největší rozvoj v oblasti výzkumu kytovců přinesla specializovaná disciplína 

zoologie nazývaná cetologie. Stalo se tak v průběhu dvacátého století, kdy zájem o 

vědecký výzkum kytovců strmě vzrůstal vzhledem ke zjištěním, ţe kytovci jsou 

vybavení nepředvídanou inteligencí, která je u některých druhů téměř na úrovni 

inteligence nejvyspělejších primátů.
2
 

 

1.2. Základní charakteristika kytovců a jejich členění  

 Kytovci neboli řád Cetacea (cetus = latinsky „velké mořské zvíře“) jsou savci 

dokonale přizpůsobení k trvalému pobytu a ţivotu ve vodě, a to aţ radikálním 

způsobem v porovnání s jinými vodními savci. Jejich organismus není schopný 

zabezpečit bezvadné fungování dýchacího ústrojí a dýchacích orgánů mimo vodní 

prostředí. A tak bez vody nedokáţou existovat a na souši brzo hynou, i přestoţe jsou 

ţivočichy, kteří dýchají vzdušný kyslík.  Na souši také dochází u kytovců k přehřívání 

těla, jelikoţ jejich vnitřní termoregulace je přizpůsobena podmínkám vodního prostředí. 

U jedince vyvrţeného na břeh oceánu dochází k postupnému nárůstu jeho tělesné 

teploty, po kterém u něj vzápětí dojde k tepelnému šoku a následné smrti.
3
 

 Smysly kytovců jsou přizpůsobeny zvláštnostem prostředí, ve kterém ţijí. 

Nejdokonalejším smyslem kytovců je beze všeho sluch, na kterém je závislá samotná 

jejich existence. Sluch je velmi důleţitým prostředkem dorozumívání se s ostatními 

zvířaty a je nezbytný pro orientaci ve vodním prostředí. Velkou roli hraje při aktivním a 

cíleným vyhledávání potravy. Naproti tomu čich je u kytovců zcela potlačen. Velice 

dobře je vyvinut i hmat kytovců, který slouţí k jejich bezpečnému pohybu ve vodě. 

Pomocí orgánů hmatu kytovci registrují jemné změny v tlaku, teplotě a rychlosti 

proudění vody. To vše dokáţou i při vlastním aktivním pohybu.
4
 

 Dnes ţijící formy kytovců lze dobře vývojově rozdělit do dvou oddělených 

skupin, a to na podřád kosticovců (Mysticeti) a na podřád ozubených (Odontoceti). 

Základním rozdílem mezi těmito podřády kytovců je skutečnost, ţe kosticovci mají 

čelisti bezzubé, jelikoţ místo zubů mají v ústní dutině kostice plnící filtrační funkci, 

zatímco ozubení kytovci mají v ústní dutině zuby. Další významné rozdíly spatřujeme 

                                                 
2
 Tamtéţ, s. 8. 

3
 KIEFNER, Ralf. Velryby a delfíni: kytovci celého světa - Tichý oceán, Indický oceán, Rudé moře, 

Atlantský oceán, Karibská oblast, Arktická oblast, Antarktida: více neţ 500 fotografií kytovců pořízených 

v jejich přirozeném prostředí. Uherské Hradiště: Rajzl, 2003. ISBN 80-903171-0-3. s. 11-12. 
4
 Blíţe viz tamtéţ s. 29-30. 
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ve stavbě spodní čelisti kosticovců a ozubených, dýchacích cest, hrudního koše a 

mozku.
5
  

 Do řádu kytovců patří přibliţně osmdesát dnes ţijících druhů, jejichţ výskyt 

sahá od tropů k polárním oblastem
6
. Do podřádu kosticovců řadíme pouze deset druhů 

kytovců z čeledi plejtvákovcovitých, plejtvákovitých a velrybovitých. Ostatní druhy 

patří do podřádu ozubených. Jedná se o čeleď delfínovcovitých, narvalovitých, 

orcelovitých, grampusovitých, kulohlavcovitých a delfínovitých, k níţ patří například 

veřejností obdivované kosatky. Dále je to čeleď sviňuchovitých, vorvaňovcovitých a 

vorvaňovitých, do níţ patří vorvaň jako největší zástupce kytovců, v jehoţ těle se nalézá 

vzácná ambra
7
. Rozdíly mezi jednotlivými druhy kytovců nacházíme nejen ve stavbě 

těla, ale i v celkové její velikosti. Největší druhy kytovců jsou dlouhé okolo 28 aţ 30 

metrů a jejich hmotnost se pohybuje okolo 150 000 kilogramů i více, zatímco nejmenší 

druhy měří okolo 1 metru a jejich hmotnost činí pouhých 25 aţ 30 kilogramů.
8
 

 

1.3. Evoluce kytovců 

 Původ kytovců není dodnes jednoznačně detailně vyřešen. Vědci se však 

převáţně shodují na tom, ţe kytovci mají společné předky nejspíše se sudokopytníky. 

Důkazem tohoto tvrzení je podobná stavba určitých orgánů, například ţaludku a 

placenty. Jak jiţ bylo výše uvedeno, kytovci nejdříve obývali souš a byli obojţivelníky.
9
 

 Kytovci mají následující základní znaky typické pro třídu savců. Jsou 

teplokrevní a dýchají vzduch pomocí plic. Samice kytovců rodí ţivá mláďata a kojí je 

vlastním mlékem. Na jejich kůţi se nalézá menší mnoţství srsti. Výraznou odlišností 

kytovců od ryb je jejich horizontální ocas, který se pohybuje směrem nahoru a dolů. 

 Postupně se kytovci začali přizpůsobovat vodnímu ţivotu, jelikoţ oceán dokázal 

poskytnout těmto ţivočichům nejen více potravy, ale i více prostoru. Archeologické 

nálezy dokládají skutečnost, ţe ještě před 55 miliony let nebyli kytovci plně adaptovaní 

k ţivotu pod vodou. Z dochovaných kosterních pozůstatků to potvrzuje například stavba 

lebky kytovce. Přední končetiny se přeměnily na ploutvovité orgány, zadní končetiny a 

pánev jsou zakrnělé. Tlustá vrstva tuku nahradila většinu srsti tak, ţe současné druhy 

                                                 
5
 Tamtéţ, s. 31-32. 

6
 Podrobné rozdělení kytovců v Příloze – Členění kytovců do 78 druhů a 10 čeledí. 

7
 Více o ambře viz kapitola 1.4. Ţivot kytovců a jeho zvláštnosti. 

8
 KIEFNER, Ralf. cit. dílo, s. 35. 

9
 MAZÁK, Vratislav. cit. dílo, s. 11.  
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kytovců mají na svém těle jen její menší zbytky. Došlo k extrémní změně chrupu. U 

kosticovců zuby nahradily kostice slouţící k získávání potravy.
 10

 

 

1.4. Život kytovců a jeho zvláštnosti 

Základní podmínkou existence nejen kytovců je schopnost obstarat si potravu 

v dostatečném mnoţství umoţňujícím přeţití. Jsou to savci, jejichţ potravu tvoří 

především jiní ţivočišní tvorové. U kosticovců jsou hlavní sloţkou potravy planktonní 

ţivočichové, například různé druhy korýšů a měkkýšů, a větší hejna menších ryb. 

Podřád ozubených se ţiví většími druhy ryb a hlavonoţci. Zvláštním a jedinečným 

ţivočichem je kosatka, která napadá hlavně tuleně, lachtany, tučňáky a menší druhy 

jiných kytovců. Jsou zaznamenány i případy, kdy kosatka zaútočila i na ledního 

medvěda.
11

  

Samice kytovců rodí pravidelně jen jedno mládě. Dvojčata jsou stejně vzácná 

jako u člověka.
12

 Novorozená mláďata patří mezi jedny z největších mláďat všech 

savců, jelikoţ jejich délka dosahuje jedné třetiny aţ téměř jedné poloviny délky matky. 

Mladí kytovci jsou specifičtí svým rychlým růstem. Dalším osudem mláďat je zapojení 

se do skupiny, do nichţ se sdruţuje většina druhů kytovců. Tito savci mohou vytvářet 

skupiny, které mají charakter rodiny anebo se mohou seskupovat do větších 

společenství, jako je například stádo. Existuje jen málo druhů kytovců ţijících celý svůj 

ţivot samotářským způsobem ţivota.
13

      

Údaje o věku, kterého mohou kytovci maximálně dosáhnout, se značně liší i přes 

existenci konkrétních záznamů plynoucích ze značkování kytovců, které je prováděno 

jiţ více neţ 80 let. Menší ozubení kytovci se doţívají věku 20 aţ 30 let, středně velcí 

ozubení kytovci ţijí 40 aţ 45 let, zatímco vorvaň se můţe doţít věku 70 či 75 let, stejně 

tak i velké druhy kosticovců. Někdy lze u největších druhů předpokládat věk 85 aţ 

dokonce 90 let.
14

  

U kytovců je silně rozvinutý zvláštní typ chování označované etology jako 

epimeletické chování. Je to takový druh jednání ţivočichů, při němţ jedinci téhoţ druhu 

o sebe vzájemně pečují nebo si navzájem pomáhají. Etologové rozlišují dvojí typ 

                                                 
10

 KIEFNER, Ralf. cit. dílo, s. 19. 
11

 MAZÁK, Vratislav. cit.dílo, 12. s. 40-41, 50-51. 
12

 Blíţe viz tamtéţ, s. 66. 
13

 Tamtéţ, s. 59, 67-68, 70, 72. 
14

 Viz tamtéţ, s. 69-70. 
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epimeletického chování, kdy na straně jedné dospělý jedinec pečuje nebo pomáhá 

mladému jedinci téhoţ druhu a na straně druhé dochází k péči a pomoci mezi stejně 

starými dospělými jedinci téhoţ druhu. Přírodovědci velmi často popisují různé situace, 

kterých se stali svědky při pozorování ţivota kytovců, kdy se u vybraného druhu 

projevovaly oba typy epimeletického chování. Dokonce jiţ Aristoteles popisoval případ, 

kdy skupina delfínů pronásledovala rybářskou loď, za níţ vlála síť s chyceným 

zraněným delfínem, tak dlouho, neţ rybáři zvíře pustili zpátky na svobodu.
15

  

Je obecně známo, ţe delfíni a jiní ozubení kytovci pečuji a pomáhají si navzájem 

například tak, ţe podpírají nemocné zvíře, aby se mohlo zdrţovat co nejblíţe hladině 

vody a mohlo dýchat. Nemocné nebo zraněné zvíře, jemuţ hrozí utonutí, vysílá zvláštní 

akustický úzkostný signál volání o pomoc a ostatní jedinci instinktivně spěchají na 

pomoc. Někdy mohou kytovci obklopit loď rybářů nebo velrybářů a dokonce ji i 

napadnout. Někdy také mohou překousnout lano spojující harpunu s lodí, coţ svědčí i o 

velké inteligenci těchto zvířat. Setkáváme se i s příběhy, kdy delfíni zachraňují 

tonoucího člověka nebo ho ochraňují před útoky ţraloka. Výše uvedené příklady jsou 

vlastními přirozenými reakcemi kytovců plynoucích z vrozených instinktů 

epimeletického chování.
16

  

Hydrodynamický tvar těla kytovců je základním předpokladem jejich výborných 

plaveckých schopnosti, a proto na těle neobjevíme nic, co by mohlo zvyšovat odpor 

vodního prostředí. Kytovec je vybaven dokonalým pohybovým ústrojím a povrch jeho 

kůţe je bezvadně hladký a odpuzuje vodu, čímţ sniţuje tření ve vodním prostředí na 

minimum. Určitý podíl na sniţování odporu vodního prostředí má i vrstva podkoţního 

tuku, který se jednoduše poddává změně tlaku obklopující vody. Takové vlastnosti těla 

umoţňují kytovcům rychle plavat a náhle zvyšovat svoji rychlost zejména za účelem 

chycení si potravy nebo úniku před nebezpečím. Vysoká rychlost jím také dává moţnost 

vyskočit vysoko nad hladinu vody a přitom se i otočit kolem své vlastní osy.
17

  

Kytovci se vyznačují širokou škálou zvuků, které dokáţou produkovat a také i 

přijímat. Zvuky, které vydávají ozubení kytovci, jsou děleny do tří skupin. Do první 

skupiny patří hvízdavé zvuky s frekvencí od 4 do 18 aţ 20 kHz, které slouţí k vzájemné 

komunikaci mezi zvířaty na nevelkou vzdálenost. Do druhé skupiny náleţí stupnice 

                                                 
15

 Blíţe viz tamtéţ, s. 78-79. 
16

 Tamtéţ, s. 79-83. 
17

 Viz tamtéţ, s. 88, 89, 91, 95. 
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zvuků popisovaných jako mručení, kňučení a vrzání, i jako štěkavé nebo kvákavé hlasy 

s frekvencí v rozmezí od 250 aţ 300 Hz do 15 aţ 20 kHz. Tyto zvuky jsou vydávány 

ozubenými kytovci v emocionálních situacích, a to například v momentě, kdy zvíře 

pociťuje strach, nachází se ve stresu nebo vyhledává potravu, a mají rovněţ 

komunikační význam. Do poslední třetí skupiny spadají zvuky označované jako cvakání 

s frekvencí od 10 aţ 15 kHz do 240 aţ 280 kHz, jejichţ význam je spatřován 

v souvislosti s echolokací. Je to schopnost orientace v prostoru na základě odráţených 

zvukových vln. Někteří kytovci mohou vydávat zvuky slouţící ke komunikaci a 

zároveň i zvuky slouţící k echolokaci.
18

 

Ambra, která se také nazývá ambergris čili šedivý jantar, je látkou neobvyklou 

z hlediska svého původu. Velrybáři nacházeli ambru vţdy a výlučně v trávicím ústrojí 

samců vorvaňů, a to poměrně vzácně. Ambra je nalézána pouze u 4 aţ 5 procent 

ulovených vorvaních samců, a z tohoto důvodu ji lze povaţovat za látku, jejíţ původ je 

patologický. Tato hmota je vysoce oceňována na trhu, zejména pro účely 

voňavkářského průmyslu, jelikoţ se prozatím jeví jako nejlepší fixační látka pro 

květinové vůně. Dříve ambra slouţila v lékařství k léčení rýmy, křečí, srdečních a 

nervových onemocnění a dokonce i proti epilepsii a vzteklině. Mimo to se přidávala do 

vonných svíček i do vína pro zvýraznění osobitého aróma.
19

 Dosud největší kus ambry 

získaný z těla vorvaně byl o hmotnosti 454,5 kilogramů.
20

 

 

1.5. Smrt kytovců 

Smrt kytovců můţeme rozdělit do dvou kategorií lišící se na základě příčiny 

jejich úhynu, a to na smrt přirozenou a nepřirozenou. Za přirozenou smrt kytovců se 

povaţuje například úhyn v důsledku stáří, nemoci či smrt kytovce v důsledku jeho 

postavení v potravinovém řetězci. Nepřirozenou smrtí je pak například smrt kytovce 

v důsledku činnosti člověka, typicky provozováním velrybářství anebo plavidel jakoţto 

dopravních prostředků. V současné době velkou hrozbou pro kytovce je smrt 

nepřirozená, jejíţ příčiny se však státy snaţí regulovat na mezinárodní, regionální či 

národní úrovni za účelem zachování či obnovení příznivého stavu jednotlivých druhů, a 

to prostřednictvím uzavírání multilaterálních dohod a přijímání vnitrostátních předpisů.  

                                                 
18

 Blíţe viz tamtéţ, s. 113. 
19

 Tamtéţ,. s. 140-141. 
20

 Viz tamtéţ s. 143. 
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Jednu z nejvyšších hrozeb představuje pro kytovce poškozování a znečišťování 

jejich přírodních stanovišť. Stejně tak nadměrné vyuţívání přírodních zdrojů, zejména 

pak některých mořských ţivočišných druhů, způsobuje sniţování stavu některých druhů 

kytovců. Velký negativní vliv má také kontaminace hlukem znemoţňující kytovcům 

účinnou komunikaci a navigaci.  

Nebezpečí vyhubení některých druhů kytovců dosahuje velkých rozměrů také 

v důsledku toho, ţe samice velkých kytovců rodí pravidelně jen jedno mládě, dlouhou 

dobu trvá samotná březost a následně samice mládě delší dobu kojí. Za celý svůj ţivot 

tak porodí v nejlepším případě jen 7 aţ 10 mláďat. Delší časový úsek také trvá, neţ 

jedinec dosáhne své plné pohlavní dospělosti a je schopný se dále rozmnoţovat. U 

některých druhů kytovců tak můţe počet uhynulých jedinců převyšovat počet jedinců 

nově narozených, coţ znemoţňuje obnovu populace a její dlouhodobé přeţití .
21

 

 

1.5.1. Přirozená smrt 

Jen málo kytovců umírá v důsledku stáří. Mezi přirozené nepřátele menších 

druhů kytovců patří jejich příbuzný, kosatka dravá (téţ kosatka velká), nazývaná 

velryba zabiják. Výjimečně skupina těchto kosatek můţe napadnout i větší druhy 

kytovců. Další hrozbu pro menší a středně velké kytovce představuje například lední 

medvěd, velké druhy hlavonoţců zvané krakatice nebo mečoun. Vorvaň a plejtvák 

obecný jsou jedinými druhy kytovců, které nemají ţádného přirozeného nepřítele, a to 

vzhledem k nadměrné velikosti jejich tlamy, obřím zubům a celkové pohybové 

obratnosti. Ţraloci nejsou přirozenými nepřáteli všech kytovců, i kdyţ by byli schopni 

zaútočit na některé druhy mořských savců. Naopak se setkáváme s případy, kdy delfíni 

sami napadají ţraloky a někdy je dokonce i zabíjí.
22

  

Více neţ přirození nepřátelé ohroţují kytovce různé druhy nemocí. Některá 

onemocnění mohou být smrtelná. Zjištěna byla jak zánětlivá, tak i nádorová 

onemocnění dělohy, kůţe, kostí a mozku. Nemalý vliv na zdraví kytovců mají paraziti, 

kteří mohou být vnitřní i vnější. Cizopasní korýši se dokáţou přisát na kůţi ţivočicha a 

vytvořit tak početné kolonie. Rackové krouţí nad hladinou moře v očekávání na 

vynoření kytovce, aby se mohli najíst těchto korýšů. Často však přitom způsobují 

                                                 
21

 Tamtéţ, s. 296. 
22

 Blíţe viz tamtéţ s. 137-139. 
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kytovci poranění, které bez náleţité péče přerůstají ve velké hnisající rány zanášející do 

těla ţivočicha infekci.
23

   

Známé tzv. sebevraţdy kytovců spočívající většinou v hromadném úhynu těchto 

mořských savců na mělčinách nebo mořských březích. Takové uhynutí kytovců 

upoutává pozornost celého světa a bývá označováno právě jako sebevraţdy. Zvíře 

zemře na souši v důsledku udušení nebo přehřátí organismu. Suicidální sklony kytovců 

však nebyly prokázány. Příčinou tragédie zpravidla bývá stav moře a nepříznivé počasí, 

za kterého selhává správná navigace zvířat. K hromadnému úhynu dochází mimo jiné 

v souvislosti s epimeletickým chováním ţivočichů, jelikoţ zvíře uvíznuté na mělčině 

začíná vysílat specifický signál volání o pomoc a ostatní příslušníci druhu spěchají na 

pomoc a následně také narazí na mělčinu, ze které jiţ většinou není cesty zpět. Záchrana 

mořských savců z mělkých vod dodnes není jednoduchá a v případě hrozby 

hromadného úhynu větších druhů kytovců je štěstím, pokud se podaří zachránit alespoň 

pár ţivočichů.
24

 

 

1.5.2. Nepřirozená smrt a velrybářství 

Historicky byl jednou z hlavních příčin nepřirozené smrti kytovců jejich lov 

cílený především na velké druhy (běţně se proto pouţívá pojem „velrybářství“). 

S největší pravděpodobností se dá předpokládat, ţe ze začátku lidská populace 

lovila menší a pomalejší kytovce přímo ze břehu, a to zejména za účelem získání 

potravy. Naši dávní předkové tedy také lovili kytovce, avšak počet vylovených kusů 

nemohl mít vliv na celkový počet kytovců a nemohl ani ohrozit jejich existenci. Lov 

kytovců, který byl uskutečňován harpunovými děly vynalezenými v druhé polovině 19. 

století
25

 však významně ohrozil populace řady velkých druhů těchto mořských savců.  

Velrybářství však postupem času přestávalo být výnosným podnikáním, jelikoţ 

se začaly vyrábět různé předměty umoţňující nahradit velmi ţádané kostice a tuk 

z kytovců. Maso z kytovců se vyuţívalo zejména pro výrobu potravy určené pro domácí 

zvířata. S postupem času se však začaly produkovat plnohodnotné náhraţky tohoto 

druhu masa. V určitých kulturách, jako je tomu například v Japonsku, se velrybí maso 

                                                 
23

 Viz tamtéţ 12. s. 143 
24

 Tamtéţ, s. 152. 
25

 Více viz kapitola 1.5.3. Technika lovu velryb. 
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povaţuje za velice luxusní pochoutku. Lov velryb zde pokračuje i v dnešní době, a to 

pod záštitou lovu pro vědecké účely.
26

   

Velké mnoţství malých kytovců mimo jiné uhyne v důsledku náhodného úlovu 

do rybářského náčiní, i kdyţ je rybolov zaměřen na různé druhy ryb a nikoliv na lov 

mořských savců. Rybáři často vyhazují do moře nepotřebné rybářské náčiní včetně 

rybářských sítí, do kterých se následně kytovci mohou zamotat. Ţivočichové tak ztratí 

moţnost plnohodnotného pohybu a nejsou schopni vyplavat na hladinu moře za účelem 

nadechnutí se, a tak následně dojde k jejich smrti. Nezřídka se setkáváme se situacemi, 

kdy zvířata zemřou v důsledku znečištění vodních ploch a vypouštění odpadních látek, 

včetně nebezpečných, do moří. Nemalý vliv na ţivot kytovců má i rozvíjející se 

průmyslová činnost s důrazem na rozsáhlé pouţívání plavidel jako dopravního 

prostředku včetně poškození ţivotního prostředí akustické povahy.   

  

1.5.3. Technika lovu velryb
27

 

Původní metoda lovu velryb spočívala v zásahu ţivotně důleţitého orgánu 

kytovce ručně házenou harpunou z malé vzdálenosti a následném dotáhnutí kytovce na 

loď či mělčinu. V roce 1860 byla však tato metoda zjednodušena vynálezem tzv. 

explozivních harpun. Explozivní harpuny, nebo také harpunová děla, byla umístěna na 

přídi lodi a poté, co vystřelená harpuna pronikla do těla loveného kytovce, došlo 

k výbuchu projektilu umístěného ve špičce harpuny.  

Po vynálezu harpunového děla se rychlým tempem zvýšil produktivní výsledek 

velrybářské činnosti. V první polovině 19. století úspěšná velrybářská flotila ulovila za 

celou sezónu lovu 30 aţ 40 velkých kytovců. V polovině minulého století však jediný 

velrybářský dělový člun ulovil za jednu sezónu aţ okolo 300 velryb. Přitom větší 

velrybářské flotily disponovaly aţ 20 dělovými čluny. V 19. století tak celkový počet 

ulovených jedinců činil přibliţně 4 500 aţ 5 000 kusů. V 20. století tento počet vzrostl 

aţ na 80 000 zabitých kytovců.
28

  

                                                 
26

 Japonsko provádí lov velryb v rámci vědeckých projektů Japanese Whale Research Program under a 

Special Permit in the North Pacific (JARPN) a Japanese Whale Research Program under a Special 

Permit in the Antarctic (JARPA).  
27

 Viz CLAPHAM , P.J. and BAKER, C.S.  Modern whaling. In: Perrin , W.F., W ürsig, B. &Thewissen, 

J.G .M. (eds.), Encyclopedia of Marine Mammals, New York:Academic Press, 2002. s. 1328-1332. 
28

 MAZÁK, Vratislav. cit.dílo, s. 293-298. 
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Významnými vynálezy, které dopomohly účinnému lovu velryb, byly parní stroj 

a kompresor. V důsledku vynálezu parního stroje se zvýšila rychlost lodi, a tak lovci 

mohli dostihnout i rychleji plovoucí kytovce a následně pomocí kompresoru mohl být 

do zasaţené velryby hnán vzduch, aby se zamezilo jejímu potopení před vytaţením na 

loď.  

Zásadní inovací ve zpracování ulovených velryb bylo vybavení lodí takovými 

prostředky, které umoţňuji okamţité rozbourání a zpracování velrybího masa. První tzv. 

tovární lodí, která byla k této vysoce efektivní metodě vyuţita, byla britská Lansing 

vyslaná do oblasti Antarktického oceánu v roce 1935.
29

 V praxi se tedy mohly lodě 

vybavené lovícími prostředky pohotově přizpůsobovat výskytu velryb a zpracovatelské 

lodě efektivně přebíraly jednotlivé vylovené kusy ze své spádové oblasti. Zároveň toto 

vylepšení umoţnilo zůstat lovcům na moři i po dobu mnoha měsíců. 

Dodnes existující způsoby lovu velryb jsou povaţovány za nehumánní, jelikoţ 

smrt kytovců nenastává ihned v okamţik ulovení a kytovci jsou tak vystavováni dlouhé 

bolestivé smrti.  

 

Shrnutí: 

   Jedny z prvních zmínek o kytovcích nalezneme například v biblickém příběhu 

o Jonášovi a velrybě a v řadě mytologických starých příběhů. Kytovci jsou savci 

dokonale přizpůsobení k trvalému pobytu a ţivotu ve vodě, přičemţ jejich smysly jsou 

přizpůsobeny zvláštnostem tohoto ţivotního prostředí. Kytovce lze rozdělit na podřád 

kosticovců a na podřád ozubených, jejichţ rozdíly jsou zejména fyziologické povahy. 

Kytovci jsou výbornými plavci, jelikoţ hydrodynamický tvar jejich těla je dokonale 

přizpůsoben vodnímu prostředí. Kytovci vydávají širokou škálu zvuků, mezi něţ patřící 

zvuky slouţící ke komunikaci mezi jednotlivými ţivočichy a zvuky slouţící k orientaci 

v prostoru. Mezi zvláštnosti jejich ţivota se řadí například tzv. epimeletické chování, 

kdy jedinci téhoţ druhu o sebe vzájemně pečují nebo si navzájem pomáhají. Smrt 

kytovců lze rozdělit na smrt přirozenou a nepřirozenou. Za přirozenou smrt kytovců se 

povaţuje například úhyn v důsledku stáří, nemoci či smrt kytovce v důsledku jeho 

postavení v potravinovém řetězci. Nepřirozenou smrtí je pak například smrt kytovce 

v důsledku činnosti člověka, typicky provozováním velrybářství anebo plavidel jakoţto 

                                                 
29

 PROULX, Jean Pierre. Whaling in the North Atlantic. Ottawa: National Historic Parks and Sites 

Branch, 1986. 
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dopravních prostředků. Neregulované velrybářství přivedlo některé druhy kytovců na 

pokraj vyhynutí, přičemţ technika jejich lovu je dodnes povaţována za nehumánní.   
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2. Mezinárodněprávní ochrana kytovců globálního 

charakteru 

 Postupně se zhoršující stav ţivotního prostředí včetně jeho mořské sloţky nutí 

státy zajistit náleţitou péči o něj a zabezpečit jeho zachování pro budoucí generace. 

Mořská fauna a flora vyţaduje rozumné zacházení v rámci lidské činnosti takovým 

způsobem, aby nedocházelo k jejímu nadměrnému zatěţování. Za tímto účelem státy 

v rámci mezinárodní spolupráce vytváří ochranné mechanismy zaloţené na zachování 

druhů v rámci ochrany druhové nebo na vytvoření území vyţadujících zvláštní ochranu 

v rámci ochrany územní nebo prostorové anebo kombinací obou typů.
30

 

 Druhová ochrana se v mezinárodním právu uplatňuje zejména schválením 

seznamu s ohroţenými druhy a vytvořením různých opatření k jejich zachování 

v příznivém stavu. Tyto seznamy zpravidla tvoří přílohy mezinárodních úmluv ať uţ 

globálního nebo regionálního charakteru. K výběru druhů zařazených do takových 

seznamů dochází na základě vědeckých výzkumů, poznatků, informací a v některých 

případech i na základě dřívější praxe států. Nezřídka jsou druhy dále rozděleny podle 

stupně jejich ohroţenosti, coţ má odpovídající vliv i na stupeň jejich ochrany, přičemţ 

druhy bezprostředně ohroţené vyhynutím jsou pochopitelně podrobeny té nejpřísnější 

ochraně. V rámci zachování biologické rozmanitosti jsou chráněny druhy různorodých 

populací ţivočišného a rostlinného původu, jelikoţ jednotlivé druhy v jednom 

ekosystému jsou na sobě závislé a devastace jednoho druhu můţe mít nepříznivý vliv i 

na další druhy.  

 Územní neboli prostorovou ochranou označujeme stav, kdy státy v rámci 

mezinárodní spolupráce souhlasným jednáním vyhlašují určitá území nebo prostory za 

zvláštně chráněné rezervace. Pro územní ochranu je charakteristická vzájemná 

spolupráce států přímo sousedících s chráněným územím, a to jak na mezinárodní, tak i 

regionální úrovni, jelikoţ problematika chráněné oblasti se jich dotýká bezprostředně a 

přímo a její úprava je v jejich nejlepším zájmu. Navrhování takových území také záleţí 

na vědeckých odborných znalostech vycházejících z dlouhodobé praxe, pozorování a 

sběru údajů. Státy mimo vymezení těchto území určují také pravidla nebo podmínky pro 

                                                 
30

 Blíţe viz ŢÁKOVSKÁ, Karolina. Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu. 1, vyd. Praha: 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010. Prameny a nové proudy právní vědy; no 45. Eva Rozkotová, 

Beroun; s. 127-176. 
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činnost uskutečňovanou v předmětné oblasti. Mnohdy je tato činnost zcela zakázaná a 

povolena pouze na základě předem udělené výjimky nebo je povolena, avšak za 

přísných podmínek a můţe také podléhat předcházejícímu schválení příslušnými 

orgány. Často se setkáváme s kombinací obou těchto typů ochran, kdy je 

stanovena jak ochrana druhová, tak i ochrana územní. Pouţíváním obou uvedených 

přístupů se státy snaţí zahrnout do ochrany širší oblast či problematiku a dosáhnout tak 

její větší účinnosti.  

  

2.1. Úmluvy relevantní pro ochranu kytovců 

 Za účelem ochrany mořského prostředí a biologické rozmanitosti byla uzavřena 

řada mezinárodních úmluv, které mají bezprostřední vliv na ochranu a zachování 

kytovců, i kdyţ ţádná jim není věnována výlučně a některé se na ně vztahují pouze 

nepřímo. Jejich obecná pravidla jsou rámcovým východiskem pro stanovení další 

ochrany zaměřující se přímo a výlučně na kytovce.     

 

2.1.1. Úmluva OSN o mořském právu  

 V oblasti mořského práva
31

 na poli Organizace spojených národů (OSN) byla 

v roce 1982 přijata Úmluva OSN o mořském právu
32

. UNCLOS je povaţována za 

základní pramen mezinárodního mořského práva a disponuje nejvyšším postavením 

v hierarchii mezinárodních norem, přičemţ řada později vzniklých mezinárodních 

pramenů na ní často odkazuje 
33

.  

 UNCLOS hraje v oblasti mořského práva zásadní roli, a to s ohledem na 

skutečnost, ţe je v ní zakotven závazek států chránit mořské prostředí zejména před 

znečišťováním a také závazek chránit mořské ţivé zdroje. Úmluva dále také vytváří 

právní rámec pro většinu lidských činností v mořských vodách, tedy i pro činnosti 

mající vliv na ţivot kytovců a jejich přirozené prostředí  

V úmluvě se kytovců výslovně dotýkají dvě, resp. tři ustanovení. Ustanovení čl. 

64 úmluvy se týká vysoce stěhovavých druhů, mezi něţ patří na základě přílohy I i 

                                                 
31

 Pod pojmem mořské právo rozumíme soubor norem mezinárodního práva upravujících vztahy mezi 

státy při vyuţívání moře a jeho přírodních zdrojů. 
32

 United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Úmluva vstoupila v platnost v roce 1994. 
33

 Blíţe viz ŢÁKOVSKÁ, Karolina. op. cit., s. 64-68. 
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některé druhy kytovců
34

, a přikazuje smluvním státům spolupracovat na jejich 

zachování a optimálním vyuţívání. Ustanovení čl. 65 a čl. 120 úmluvy výslovně 

umoţňují státům a mezinárodním organizacím stanovit pro lov mořských savců 

přísnější podmínky, neţ které by se uplatnily při pouţití obecných ustanovení o 

vyuţívání ţivých mořských zdrojů, včetně čl. 64, případně tento lov zcela zakázat. 

Ustanovení čl. 65 se vztahuje na výlučnou ekonomickou zónu a ustanovení čl. 120 se 

pouţije na zachovávání kytovců ve volném moři a hospodaření s nimi. Přestoţe jsou 

ustanovení týkající se mořských savců poměrně obecná a vágní, lze z pozornosti, kterou 

jim UNCLOS věnuje dovodit jejich zvláštní postavení mezi jinými mořskými ţivými 

zdroji. Zachování mořských savců, včetně kytovců, kteří jsou jejich nejvýznamnějšími 

reprezentanty, je tak zcela jistě jedním z cílů UNCLOS, který má být dosaţen 

spoluprací smluvních států.  

 Úmluva tedy upravuje právní reţim moří a oceánů v globálním měřítku. 

Smluvní stranou UNCLOS je většina států světa a tvoří obecný rámec pro tvorbu 

národního zákonodárství v této oblasti.  

 

2.1.2. Úmluva o biologické rozmanitosti 

 Text Úmluvy o biologické rozmanitosti
35

 byl v roce 1992 předloţen k podpisu 

na celosvětové Konferenci OSN o ţivotním prostředí a rozvoji
36

 v brazilském Rio de 

Janeiru. Lze říci, ţe CBD komplexně upravuje problematiku biologické rozmanitosti na 

globální úrovni a je zaloţena na potřebě trvale udrţitelného rozvoje.
37

 
38

 

 Cíle úmluvy jsou vymezeny v čl. 1 a jsou jimi ochrana biologické rozmanitosti, 

trvale udrţitelné vyuţívání jejích sloţek a spravedlivé a rovnoměrné rozdělování 

prospěchu získaného z vyuţívání genetických zdrojů, přičemţ za účelem naplnění 

těchto cílů jsou smluvní státy povinny navzájem spolupracovat.   

 Pod pojmem biologická rozmanitost se v čl. 2 úmluvy rozumí „variabilita 

žijících organismů jakéhokoli původu, včetně, mimo jiné, suchozemských, mořských a 

                                                 
34

 Příloha I UNCLOS jako vysoce stěhovavé druhy kytovců uvádí čeleď vorvaňovitých, plejtvákovitých, 

velrybovitých, plejtvákovcovitých, narvalovitých, vorvaňcovitých a delfínovitých.   
35

 Convention on Biological Diversity, CBD. 
36

 United Nations Conference  on Environment and Development, UNCED, nazývaná Summit Země. 
37

 Podrobněji viz ŢÁKOVSKÁ, Karolina. op. cit., s. 68-70. 
38

 Srov. 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, s. 160-162. 
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jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí; zahrnuje 

rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost ekosystémů.“ Vzhledem k tomu, 

ţe kytovci jsou ţijícími organismy mořského ekosystému, úprava obsaţená v úmluvě se 

aplikuje i ve vztahu k jejich ochraně.  

 Problematiku biologické rozmanitosti pojímá úmluva komplexním způsobem a 

tvoří tak obecný základ pro její ochranu. Úmluva se tedy výlučně věnuje biodiverzitě, 

jejíţ ochranu lze povaţovat za globální zájem lidské společnosti.   

 I kdyţ samotná úmluva má spíše pevninský charakter a na mořskou biodiverzitu 

se aplikují pravidla stanovená pro biologickou rozmanitost na souši, byly vytvořeny 

zvláštní programy pro mořské a pobřeţní ekosystémy a fórum ve věci těchto témat na 

konferencích stran úmluvy.
39

 Mezi obecné zásady úmluvy, které se hojně v rámci 

regulace této oblasti pouţívají a pomáhají stanovit rámec ochrany kytovců, patří 

například princip trvale udrţitelného vyuţívání biodiverzity včetně biologických 

zdrojů
40

, princip odpovědnosti státu
41

 a princip informovanosti veřejnosti
42

. Vztah mezi 

úmluvou a UNCLOS je upraven tak, ţe v oblasti mořského prostředí a mořského práva 

má UNCLOS aplikační přednost před CBD, a to na základě ustanovení v čl. 22 CBD
43

. 

 

2.1.3. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů 

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně ţijících ţivočichů
44

 vznikla pod 

záštitou Programu OSN pro ţivotní prostředí
45

 a byla přijata v roce 1979 v Bonnu, proto 

se také označuje jako Bonnská úmluva. Účelem úmluvy je ochrana stěhovavých druhů 

volně ţijících ţivočichů jak suchozemských, tak i vodních v celém areálu jejich 

výskytu. Rozsah působnosti úmluvy je stanoven kombinací teritoriální jurisdikce a 

                                                 
39

 Srov. ŢÁKOVSKÁ, Karolina. op. cit., s. 69. 
40

 Viz čl. 6 a 10 CBD. 
41

 Srov. čl. 3 CBD. 
42

 Blíţe viz čl. 13 CBD. 
43

 Viz čl. 22 CBD: „1. Ustanovení této Úmluvy se nesmí dotknout práv a povinností kterékoli ze 

smluvních stran vyplývajících z jakékoli stávající mezinárodní dohody, kromě případu, kdy by výkon 

takových práv a povinností způsobil vážné poškození nebo ohrožení biodiverzity. 

2. Smluvní strany uplatní tuto Úmluvu ve vztahu k mořskému prostředí v souladu s právy a povinnostmi 

států vyplývajícími z mořského práva.“ 
44

 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, CMS. 
45

 United Nations Environment Programme, UNEP. 
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jurisdikce státu vlajky.
46

 Zohledněná je také ochrana migračních cest, a to konkrétně 

v ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. f) při definování pojmu „areál“
47

.  

Na základě vědeckých poznatků byla vytvořena příloha I Bonnské úmluvy, ve 

které jsou uvedeny ohroţené stěhovavé druhy.  Smluvní strany se jejím podpisem 

zavázaly chránit tyto ţivočichy a zakázat jejich lov, a to s výjimkou například lovu za 

vědeckými účely.
48

 Příloha II Bonnské úmluvy obsahuje seznam stěhovavých druhů 

„s nepříznivým záchovným statusem a pro jejichž zachování a hospodaření s nimi se 

vyžadují mezinárodní dohody a také těch, které mají takový záchovný status, kterému by 

významně prospěla mezinárodní spolupráce, jíž by se dosáhlo pomocí mezinárodní 

dohody“
49

. Je zde tedy obsaţeno pouze doporučení smluvním stranám uzavírat dohody 

za účelem ochrany druhů uvedených ve výčtu.   

 Bonnská úmluva je plně aplikovatelná na některé druhy kytovců zahrnuté 

v jejích přílohách. Několik druhů je zahrnuto v příloze I
50

, jejich lov je tedy zcela 

zakázán. Více druhů kytovců, převáţně malých, je však zahrnuto do přílohy II
51

. Na 

základě příslušných ustanovení úmluvy byly pro tyto druhy uzavřeny dvě regionální 

dohody a jedno memorandum porozumění
52

.  

                                                 
46

 Vychází z definice pojmu „areálový stát“, který je rozebrán v čl. I odst. 1 písm. h) Bonnské úmluvy: 

„Areálový stát“ ve vztahu k určitému stěhovavému druhu označuje jakýkoli stát [a podle okolností i 

jakoukoli jinou stranu, jak se o tom zmiňuje písmeno k) tohoto odstavce], který vykonává jurisdikci nad 

kteroukoli částí areálu stěhovavého druhu, nebo stát, pod jehož vlajkou plující lodi se zabývají lovem 

tohoto stěhovavého druhu mimo hranice státní jurisdikce.“ 
47

 „Areálem“ se rozumí všechny suchozemské či vodní plochy, které stěhovavý druh obývá, v nichž se 

dočasně zdržuje, které překračuje či přelétá v kterékoli době na své normální migrační cestě.“ 
48

 Srov. čl. III Bonnské úmluvy. 
49

 Viz čl. IV odst. 1 Bonnské úmluvy. 
50

 Z čeledi plejtvákovitých se jedná o keporkaka a plejtváka obrovského a z čeledi velrybovitých velrybu 

grónskou, velrybu černou a velrybu jiţní. 
51

 Z čeledi delfínovcovitých je to delfínovec ganţský, delfínovec laplatský a delfínovec amazonský, 

z čeledi narvalovitých běluha severní a narval jednorohý, z čeledi sviňuchovitých sviňucha obecná, 

sviňucha hladkohřbetá a sviňucha běloploutvá, z čeledi delfínovitých delfín indočínský, delfín 

kamerunský, delfín brazilský, plískavice bělonosá, plískavice běloboká, plískavice jiţní, plískavice šedá, 

delfín skákavý, delfín pobřeţní, delfín dlouholebý, delfín pruhovaný, delfín obecný, orcela tuponosá, 

plískavice strakatá, plískavice kapská, kosatka dravá, kulohlavec černý, z čeledi vorvaňovcovitých 

vorvaňovec velký a vorvaňovec anarnak.  
52

 Dohoda o ochraně malých kytovců Baltského a Severního moře a Dohoda o ochraně kytovců v Černém 

moři, Středozemním moři a v přilehlé atlantské oblasti a Memorandum porozumění o ochraně kytovců a 

jejich stanovišť v  tichomořské oblasti. Více viz kapitola 3.1. Regionální dohody přijaté v rámci Bonnské 

úmluvy. 
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2.1.4. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin 

 Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroţenými druhy volně ţijících ţivočichů a 

planě rostoucích rostlin
53

, byla přijata v roce 1973 na konferenci v hlavním městě 

Spojených států amerických Washingtonu, a proto je také známá jako Washingtonská 

úmluva. CITES vstoupila v platnost v roce 1975 po ratifikaci prvními deseti státy
54

. 

Úmluva se následně stala závaznou pro velké mnoţství států
55

 včetně všech členských 

zemí EU. CITES byla uzavřená za účelem regulace a účinné kontroly mezinárodního 

obchodu s nedomestikovanými volně ţijícími ţivočichy a planě rostoucími rostlinami. 

Přijetím této úmluvy, a tedy právní úpravou této problematiky, došlo k zamezení 

pravděpodobného úbytku populací některých druhů v důsledku obchodu pod kritickou 

úroveň. 

 Mezinárodním obchodem CITES rozumí export, reexport, import a introdukci 

z moře
56

, přičemţ pojem introdukce neboli vnesení z moře znamená „dovoz exemplářů 

kteréhokoliv druhu ulovených v mořských vodách nespadajících pod jurisdikci žádného 

státu“
57

. Úmluva se tedy mimo jiné vztahuje i na zástupce uvedených druhů ulovených 

na volném moři.  CITES pracuje s pojmem exemplář, kterým se rozumí nejen ţivý či 

mrtvý jedinec uvedených ţivočišných a rostlinných druhů, ale i jeho část. Pojem v sobě 

zahrnuje také části těchto zvířat a rostlin a dokonce i výrobky z nich.
58

 CITES převáţně 

chrání druhy suchozemské, ochrana mořských druhů včetně populace kytovců zde však 

není nikterak zanedbaná.  

 V příloze I jsou uvedeny druhy ohroţené vyhubením, kdy obchod s nimi můţe 

mít významný negativní vliv na jejich populace, a proto je povolen pouze výjimečně 

pod podmínkou dodrţení velmi přísných pravidel. Do této přílohy jsou zařazeny i 

                                                 
53

 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES. 
54

 Chile, Ekvádor, Kypr, Nigérie, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Švédsko, Švýcarsko, 

Tunisko a Uruguay 
55

 K Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroţenými druhy volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích 

rostlin přistoupilo celkem 175 států. 
56

 Viz Čl. I písm. c) CITES 
57

 Čl. I písm. e) CITES 
58

 Čl. I písm. b) CITES 
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některé druhy kytovců
59

. Ustanovení CITES jsou závazná pro všechny smluvní státy, 

pokud nebyla vznesena výhrada. Takové právo výhrady v souvislosti se schválením 

přílohy I bylo vyuţito třemi zeměmi - Japonskem, Islandem a Norskem, v důsledku 

čehoţ se na tyto země nevztahuje omezení obchodu s vyjmenovanými druhy kytovců.
60

 

Mezi těmito zeměmi se tak i nadále uskutečňuje obchod zejména s masem kytovců. 

 Příloha II. úmluvy zahrnuje druhy, které sice nejsou nezbytně ohroţené 

vyhubením, ale mohly by se stát ohroţenými, pokud by obchod s nimi nepodléhal 

náleţité regulaci, a je tak zaloţena na implicitně vyjádřeném principu předběţné 

opatrnosti.
61

 Do přílohy II jsou zařazeny všechny druhy kytovců, které nejsou uvedeny 

v příloze I. Příloha III zahrnuje druhy, o nichţ některý smluvní stát prohlásí, ţe v rámci 

jeho právní svrchovanosti jsou předmětem opatření zabraňujícím nebo omezujícím 

jejich vyuţívání a jejich ochrana vyţaduje kontrolu a omezení mezinárodního obchodu 

v určených regionech. Mezi tyto druhy však nepatří ţádný druh kytovců.        

Regulací obchodu dle CITES se rozumí vydávání zvláštních povolení zvaných 

„permity CITES“, k čemuţ jsou oprávněny výkonné orgány jednotlivých smluvních 

států.
62

 Pro mezinárodní obchod s exempláři uvedenými v příloze I se vyţaduje 

povolení k vývozu a také i povolení k dovozu nebo potvrzení o reexportu.
63

 Obchod 

s exempláři zařazenými do přílohy II je regulován prostřednictvím povolení k vývozu 

nebo potvrzení o zpětném vývozu.  

 

2.2. Mezinárodní velrybářská komise 

 V přímé souvislosti se zdokonalováním techniky lovu kytovců začalo ve druhé 

polovině 19. století docházet k jejich masivnímu vybíjení. Postupem času však i 

velrybářské mocnosti pochopily, ţe pro udrţitelnost lovu je nutností jej alespoň 

částečně regulovat. Aţ na počátku třicátých let 20. století začíná tato změna přístupu 

nabývat významnějších podob, a to tak, ţe v roce 1931 byla podepsána Úmluva o 

regulaci velrybářství 
64

, která se snaţila stanovit určitá pravidla pro lov pravých 

                                                 
59

 Například velryba grónská, plejtvák jiţní, keporkak, orcela tuponosá, plejtvákovec šedý, delfínovec 

čínský, velrybka malá, sviňucha kalifornská, aj. 
60

 Blíţe viz http://www.cites.org/eng/app/reserve.php. 
61

 Čl. II odst. 2 CITES. 
62

 Viz čl. IX odst. 1 CITES. 
63

 Čl. III CITES. 
64

 Convention for the Regualtion of Whaling. 
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velryb
65

. Tato snaha však nebyla příliš úspěšná. Na Úmluvu o regulaci velrybářství 

z roku 1931 navázala dohoda z roku 1937, jejímţ předmětem mimo jiné byla i ochrana 

ohroţeného plejtvákovce šedého. První chráněnou oblastí výskytu velryb se v roce 1938 

stávají mořské oblasti kolem Antarktidy. 

 Snahy o regulaci velrybářství vyvrcholily v roce 1946 přijetím dosud platné 

Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, na jejímţ základě byla následně zřízená 

Mezinárodní velrybářská komise.  

 

2.2.1. Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství 

 Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství
66

 byla podepsána v prosinci roku 

1946 v americkém Washingtonu a byla tak jednou z prvních mezinárodních úmluv 

týkajících se oblasti mořské fauny a flory. Z oblasti hospodaření s mořskými 

biologickými zdroji je pak dokonce nejstarší dodnes mezinárodně platnou úmluvou. 

Zcela jedinečná je tato úmluva také z hlediska své působnosti, stanovuje totiţ pravidla 

lovu velryb platná na celém světě.  

 Preambule Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství vymezuje její účel jako 

„zajištění náležité ochrany populací velryb a umožnění řádného rozvoje velrybářského 

odvětví“. Úmluva zdůrazňuje zájem celého světa na zachování významných přírodních 

zdrojů, k nimţ se řadí i populace velryb, pro budoucí generace. Je uznáno, ţe 

v minulosti docházelo k nadměrnému lovu velryb, a tak je tedy nezbytné je ochránit 

právě regulací velrybářství. Úmluva předpokládá, ţe řádným usměrněním a omezením 

lovu velryb dojde k postupnému zvýšení jejich počtu a bude moţné je lovit bez 

ohroţení jejich populací. Jedním z cílů úmluvy je mimo jiné zamezení velké 

hospodářské a potravinové krizi.  

 Jedním z hlavních přínosů Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství je zřízení 

pro tuto oblast velice významné instituce – Mezinárodní velrybářské komise
67

, které 

byla na globální úrovni svěřena činnost v oblasti přijímání opatření pro ochranu, 

                                                 
65

 Tímto pojmem velrybáři dříve označovali velryby, které byly ideální pro lov díky tomu, ţe se jsou 

pomalé, obvykle tvoří skupinu při pobřeţí a po usmrcení plavou na hladině. Pojem je také vymezený v 

Harmonogramu. 
66

 International Convention for the Regulation of Whaling, ICRW. 
67

 Viz čl. III odst. 1 ICRW. 
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zachování a regulaci lovu kytovců.
68

 Mezinárodní velrybářské komisi je podrobněji 

věnována další podkapitola této práce. 

 Úmluva vymezuje některé pojmy, jako je například tovární loď, pozemní 

stanice, velrybolovka (v anglickém originále whale catcher)
69

 nebo smluvní vláda, a to 

z důvodu přesného výkladu její působnosti, která je v čl. I odst. 2 vymezena takto: 

„Tato úmluva se vztahuje na tovární lodě, pozemní stanice a velrybolovky, které spadají 

do působnosti smluvních vlád, a na všechny vody, v nichž tyto tovární lodě, pozemní 

stanice a velrybolovky provádějí lov velryb“. V úmluvě je pouţit pojem „velryba“ bez 

jeho bliţšího definování, pod kterým se rozumí velké druhy kytovců včetně pravých 

velryb.
70

 Věcná působnost úmluvy je tak stanovena pouze v rozsahu velkých druhů 

kytovců, avšak smluvní státy spolupracují i na udrţování stavu malých kytovců, jelikoţ 

někteří z nich jsou jiţ nyní ohroţeni vyhubením.
71

  

Kaţdá smluvní strana je povinna přijmout potřebná opatření k zabezpečení 

aplikace ustanovení úmluvy. To se týká zejména stíhání porušení úmluvy. Jednotlivé 

smluvní strany jsou povinny sdělit Mezinárodní velrybářské komisi detailní informace o 

kaţdém porušení, o přijatých opatřeních a o uloţených trestech.  

Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství tedy upravuje problematiku lovu 

velryb zejména stanovením pravidel pro takový lov. Tato pravidla jsou dále upřesněná 

v tzv. Harmonogramu (Schedule), který je základní přílohou úmluvy. Tento 

Harmonogram je pojat jako nedílná součást Mezinárodní úmluvy o regulaci 

velrybářství, a proto je pro smluvní státy závazný.  

Harmonogram vykládá nejen pojmy všeobecné, ale upřesňuje i názvy 

jednotlivých zástupců podřádu kosticovců a ozubených. Obsahuje podrobné předpisy 

pro lov velryb, jako jsou například povolené období lovu, doba hájení, úplný zákaz lovu 

některých druhů velryb nebo vymezení oblastí označených jako jejich útočiště, 

kvantitativní omezení počtu a velikosti lovených jedinců, dovolené metody lovu, 

usměrňuje téţ vědecký výzkum a sběr důleţitých informací.  

                                                 
68

 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Mezinárodní právo ţivotního prostředí, II. část (zvláštní), IFEC, 2008. 

ISBN 978-80-903409-8-9, s. 79. 
69

 Podle čl. II. odst. 3 ICRW je to loď, která slouţí k pronásledování, lovu, vlečení, drţení nebo 

vyhledávání velryb. V dnešní době pod vymezení tohoto pojmu lze podřadit i vrtulník nebo jiný 

prostředek slouţící k určenému účelu. 
70

 Seznam druhů kytovců byl připojen k závěrečnému aktu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství. 
71

 Třikrát ročně vydává IWC tištěný materiál pod názvem Journal of Cetacean Research and 

Management, ve kterém jsou uvedeny informace vyplývající z vědeckých výzkumných programů 

zaměřených na ochranu velryb, sviňuch a delfínů. 
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Mezi tato pravidla patří také tzv. classification of stocks, neboli klasifikace 

velrybích stád, která spočívá v rozdělení velrybích populací do tří kategorií, a to na 

základě jejich stavu a s tím související moţnosti odlovu. Těmito třemi kategoriemi jsou: 

populace, které jsou chráněné (Protected Stock), populace, u nichţ bylo započato 

s jejich vyuţíváním (Initial Management Stock), a populace, které jsou udrţitelně 

vyuţívané (Sustained Management Stock). Pro kaţdou tuto populaci je stanovené 

mnoţství jedinců, které je moţné lovit, přičemţ odlov chráněné populace za účelem 

komerčním je zcela zakázán. 

Mezi pravidla obsaţená v Harmonogramu patří i regulace zpracování kytovců, 

kdy se zcela zakazuje pouţívání tovární lodě nebo pozemní stanice pro zpracování 

kytovců zařazených do chráněné populace nebo ulovených nedovoleným způsobem. Je 

zde také upraven dohled nad lovem velryb a nepřetrţitá kontrola, která zabezpečována 

inspektory jmenovanými a placenými příslušnou vládou, kteří musí být přítomni na 

kaţdé tovární lodi. Za účelem náleţitého dohledu je připuštěna i moţnost přítomnosti 

pozorovatelů jiných členských států. Podrobně je také obsaţena úprava podávání 

informací o ulovených kusech a jejich zaznamenávání do evidence tak, aby ţádný 

významný údaj nezůstal utajený.  

Přes velmi podrobnou úpravu nemá většina ustanovení Harmonogramu prozatím 

praktické vyuţití, neboť komerční lov velryb je na základě moratoria přijatého v roce 

1982 zakázán, jak o tom bude pojednáno dále. 

 

2.2.2. Základní charakteristiky Mezinárodní velrybářské komise 

Mezinárodní velrybářská komise
72

 byla zaloţena Mezinárodní úmluvou o 

regulaci velrybářství s cílem regulovat lov velryb. Účelem úmluvy uvedeným v jejím čl. 

III je právě ustavení IWC s cílem zabezpečit ochranu velrybím populacím a zároveň i 

zajistit rozvoj velrybářského průmyslu. V současné době jsou však členské státy 

Mezinárodní velrybářské komise rozděleny na dva tábory, na příznivce a odpůrce lovu 

velryb. I přesto se snaha Mezinárodní velrybářské komise zajistit ochranu ohroţených 

druhů velryb, tedy naplnit účel ICRW, v podstatě daří, a to jiţ od osmdesátých let 20. 

století. Tuto snahu výrazně posílilo přijetí moratoria na lov velryb s platností od roku 
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 International Whaling Commission. 
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1986. Ačkoliv bylo moratorium původně přijato pouze na čtyři roky, bylo prodlouţeno 

a platí aţ do dnešní doby.  

Mezinárodní velrybářská komise je dobrovolně vytvořené společenství 

jednotlivých účastnických zemí, jehoţ činnost se řídí pravidly Mezinárodní úmluvy o 

regulaci velrybářství. Členem této komise se stává kaţdý stát, který přistoupí k ICRW, a 

to i za předpokladu, ţe se velrybářstvím aktivně nezabývá. Kaţdý ze členů Mezinárodní 

velrybářské komise má jeden hlas a na zasedáních je reprezentován svým zástupcem 

doprovázeným odborníky a poradci. Dnes má Mezinárodní velrybářská komise celkem 

89 členů včetně naprosté většiny států Evropské unie. Česká republika se stala členem 

v roce 2005.
73

 Vzhledem k tomu, ţe Česká republika je vnitrostátním státem, tedy 

problematika kytovců se jí bezprostředně nedotýká, můţe být její nezaujatý úhel 

pohledu a objektivní postoj přínosný pro řešení problémů při jejich ochraně.  

Kaţdoročně se na půdě Mezinárodní velrybářské komise vedou velice sloţitá 

jednání, jelikoţ mezi členy komise patří jak příznivci, tak i odpůrci lovu velryb. 

V současné době převládá názor odpůrců, kteří se snaţí směřovat faktickou činnost 

komise k úplnému zamezení tohoto lovu.  Do budoucna ovšem není vůbec jasné, a to 

s ohledem na rozloţení sil odpůrců a příznivců lovu velryb v rámci komise, jakým 

směrem se bude činnost Mezinárodní velrybářské komise ubírat. 

Sídlem komise byl zvolen Impigton ve Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska. Samotná komise se člení na tři hlavní výbory, které se zabývají 

vědeckou, technickou a finanční činností. Ve snaze účinněji prosadit ochranu 

ohroţených druhů byl v roce 2004 nově ustaven čtvrtý výbor, nazvaný Výbor pro 

ochranu.
74

 Zpravidla v květnu nebo v červnu se koná pravidelné roční zasedání, kterého 

se zúčastní jeden zástupce za kaţdý členský stát
75

, jedná se zpravidla o experta na danou 

oblast. Od osmdesátých let 20. století se tato zasedání konají na základě pozvání 

v jednotlivých členských státech.
76

 Zástupci nečlenských států se mohou zasedání 

komise účastnit jako pozorovatelé a stejné právo je pak přiznáno i významnějším 
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 Česká republika přistoupila k úmluvě s účinností ke dni 24.1.2005. 
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 Conservation Comitee. Zřízení výboru bylo odsouhlaseno na 55. zasedání Mezinárodní velrybářské 

komise, které se konalo v Berlíně v roce 2003. 
75

 Českou republiky v komisi zastupuje RNDr. Pavla Hýčová. 
76

 THE INTERNATIONAL WHALING COMMISSION. Official presentation [online]. 2012 [cit. 2012-

08-26]. Dostupné z: http://www.iwcoffice.org/. 
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nevládním organizacím.
77

 Komise pravidelně třikrát ročně publikuje vědecké články ve 

vlastním periodiku
78

 a udrţuje tak osvětovou činnost zejména pro odbornou veřejnost. 

Působnost Mezinárodní velrybářské komise se odvíjí od působností úmluvy, 

která je vymezena v jejím čl. I odst. 2. Činnost Mezinárodní velrybářské komise je 

upravena zejména v čl. V, který stanoví její pravomoc změnit ustanovení 

Harmonogramu přijetím předpisů týkajících se chráněných a nechráněných druhů, 

lovných sezon a sezon se zákazem lovu, chráněných oblastí a oblastí otevřených pro 

lov, limitů velikostí pro konkrétní druhy kytovců, období, způsobů a intenzity lovu 

velryb včetně nejvyššího přípustného mnoţství odlovených jedinců, druhů a 

charakteristiky vybavení k lovu a záznamů o úlovcích. Podrobné vymezení opatření 

přijatých Mezinárodní velrybářskou komisí jsou součástí přílohy Mezinárodní úmluvy o 

regulaci velrybářství. Činnost Mezinárodní velrybářské komise tedy především spočívá 

v přezkumu opatření stanovených v příloze Mezinárodní úmluvy o regulaci 

velrybářství.
79

  

Zásadním problémem efektivity činnosti Mezinárodní velrybářské komise je 

vynutitelnost jejích usnesení. Příčinou tohoto stavu je zejména skutečnost, ţe jednotlivé 

státy mohou prakticky zcela libovolně své členství v komisi vypovědět k 30. červnu 

kteréhokoli roku, a to oznámením podaným do 1. ledna téhoţ roku depozitáři 

úmluvy
80

.
81

 Dalším důvodem je moţnost kaţdého člena komise vyhradit si při přijímání 

moratoria či jakékoliv jiné závazné instrukce pro svůj stát výjimku. Poslední, neméně 

významnou překáţkou je samotná neexistence jakýchkoliv praktických prostředků 

komise, které by mohly dodrţování kvót či jiných usnesení vynucovat. 

 

2.2.3. Systém hospodaření s velrybími populacemi 

Od svého zaloţení se Mezinárodní velrybářská komise za pomocí systému kvót 

snaţí regulovat lov velryb na přijatelnou úroveň. V průběhu sedmdesátých let 20. století 

začaly nabývat na síle globální protivelrybářské protesty. K počátku ochrany velryb a 

efektivnější činnosti Mezinárodní velrybářské komise významně pomohlo v roce 1972 
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 Za významné nevládní organizace, kterým je umoţněna účast na zasedání, jsou povaţovány ty 

organizace, které mají své sídlo alespoň ve třech různých státech.  
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 Journal of Cetacean Research and Management. 
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 ŢÁKOVSKÁ, Karolina. op.cit., s. 76. 
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 Viz čl. XI ICRW. 
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doporučení Konference OSN o ţivotním prostředí člověka, následované v roce 1973 

Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroţenými druhy. Tím, ţe se postupně stávaly 

členy Mezinárodní velrybářské komise státy, jejichţ cílem nebyl lov velryb, získávaly 

nad státy zabývajícími se velrybářstvím převahu a komise mohla snadněji přijímat 

potřebná usnesení.
82

 

Metodika regulace počtu ulovených jedinců je zásadní. Nesprávně zvolený 

systém regulace lovu můţe přinést katastrofální důsledky. Tak se také stalo v případě 

tzv. systému BWU
83

 pouţívaného Mezinárodní velrybářskou komisí od roku 1946. 

Systém BWU byl standardizovaným jednotkovým systémem, kdy jedné jednotce BWU 

odpovídaly počty jedinců jednotlivých druhů velryb podle mnoţství obsaţeného tuku
84

. 

Maximální moţný počet odlovených jednotek byl stanoven na 16.000 BWU  pro celý 

svět, tedy lov se uskutečňoval do té doby, neţ bylo dosaţeno této hranice.  

 Zásadním nedostatkem systému BWU byla skutečnost, ţe fakticky neochraňoval 

jednotlivé druhy velryb. Velrybáři si mohli dle vlastního uváţení vybrat, které druhy 

budou lovit. Zcela logicky se pak snaţili ulovit co největší počet jedinců obsahujících 

co nejvíce tuku. Procesně byl celý systém zaloţen na podávání hlášení od velrybářských 

skupin Mezinárodní velrybářské komisi, která přibliţně týden před předpokládaným 

dosaţením hraničního počtu 16.000 BWU ohlásila poslední moţný den lovu.
85

 Tento 

původní systém tedy stanovil jednu kvótu pro celý svět. V důsledku nerovnoměrného 

odlovu kytovců znamenal tento systém pro některé druhy doslova pohromu.
86

  Z tohoto 

důvodu byl systém jednotné kvóty v roce 1959 zrušen a do roku 1962 byly stanoveny 

kvóty pro jednotlivé státy. Ani tento systém však nezaručil dlouhodobou udrţitelnost 

lovu jednotlivých druhů kytovců. Proto od šedesátých let dvacátého století došlo 

postupně k vyhlášení úplného zákazu lovu některých druhů.  

 V roce 1974 došlo k navrţení nového systému regulace lovu, nazývaného 

novým postupem hospodaření
87

. Základní myšlenkou tohoto systému bylo vytvoření tří 

kategorií velrybích populací: populace, které jsou chráněné, populace, u nichţ bylo 
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 STEJSKAL, Vojtěch. op.cit., s. 209. 
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 1 BWU = 1 plejtvák modrý = 2 plejtváci šedí = 2,5 plejtváků dlouhoploutvých = 6 plejtváků severních. 
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 Zdroj http://www.greenpeace.or.jp/campaign/oceans/factsheet/3_en_html 
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započato s jejich vyuţíváním, a populace, které jsou udrţitelně vyuţívané, přičemţ 

chráněné druhy je zakázáno lovit úplně a u zbylých dvou kategorií jsou stanoveny 

významné kvantitativní limity, upravované na základě vyhodnocení ročního nárůstu 

jednotlivých populací. Vzhledem k nutnosti získat významné mnoţství biologických 

informací nebyl ani tento systém příliš funkční.  

 Během osmdesátých let, kdy se členy Mezinárodní velrybářské komise stala řada 

nových států, došlo ke všeobecné diskuzi s cílem ochránit kytovce a pokud moţno 

jejich lov úplně zastavit. Od roku 1979 došlo k úplnému zákazu lovu v oblasti 

Indického oceánu. V letech osmdesátých byly pak zakázány zvláště kruté způsoby lovu 

a od roku 1982 bylo vyhlášeno moratorium na komerční lov velryb. Aţ v roce 1994 se 

podařilo Jiţní ledový oceán označit za velrybí útočiště
88

a ochránit
89

 tak významné 

mnoţství jedinců
90

, jelikoţ jde o oblast, ve které se zdrţuje velký počet kytovců za 

účelem získávání mořské potravy. 

 

2.2.4. Moratorium na komerční lov 

Významným počinem Mezinárodní velrybářské komise se stalo v roce 1982 

přijetí moratoria na komerční lov velryb, které je v platnosti od roku 1986. Rozsáhlá 

diskuze ohledně regulace komerčního lovu velryb byla započata jiţ v rámci Konference 

OSN o ţivotním prostředí člověka, konané v roce 1972 ve Stockholmu. Samotné 

moratorium však bylo přijato aţ na základě jednání v rámci Mezinárodní velrybářské 

komise, a to doplněním písmene e) do odstavce 10 Harmonogramu
91

, který je přílohou 

Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přičemţ tato změna byla schválena 

tříčtvrtinovou většinou smluvních stran a následně po uplynutí stanovené lhůty nabyla 

platnosti pro všechny strany úmluvy, které nevznesly proti ní výhrady. 

Ačkoliv mělo být moratorium původně účinné jen čtyři roky, podařilo se ho 

postupně prodluţovat aţ do současnosti. Hlavním důvodem, proč se dlouhodobě daří 

moratorium prodluţovat, je nedosaţení potřebné tříčtvrtinové většiny hlasů, které je 
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zapotřebí k jeho zrušení
92

. I kdyţ bylo moratorium přijato poţadovanou většinou 

členských států
93

 v souladu s úmluvou, vyvolala tato skutečnost řadu nesouhlasných 

reakcí. V této souvislosti dokonce Kanada ukončila své členství v komisi a provozovala, 

byť v malém rozsahu, lov i nadále. Výhradu odůvodněnou zejména absencí doporučení 

ze strany vědeckého výboru vznesly Japonsko, Norsko, Peru a Sovětský svaz 

socialistických republik, v důsledku čehoţ se moratorium pro ně stalo nezávazné.
94

 

Komise se však v přijatém opatření snaţila vzít v potaz nedostačující vědecké poznatky 

v oblasti ţivota populace velryb a také sloţité získávání chybějících informací. 

Například Ruská federace v současné době stále trvá na své námitce, avšak není 

prozatím známo, ţe by oficiálně kytovce lovila. Island začal s lovem kytovce v roce 

2006 a Norsko dodnes loví plejtváka malého.
95

  

Moratorium na lov velryb má však dvě výjimky a těmi jsou lov velryb pro 

vědecké účely a pro obţivu místních obyvatel. Výjimku pro vědecké účely
96

 aktivně 

vyuţívá zejména Japonsko. Některé další státy, jako je např. Norsko od roku 1994
97

 a 

Island od roku 2006 velryby loví velryby, a to na základě jimi vznesených výhrad 

v souladu s ICRW.
98

  

Povolení lovu pro účely vědeckého výzkumu udělují vnitrostátní orgány 

členských států. Členské státy, které nakonec uvedené povolení vydají, jsou povinny 

takovou skutečnost neprodleně nahlásit komisi a předat jí informace o provedeném 

výzkumu
99

. Povolení lovu pro vědecké účely je velmi snadno zneuţitelným nástrojem. 

Předpokládá se, ţe především Japonsko provádí vědecké programy zejména v oblasti 

Antarktidy, které jsou ukončeny dodávkou masa ke konečným spotřebitelům.  

Další legální moţností lovu kytovců je udělení výjimky pro účely obţivy 

místních obyvatel zejména severních polárních oblastí, jelikoţ jde o lov odlišného 

charakteru neţ je lov komerční.
100

 Jedná se o obyvatele Faerských ostrovů, Grónska, 
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oblasti Sibiře v Ruské federaci, ostrovního státu Svatý Vincent a Grenadiny, Kanady, 

Aljašky a příleţitostně téţ obyvatele státu Washington ve Spojených státech 

amerických. Výjimku v tomto případě uděluje přímo komise, která stanoví pro tyto 

účely kvóty pro lov jednotlivých povolených druhů podle oblastí, a to na dobu 

maximálně pěti let
101

. Takovému povolení ze strany komise však musí předcházet 

poskytnutí dostatku důkazů o kulturních a existenčních potřebách takového lovu, které 

musí dodat vlády ţádajících členských států.
102

 Aby nedocházelo ke zneuţívání této 

výjimky, je nezbytné, aby byl zajištěn řádný dohled nad lovem kytovců 

uskutečňovaným domorodými obyvateli. 

 

2.2.5. Nový systém hospodaření s velrybími populacemi 

Po vstupu moratoria na komerční lov velryb v platnost zahájila Mezinárodní 

velrybářská komise právě na úpravě systému hospodaření s velrybími populacemi, který 

byl pod názvem „revidovaný postup řízení“ (Revised Management Procedure, RMP) 

přijat v roce 1994. Nezbytnost jeho přijetí byla vyslovena v rámci diskuzí komise; 

následně bylo předloţeno několik návrhů ze strany Vědeckého výboru, z nichţ byl 

vybrán ten nejvhodnější. Podle tohoto návrhu by byly kvóty určovány na základě 

poznatků o stavu populace a informací z evidence ulovených jedinců za předcházející 

období. Kvóty by tedy odpovídaly aktuálním informacím a reagovaly by na stav 

jednotlivých populací.   

Tento návrh však dodnes nebyl uplatněn, jelikoţ práce na novém reţimu řízení 

zvaném RMS (Revised Management Scheme) stále pokračují. V návaznosti na získané 

vědecké poznatky o velrybí populaci by se mělo stanovit omezení lovu velryb a 

zabezpečit dodrţování předpisů přijatých Mezinárodní velrybářskou komisí. RMS by 

měl obsahovat velké mnoţství kontrolních opatření umoţňujících kompetentní dozor 

například mezinárodními pozorovateli za účelem zamezení nezákonnému lovu velryb. 

Za účelem dokončení prací na RMS byly postupně vytvářeny zvláštní pracovní 

skupiny. Jejich cílem bylo dokončit práce tak, aby kontrola a sledování systému byla co 

nejefektivnější, a to zejména s ohledem na zajištění, aby celkové počty ulovených 

jedinců byly v souladu s limity RMS. Bylo také nezbytné, aby RMP a jeho specifika 
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byla řádně zapracována do ustanovení Harmonogramu, a tak byly postupně 

vypracovány příslušné texty, které by se měly začlenit do této přílohy. Nejdůleţitější 

změna přílohy se měla dotknout ustanovení, ve kterém je zakotveno moratorium na 

komerční lov velryb, které by mělo být bez náhrady zrušeno. Současně by však mělo 

být zaručeno, ţe veškeré další činnosti v oblasti velrybářství se budou uskutečňovat 

zcela v souladu s RMS. Dále by se měly například stanovit podmínky a postupy pro 

sledování původu velrybích produktů na trhu, vedení výkazů úlovků kytovců a dohled 

nad plavidly provozujícími takový lov.Některé důleţité otázky, jako je například 

financování systému, zůstaly zcela otevřené, a to v důsledku rozdílností názorů 

členských států na tuto problematiku, coţ je příčinou toho, ţe jednání v této věci dodnes 

nebyla ukončena. Nebylo tedy nalezeno spravedlivé a fungující řešení některých 

podstatných otázek, a tak komise v roce 2006 uznala, ţe diskuse o nich se dostala do 

slepé uličky. Vyřešení těchto otázek se však dá povaţovat za klíčové pro budoucí 

fungování komise.
 103

 

V důsledku přijatého moratoria na komerční lov velryb se členské státy 

Mezinárodní velrybářské komise rozdělily na dvě skupiny stojící proti sobě. První 

skupina je tvořena státy, které jsou zásadně proti komerčnímu lovu velryb a vystupují 

na podporu moratoria. Druhá skupina se skládá ze států zavrhujících moratorium na 

komerční lov velryb a snaţí se o získání většiny nutné k jeho zrušení. Skutečnost, ţe 

obě protipólně smýšlející skupiny nemohou dosáhnout konsensu, znemoţňuje účinnou 

ochranu velryb, hrozí ukončením mezinárodní spolupráce a významně omezuje 

moţnost pokroku v této oblasti. 

 

2.2.5. Budoucnost Mezinárodní velrybářské komise a mezinárodní spor 

Austrálie v. Japonsko 

Jak jiţ bylo uvedeno, Mezinárodní velrybářská komise kaţdý rok v letních 

měsících pořádá výroční zasedání, která jsou věnována novým pokrokům a poznatkům 

získaným na základě vědeckých výzkumů a řešení otázek a problémů v rámci cílů 

Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství.  

Na posledním zasedání konaném v roce 2012 v Panamě se mimo jiné 

projednávala otázka vyhlášení Jihoatlantické velrybí chráněné oblasti, jejíţ schválení 
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tříčtvrtinovou většinou hlasů by významně přispělo k ochraně kytovců. I kdyţ pro 

vyhlášení rezervace hlasovalo 38 států
104

 včetně České republiky a dalších států 

Evropské unie, Spojených států amerických a jiných členských států Mezinárodní 

velrybářské komise, poţadované většiny se nepodařilo dosáhnout. Proti vyhlášení 

chráněné oblasti hlasovalo 21 států
105

, jejichţ většinu tvořily státy společně usilující o 

zrušení moratoria na komerční lov velryb.
106

 

Na jedné straně tedy stojí státy, které usilují o zachování moratoria na komerční 

lov velryb alespoň do té doby, dokud odlov neohrozí jejich populaci, a to v souladu 

s RMP a RMS. Na druhé straně jsou státy, které práce v rámci RMP a RMS blokují. Ani 

jedna strana nechce polevit na svých poţadavcích, a tak obě skupiny se dostávají do 

konfliktu. Z důvodu sloţitosti celé problematiky a vyrovnanosti obou skupin zůstává 

otázkou, zda alespoň jedna ze stran dokáţe někdy dosáhnout tříčtvrtinové většiny 

k prosazení svých zájmů v rámci Mezinárodní velrybářské komise.     

 

Mezinárodní spor Austrálie v. Japonsko 

Dne 31. května 2010 podala Austrálie ţalobu Mezinárodnímu soudnímu dvoru 

(MSD) v Haagu
107

, ve které ţaluje Japonsko pro porušování Mezinárodní úmluvy o 

regulaci velrybářství. Japonsko pod záštitou vědeckého programu zvaného Japonský 

velrybí výzkumný program na základě zvláštního povolení v Antarktidě
108

 
109

 pokračuje 

v lovu velryb v Jiţním ledovém oceánu, zejména plejtváků a keporkaků, přičemţ není 

zcela zřejmá jeho adekvátnost a soulad s podmínkami úmluvy. 

 Austrálie jiţ dříve vyjadřovala svoji nespokojenost s chováním Japonska a 

Mezinárodní velrybářská komise dokonce mnohokrát adresovala Japonsku doporučení 

k zastavení programu, a to neúspěšně, coţ nakonec vyvrcholilo podáním ţaloby k MSD. 

Austrálie tedy napadá porušení mezinárodních závazků Japonska ve vztahu k moratoriu 

na komerční lov kytovců, tedy porušení odst. 10 písm. e) Harmonogramu, dále porušení 
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odst. 7 písm. b) Harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, ve kterém 

je zakázáno lovit plejtváka myšoka a keporkaka pro komerční účely ve velrybí rezervaci 

Jiţního ledového oceánu a porušení čl. VIII Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství 

ve věci vydání povolení k lovu pro vědecké účely, jelikoţ podle Austrálie program 

JARPA II nesplňuje poţadavek vědeckého charakteru lovu, a tudíţ nemá ţádný 

významný vliv na zachování populace kytovců. Japonsko dle Austrálie porušuje i další 

mezinárodněprávní závazky vyplývající například z ustanovení CITES nebo CBD. 
110

  

 Petit ţaloby je vymezen tak, ţe rozhodnutím MSD by mělo být uznáno 

porušování mezinárodních závazků Japonskem v souvislosti s programem JARPA II 

provozovaném v Jiţním ledovém oceánu a nařízeno uzavření programu JARPA II a 

zakázána další činnost v jeho rámci a v rámci jiných podobných projektů
111

 aţ do 

odstranění rozporu s mezinárodními závazky. 

 Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora prozatím nebylo vydáno. Vyhovění 

poţadavkům Austrálie a uznání porušení mezinárodních závazků Japonskem by bylo 

zlomovým rozhodnutím v oblasti ochrany a zachování populace kytovců. Byl by tak 

vytvořen určitý precedent, na který by bylo moţné se odvolávat, coţ by předcházelo 

neţádoucímu chování států a případným dalším sporům v této věci.   

  

Shrnutí: 

 V rámci globální ochrany ţivočichů bylo přijato několik důleţitých 

mezinárodních smluv vztahujících se nejen na kytovce, ale i na ostatní druhy. Některé 

z těchto úmluv, jako jsou UNCLOS a CBD, stanoví základní obecná východiska 

ochrany kytovců. Naproti tomu CMS a CITES jsou úmluvami zcela konkrétními 

upravující otázky přímo se týkající ochrany kytovců.  

Úmluvou upravující výlučně problematiku ochrany kytovců a regulaci jejich 

lovu je Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství, jejímţ největším přínosem bylo 

zřízení Mezinárodní velrybářské komise, v jejímţ rámci bylo s účinností od roku 1986 

vyhlášeno moratorium na komerční lov velryb. V rámci komise bylo přijato několik 

různých systémů hospodaření s velrybími populacemi, které se pouţívaly do poloviny 

80. let 20. století. Tyto systémy však nebyly úspěšné a k zotavování velrybích populací 

začalo docházet aţ po vyhlášení moratoria na komerční lov. Některé státy však vznesly 
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námitku proti moratoriu na komerční lov, a tak na jejím základě mohou kytovce lovit i 

nadále podle svého vlastního uváţení. Existují další dvě výjimky, na jejichţ základě lze 

legálně lovit kytovce, a to na základě povolení pro účely vědeckého výzkumu a na 

základě povolení k lovu určitého mnoţství kytovců vydaného některým skupinám 

domorodých obyvatel, pro něţ je takový lov kulturní tradicí a zdrojem obţivy. Je velice 

obtíţné provádět kontrolu uplatňování těchto výjimek, aby nedocházelo k jejich 

zneuţívání, jako to například tvrdí Austrálie ve své ţalobě proti Japonsku, které údajně 

zneuţívá výjimky umoţňující lov za účelem vědeckého výzkumu.  

Komise je nyní rozdělená na dvě rozdílně smýšlející skupiny členských států, 

kdy jedna skupina prozatím zdárně udrţuje moratorium na komerční lov velryb 

v platnosti a druhá se naopak snaţí prosadit jeho zrušení a obnovení lovu velryb. 
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3. Mezinárodněprávní ochrana kytovců regionálního 

charakteru 

 Sousední státy v rámci určitého regionu, které zastávají obdobné stanovisko ve 

věci ochrany kytovců, se sdruţují a spolupracují na vytvoření jednotného přístupu k této 

problematice, a to za účelem zachování kytovců. Formálně můţe být tato spolupráce 

zakotvena jak v právně závazné dohodě, tak v dokumentu z hlediska mezinárodního 

práva nezávazném.  Následné dodrţování regionálních a subregionálních dohod, 

protokolů a jejich příloh, plnění plánů a stanovených cílů účinně a velkou mírou 

přispívá k ochraně kytovců a jejich přirozeného prostředí.  

 

3.1. Regionální dohody přijaté v rámci Bonnské úmluvy 

 K nejvýznamnějším dohodám přijatým v rámci Bonnské úmluvy o ochraně 

stěhovavých druhů volně ţijících ţivočichů patří Dohoda o zachování malých kytovců 

Baltského a Severního moře a Dohoda o zachování kytovců v Černém 

moři, Středozemním moři a v přilehlé atlantské oblasti. Obě dohody si jsou velmi 

podobné, a to jak v předmětu úpravy, tak ve stanovených cílech, struktuře textu a 

pouţitých prostředcích ochrany. Jejich odlišnosti spočívají zejména v oblasti, na kterou 

se vztahují, v chráněných druzích kytovců a v přijímaných opatřeních. V rámci Bonnské 

úmluvy bylo také přijato i právně nezávazné Memorandum porozumění o ochraně 

kytovců a jejich stanovišť v oblasti Tichomoří. 

 

3.1.1. Dohoda o zachování malých kytovců Baltského a Severního moře 

3.1.1.1. Základní údaje a cíle ASCOBANS 

Dohoda o zachování malých kytovců Baltského a Severního moře, neboli 

zkráceně ASCOBANS
112

, byla uzavřena v New Yorku dne 17. března 1992. V současné 

době ASCOBANS sdruţuje deset států, konkrétně Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, 

Německo, Litvu, Nizozemsko, Polsko, Švédsko a Velkou Británii. Evropská unie můţe 

taktéţ k dohodě přistoupit, stejně jako další státy, pod jejichţ vlajkami plují lodě 

podílející se na činnosti nepříznivě ovlivňující malé kytovce v oblasti její působnosti. 

Depozitářem dohody je Generální tajemník Organizace spojených národů.  
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 Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas. 
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ASCOBANS  vychází z principu zachování a šetrného vyuţívání přírodních 

zdrojů. Ve své preambuli konstatuje, ţe malí kytovci jsou a vţdy budou nezbytnou 

součástí mořských ekosystémů, přičemţ poškození jejich přirozeného habitatu 

nepříznivě ovlivní jejich záchovný status. Z tohoto důvodu je nezbytné věnovat 

dostatečnou pozornost této problematice, včetně sběru informací o malých kytovcích, 

jejich racionálního vyuţívání a udrţení stavu, přičemţ se musí vzít v úvahu i důleţitost 

pokračování v některých činnostech uskutečňovaných v mořském prostředí. Příkladem 

takové činnosti je rybolov, který je důleţitý z hlediska obţivy lidské populace, avšak 

můţe mít a často mívá i negativní důsledky odráţející se nejen na mořských savcích. 

Původně dohoda platila pouze pro oblasti Baltského a Severního moře. V roce 

2008 byla přijetím dodatku
113

 k dohodě působnost ASCOBANS rozšířena na oblast 

severovýchodního Atlantického oceánu a Irského moře. V současné době se Dohoda 

vztahuje na veškeré druhy malých kytovců vyskytujících se v mořském prostředí 

Baltského a Severního moře a přilehlých vodách severovýchodního Atlantického 

oceánu, ohraničených břehy Botnického zálivu a Finska. Pojmem „malí kytovci“ se dle 

ustanovení čl. 1.2 písm. a) dohody rozumí všechny druhy, poddruhy nebo populace 

z rodu ozubených velryb Odontoceti, s výjimkou vorvaně (Physeter macrocephalus)
114

.  

Cílem ASCOBANS je vytvoření podmínek pro úzkou spolupráci smluvních 

států za účelem zvyšování efektivity ochrany malých kytovců a dosaţení a udrţení 

jejich příznivého záchovného statusu dle ustanovení čl. I písm. c) Bonnské úmluvy
115

. 

Kaţdý signatář dohody se zavazuje uskutečnit veškerá opatření potřebná pro náleţitou 

ochranu malých kytovců, přičemţ ročně podává zprávu o dosaţeném pokroku a o 

potíţích, které se vyskytly při aplikaci dohody. Dohoda nevylučuje právo smluvního 

státu přijmout přísnější opatření na ochranu malých kytovců.  

Významnou roli v rámci ASCOBANS plní Sekretariát, který slouţí jako orgán 

koordinace kontroly a vědeckých výzkumů a zprostředkovatel výměny informací nejen 
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 Viz http://www.ascobans.org/pdf/Ch_XXVII_09_CertifiedTrueCopiesAmendment.pdf. 
114

 „Any species, subspecies or population of toothed whales Odontoceti, except the sperm whale 

Physeter macrocephalus.“ 
115

 Čl. I písm. c) Bonnské úmluvy stanoví, ţe záchovný status druhu je povaţován za příznivý, kdyţ: 1. 

údaje o populační dynamice naznačují, ţe se stěhovavý druh udrţuje na dlouhodobém základě jako 

ţivotaschopná sloţka svého ekosystému; 2. se areál stěhovavého druhu v současné době nezmenšuje, ani 

se pravděpodobně v dlouhodobém výhledu nezmenší; 3. současně existuje a v dohledné budoucnosti bude 

existovat dostatek stanovišť pro dlouhodobé udrţení populace stěhovavého druhu, a 4. rozšíření a 

početnost stěhovavého druhu se blíţí historickému výskytu a úrovni rozsahu výskytu potencionálních 

vhodných ekosystémů a v rozsahu, který je v souladu s rozumným hospodařením s ţivou přírodou. 

http://www.ascobans.org/pdf/Ch_XXVII_09_CertifiedTrueCopiesAmendment.pdf
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mezi smluvními státy navzájem, ale i mezi smluvními státy a mezinárodními 

ekologickými organizacemi
116

. Dalším orgánem je dle ustanovení čl. 5 ASCOBANS 

poradní výbor, který sdruţuje odborníky za účelem poradenství, konzultací a 

informování sekretariátu a smluvních států v otázkách ochrany malých kytovců a v jiné 

související problematice při vyuţívání odborných znalostí a zkušeností těchto 

specialistů. Na zasedání smluvních států, které se koná nejméně jednou za tři roky
117

, se 

projednává dosaţený pokrok a potíţe při aplikaci a fungování dohody. Těchto zasedání 

se mohou dle ustanovení čl. 6.2.1 ASCOBANS účastnit také Pozorovatelé. Veškeré 

náklady rozpočtu nesou signatáři ASCOBANS společně a nerozdílně, přičemţ 

hospodaření s finančními prostředky kaţdoročně vykazuje Sekretariát
118

. 

 

3.2.2.2. Příloha ASCOBANS 

 Přílohou dohody je Plán ochrany a péče
119

, který se uplatňuje ve vztahu k  

malým kytovcům. Plán ochrany a péče obsahuje opatření, jejichţ cílem je naplnit cíl 

ASCOBANS. Tato opatření se zaměřují na udrţení a zlepšení prostředí, ve kterém se 

malí kytovci vyskytují, a omezení rizik pro ně plynoucích z lidské činnosti. Smluvní 

strany jsou tak povinny vyvíjet činnost směřující k zamezení vypouštění látek 

ohroţujících zdraví kytovců, zdokonalovat rybářské náčiní a metody rybolovného 

průmyslu za účelem sníţení náhodně ulovených jedinců malých kytovců a bránit 

zbavování se rybářského náčiní jeho odhazováním do moře. Strany dohody jsou dále 

povinny vytvářet podmínky pro omezování negativního působení na kytovce a 

zamezení činností, které váţně ovlivňuji jejich zdroje potravy a prostředí, v němţ se 

kytovci vyskytují, mimo jiné jsou téţ povinny sniţovat znečištění akustického 

charakteru.  

 Státy samostatně i ve vzájemné spolupráci provádějí vědecké výzkumy za 

účelem posouzení stavu a sezónní migrace příslušných populací a stád. Tyto výzkumy 

mají mimo jiné vést ke zdokonalování současných a vytvoření nových metod 

identifikace stáda a posouzení struktury, tendencí a dynamiky populací i jejich migrace. 

Dále jsou prováděny vědecké výzkumy s cílem stanovit oblasti, které mají zvláštní 
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 Sekretariát je zřízen na základě ustanovení čl. 4 ASCOBANS. 
117

 Viz čl. 6.1 ASCOBANS. 
118

 Dle ustanovení čl. 7.1 a 7.3 ASCOBANS. 
119

 Conservation and management plan. 
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význam pro přeţití malých kytovců a určit nynější a budoucí hrozby pro různé druhy 

malých kytovců podléhajících ASCOBANS. Pro vymezení výše uvedených oblastí jsou 

podstatné poznatky, ze kterých je moţné určit stanoviště důleţitá pro reprodukci a 

vyhledávání potravy. V této souvislosti je zapotřebí brát mimo jiné v úvahu také 

znalosti o stavu ţivotního prostředí, vzájemnou podmíněnost struktur a procesů 

v mořských ekosystémech, oblasti výskytu populací malých kytovců, to vše 

s přihlédnutím k působení látek znečišťujících moře a oceány a vzájemné souvislosti 

s rybolovným průmyslem.  

 Kaţdý smluvní stát ASCOBANS je povinen vynaloţit veškeré moţné úsilí ve 

snaze vytvořit efektivní systém poskytování informací o náhodně ulovených nebo 

vyvrţených na břeh, jejich vyhledávání a přepravě za účelem provedení vědeckého 

výzkumu, odběru tkání a popřípadě dalšího šetření o moţné příčině smrti a obsahu 

zkonzumované potravy. Přístup k takovým informacím se zabezpečuje prostřednictvím 

mezinárodní databáze.  

 Smluvní strany ASCOBANS se dále zavazují ve svém národním zákonodárství 

zakázat komerční lov a zabíjení malých kytovců a uloţit povinnost okamţitého uvolnění 

na svobodu všech ţivých a zdravých ulovených jedinců. Zajišťují téţ zvyšování 

povědomí veřejnosti o výše uvedené problematice s cílem zabezpečit podporu 

ASCOBANS a vytvoření systému hlášení veřejnosti o nalezených jedincích vyvrţených 

na břeh a hlášení rybářů o náhodně ulovených malých kytovcích za účelem uskutečnění 

popsaných vědeckých výzkumných prací. 

 

3.2.2.3. Současný stav 

 V současné době zahyne největší mnoţství malých kytovců v důsledku 

poškození jejich ţivotního prostředí. Například populace sviňuchy obecné v oblasti 

Baltského moře v dnešní době dosahuje jednoho z nejmenších počtů a je tak kriticky 

ohroţená.
120

 Vzhledem k tomu, ţe tento druh malých kytovců se převáţnou část svého 

ţivota zdrţuje v mělkých vodách nebo poblíţ pobřeţí, jeho stav je přímo ovlivněn 

lidskou činností. U sviňuchy obecné došlo v důsledku nepříznivého lidského jednání i 

k výraznému zmenšení oblasti výskytu. Stanovení oznamovací povinnosti veřejnosti a 

                                                 
120

 Oficiální stránky Červeného seznamu ohroţených druhů uvádí, ţe hojnost sviňuchy obecné 

v Baltském moři se odhaduje na 599 ţivočichů. Zdroj: http://www.iucnredlist.org/details/17027/0. 
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rybářů je nepochybně správným krokem k realizaci hlavního cíle dohody, jímţ je 

ochrana malých kytovců, a slouţí k zabránění zneuţití vyvrţených nebo náhodně 

ulovených těl zvířat a zajištění materiálů pro vědeckou činnost.  

 Ţádný stát není sám o sobě schopný napravit nastalou negativní situaci a zamezit 

ohroţení a úhynu všech kytovců. Z toho důvodu se státy v ASCOBANS zavazují ke 

spolupráci na regionální úrovni. Ustanovení regionální dohody reflektují poţadavky a 

potřeby konkrétního regionu s cílem usměrnit určitou problematiku ţádoucím směrem a 

dosáhnout stanoveného cíle. Smluvní státy se dobrovolně zavázaly k ochraně malých 

kytovců ve vymezené oblasti s úmyslem vytvoření fungujícího mechanismu udrţení 

jejich stavu a jeho postupného zlepšování. 

 V současné době by měly státy dohody vzájemně reálně spolupracovat, pořádat 

schůze, vědecké výzkumy a získávat poznatky k efektivnější ochraně malých kytovců, o 

kterých by se měly vzájemně informovat. Skutečnost je však bohuţel odlišná. Roční 

zprávy jednotlivých států se navzájem výrazně liší, a to zejména v důsledku podávání 

nekompletních informací. Z toho lze usuzovat, ţe spolupráce států dohody nedosahuje 

potřebné úrovně a ţe státy fungují ve velké míře v dané oblasti nezávisle na sobě. 

Vzhledem k nekompletním údajům (jen málokterý stát podává kompletní zprávy 

obsahující veškeré údaje stanovené v ASCOBANS
121

) je obtíţné ověřit, do jaké míry 

jednotlivé státy ustanovení dohody naplňují.  

 

3.1.2. Dohoda o zachování kytovců v Černém moři, Středozemním moři a 

v přilehlé atlantské oblasti 

3.1.2.1. Charakteristika ACCOBAMS122 

 Na třetí schůzi shromáţdění smluvních států Bonnské úmluvy o ochraně 

stěhovavých druhů volně ţijících ţivočichů, které se uskutečnilo v měsíci září roku 

1991, byla vyjádřena nutnost spolupráce s cílem uzavření multilaterální dohody na 

ochranu malých kytovců Středozemního a Černého moře. Následně se tak stalo 

v Monaku dne 4. listopadu 1996 uzavřením Dohody o zachování kytovců v Černém 
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 Viz Výroční národní zprávy ASCOBANS, Compilation of Annual National Reports to ASCOBANS, 

dostupné z http://www.ascobans.org/other_documents_publications.html. 
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 Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous 

Atlantic Area. 
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moři, Středozemním moři a v přilehlé atlantské oblasti, neboli ve zkratce ACCOBAMS. 

Depozitářem dohody je vláda Monackého kníţectví. 

 Obdobně jako ASCOBANS vychází také ACCOBAMS z konstatování, ţe 

kytovci jsou neoddělitelnou částí mořského ekosystému, jejíţ ochranu je třeba zajistit. 

ACCOBAMS byla uzavřena s vědomím, ţe stav kytovců můţe být nepříznivě ovlivněn 

znečištěním ţivotního prostředí, úbytkem zdrojů potravy, vyuţíváním mořských vod 

k rybolovu a k plavbě a zbavováním se rybářského náčiní jeho odhazováním do 

mořského prostředí. Z těchto důvodů je nutné zavést speciální ochranná opatření tam, 

kde prozatím nejsou. 

 Realizace dohody má výrazně prospívat zachování stavu kytovců a jejich 

přirozeného prostředí, coţ bude mít pozitivní vliv i na ostatní druhy vyskytující se 

v mořském ekosystému. Vzhledem k tomu, ţe dosavadní poznatky z oblasti biologie, 

ekologie a dynamiky stavu kytovců jsou nedostačující, je potřeba vyvíjet spolupráci 

v oblasti vědecké činnosti a monitoringu těchto druhů s cílem provedení co 

nejefektivnějších ochranných opatření.   

 V současné době dohoda sdruţuje více neţ dvacet států a vztahuje se na veškeré 

kytovce pohybující se v oblasti působnosti ACCOBAMS vymezené v čl. I odst. 1 písm. 

a) jako vodní plocha Středozemního a Černého moře, včetně všech zálivů, moří a 

vnitrostátních vod, které je spojují, spolu s oblastí, kde se stýkají vody Atlantického 

oceánu se Středozemním mořem. Pojmem „kytovci“ dohoda v čl. I odst. 3 písm. a) 

označuje celé populace i pouhé jedince podřádu Odonceti a Mysticeti. ACCOBAMS se 

vztahuje na veškeré vodní plochy vymezené dohodou, kde se kytovci vyskytují, 

dlouhodobě ţijí nebo se jen krátkodobě zdrţují anebo které pouze překračují při svých 

obvyklých migračních cestách, a to v jakoukoliv dobu.
123

 

 Smluvní státy se v čl. II odst. 1 ACCOBAMS zavazují k uskutečnění opatření 

k dosaţení a udrţení ţivotního prostředí v příznivém stavu, a to s ohledem na zachování 

kytovců. Smluvní strany mají povinnost podniknout veškeré kroky k zastavení 

jakéhokoliv úmyslného ničení kytovců a zavazují se ke spolupráci na vytvoření a 

udrţení sítě zvláště chráněných oblastí pro zachování kytovců. Dle ustanovení čl. II 

odst. 3 ACCOBAMS jsou strany dále povinny přijímat opatření v souladu s dohodou v 

oblasti národního zákonodárství za účelem ochrany prostředí přirozeného pro výskyt 
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kytovců, průzkumu a nepřetrţitého monitoringu, sběru a šíření informací, reakce na 

nepředvídané mimořádné situace a posouzení a řízení vzájemného působení mezi 

člověkem a kytovci. Mimo jiné je kaţdá smluvní strana povinna usměrňovat 

rybolovnou činnost v oblasti spadající pod její jurisdikci a činnost plavidel plovoucích 

pod její vlajkou nebo registrovaných na jejím území. Při realizaci výše uvedených 

opatření jsou smluvní strany povinny uplatňovat princip předběţné opatrnosti. 

 Smluvní strany jsou dále na základě ACCOBAMS oprávněny přijímat přísnější 

opatření na ochranu kytovců a jejich stanovišť, neţ jsou touto dohodou stanovena, a 

plnit svá práva a povinnosti vyplývající z jiných mezinárodních dohod s výjimkou těch 

práv a povinností, které mohou ohrozit zachování kytovců. Spory, které vzniknou mezi 

smluvními stranami ohledně výkladu a aplikace dohody, jsou řešeny prostřednictvím 

vzájemné komunikace a popřípadě také přibráním mediátora, jakoţto třetí strany. Pokud 

státy takto nenajdou východisko z nastalého sporu, obrátí se na arbitráţ nebo soud, 

jehoţ rozhodnutím budou následně vázány.   

 

3.1.2.2. Orgány zřízené dohodou 

 Dohoda předpokládá vytvoření několika orgánů důleţitých pro plnění 

stanovených cílů a kontrolu dodrţování povinností uloţených smluvním stranám. Mezi 

tyto orgány patří Zasedání smluvních stran (Meeting of the Parties), které bylo 

vytvořeno na základě ustanovení čl. III, a skládá se ze zástupců všech smluvních stran. 

Zasedání smluvních stran se schází za účelem přijetí rozhodnutí v rámci ACCOBAMS. 

Zasedání dále také analyzuje dosaţené výsledky a potíţe, které vznikly při realizaci 

dohody, dává doporučení smluvním stranám ve věci přijetí opatření na zvýšení 

účinnosti aplikace dohody, přezkoumává vědecká posouzení důleţitá pro přeţití 

kytovců týkající se jejich bezpečnosti a místa výskytu a prověřuje faktory nepříznivě 

ovlivňující stav kytovců
124

. Dále můţe rozhodovat o veškerých jiných otázkách, které 

jsou v přímé souvislosti s plněním ustanovení ACCOBAMS
125

. Zasedání smluvních 

stran můţe vytvořit fond záchrany kytovců skládající se z dobrovolných příspěvků 

smluvních stran nebo jiného zdroje s cílem zvětšení mnoţství finančních prostředků 
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 Viz čl. III odst. 8 ACCOBAMS. 
125

 Tamtéţ. 
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slouţících k monitoringu, výzkumu a vzdělávání a také k projektům vztahujícím se 

k ochraně kytovců
126

. 

 Sekretariát dohody (Agreement Secretariat) napomáhá spolupráci mezi 

smluvními a nesmluvními státy a mezi smluvními státy a mezinárodními nebo 

národními organizacemi za účelem uskutečnění účelu dohody prostřednictvím 

zabezpečení společných činností. Sekretariát mimo jiné informuje veřejnost o 

ustanoveních dohody a jejích cílech a plní další činnost uloţené mu Zasedáním 

smluvních stran v rámci ACCOBAMS. Sekretariát dohody spolupracuje na základě 

ustanovení čl. IV odst. 3 ACCOBAMS s Vědeckým výborem (Scientific Committee) a 

Koordinačním výborem (Co-ordination Unit) ve věci zpracování základních směrů 

činnosti ACCOMABS zahrnujících inter alia omezení nebo odstranění střetů mezi 

člověkem a kytovci, metody ochrany míst přirozeného výskytu kytovců a řízení 

vyuţívání přírodních zdrojů, které jsou v přímé souvislosti s ţivotem kytovců, 

mimořádná opatření a záchranné metody týkající se kytovců. 

 Jak jiţ bylo výše uvedeno, dalším orgánem zřízeným na základě ustanovení čl. 

V ACCOMBAMS je Koordinační výbor, který sbírá, vyhodnocuje a šíří informace 

potřebné pro dosaţení účelu dohody a zabezpečuje administrativní podporu Zasedání 

smluvních stran. Společně s Vědeckým výborem a Sekretariátem také napomáhá 

přípravě sbírky pravidelně vydávaných mezinárodních přehledů a publikací včetně 

zpráv o stavu a změnách populací a nedostatků vědeckých poznatků a seznamu oblastí 

místního charakteru důleţitých pro výskyt kytovců. Vede téţ seznam vládních institucí, 

výzkumných a záchranných středisek, vědeckých a nevládních organizací  zabývajících 

se ţivotem a ochranou kytovců
127

.  

 Zasedání smluvních stran dle ustanovení čl. VI odst. 1 ACCOBAMS volí Radu 

(Bureau), která se skládá z předsedy a jeho místopředsedů. Mezi hlavními činnosti 

Rady patří politické vedení, řízení financování a spravování provozu ve vztahu 

k Sekretariátu a Komerčnímu výboru, a to za účelem realizace dohody a jejího 

rozvoje
128

.  

Vědecký výbor je sloţený z odborníků v oblasti zachování kytovců a plní funkci 

poradního orgánu Zasedání smluvních stran. Provádí vědecké posouzení situace 

                                                 
126

 Viz čl. IX odst. 3 ACCOBAMS. 
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 Viz čl. V odst. 2 ACCOBAMS. 
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 Čl. VI odst. 2 písm. a) ACCOBAMS. 
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záchrany kytovců, vyjadřuje svůj názor týkající se průzkumů, monitoringu, připravuje 

doporučení Zasedání smluvních stran ve věci dalších nezbytných výzkumů a je 

nápomocný ve výměně vědeckých informací a metodik ochrany kytovců
129

.    

 

3.1.2.3. Přílohy 

 Příloha č. 1 ACCOBAMS obsahuje seznam kytovců Černého moře,  seznam 

kytovců Středozemního moře a přilehlé atlantské oblasti, na které se dohoda vztahuje. 

ACCOBAMS se však dle ustanovení čl. I odst. 3 písm. f) aplikuje i ve vztahu k jiným 

kytovcům, kteří se mohou nahodile dostat do území vymezeného dohodou.   

 V příloze č. 2 ACCOBAMS je uveden Plán péče o kytovce (Management Plan), 

který se strany zavázaly dodrţovat v co nejvyšší moţné míře s přihlédnutím  ke svým 

ekonomickým, technickým a vědeckým moţnostem. Při uskutečnění plánu péče musí 

strany upřednostňovat druhy a populace kytovců, které mají nejméně příznivý záchovný 

status a provádět výzkumy týkající se oblasti nebo druhu, o němţ je nedostatečné 

mnoţství informací.  

 Příloha upravuje opatření za účelem zabezpečení ochrany kytovců v oblastech, 

které mají negativní vliv na kytovce a jejich stanoviště. Jedná se zejména o oblast 

rybolovu, těţebního průmyslu, provozní činnosti, vodních sportů, turistiky a pozorování 

kytovců. V oblasti národního zákonodárství státy přijímají regulační a administrativní 

opatření za účelem zabezpečení plné ochrany kytovců ve vodách spadajících pod jejich 

jurisdikci. Jedním ze závazků smluvních stran plynoucím z této přílohy je omezovat 

negativní dopady rybolovu na kytovce včetně absolutního zákazu pouţití unášených 

tenatových sítí. Dalším závazkem pak je omezení ztrát nebo úmyslného nevyzvednutí 

unášeného rybářského náčiní. Na základě výše uvedených závazků smluvních států 

podléhají činnosti mající negativní vliv na kytovce nebo na jejich stanoviště procesu 

přísného posuzování, jehoţ výsledkem je vydání rozhodnutí o povolení nebo zákazu 

takové činnosti. V souvislosti s tímto je naprosto nezbytné, aby státy určily pravidla 

provádění činností tak, aby se předešlo ohroţení ţivota kytovců. Například jsou povinny 

přijímat velmi přísná opatření ve věci zabránění znečišťování vod nebezpečnými 

látkami a regulovat vypouštění odpadů do moře. K podpoře realizace dohody se strany 

zavazují vytvořit nebo posílit příslušné národní instituce.   
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 Viz ustanovení čl. VII ACCOBAMS. 
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 Na základě přílohy č. 2 ACCOBAMS se dále smluvní strany zavazují ke sběru a 

analýze údajů o činnostech spojených s rybolovem, průmyslovou a turistickou činností 

či znečištěním mořského prostředí z plavidel či z pevniny. Součástí tohoto závazku je 

přijímání nápravných opatření a vypracování základních doporučení nebo kodexů pro 

regulaci provozování určitých činností. Například v rámci ochrany stanovišť strany 

vytváří speciálně chráněné oblasti pro kytovce.  

 Dohoda předpokládá, ţe státy budou spolupracovat na provádění vědeckého 

výzkumu kytovců a napomáhat vývoji nových metod vhodných k jejich záchraně. Státy 

tak společně pozorují stav a vývoj zejména těch druhů kytovců, které se pohybují 

v málo poznaných místech nebo o kterých je nedostatek získaných informací. 

Pozorování má za cíl vypracování opatření vhodných pro jejich ochranu. V této 

souvislosti je nezbytné vyvíjet systematické výzkumné programy, které se vztahují 

k mrtvým, vyvrţeným na pobřeţí, zraněným nebo nemocným jedincům. Státy 

napomáhají vývoji pasivních akustických způsobů pozorování kytovců tak, aby se co 

nejvíce šetřily jednotlivé druhy. Pasivními akustickými způsoby pozorování se rozumí 

vyuţívání hlasových projevů jedinců k detekování jejich pohybu a chování za účelem 

určení hojnosti konkrétních druhů kytovců a jejich stanovišť. Tato metoda pozorování 

se uplatňuje pro doplnění vizuálního pozorování kytovců a je velice efektivní zejména 

v případech detekování velice vzácných druhů kytovců, kdy úspěšnost pozorování při 

pouhém pouţití vizuálních metody pozorování má velmi nízkou pravděpodobnost
130

. 

 Strany také organizují přípravné kurzy a vzdělávací programy a spolupracují s 

mezinárodními institucemi a organizacemi. Výsledky takové spolupráce jsou přístupné 

všem státům dohody. Zvláštní význam má vytvoření přehledu relevantních národních a 

mezinárodních norem, včetně seznamu existujících chráněných oblastí významných pro 

ochranu kytovců a regionální databanky informací o kytovcích, na kterých se podílí 

smluvní strany ACCOBAMS. Smluvní strany dále také připravují informační, pomocné 

a identifikační návody slouţící pro distribuci mezi uţivatele moří, veterinární 

doporučení na záchranu kytovců získaná na základě regionálních zkušeností a programy 

věnované způsobům ochrany, pozorování, vypuštění na svobodu, přepravy a 

poskytování první pomoci kytovcům. 
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 Příloha č. 2 ACCOBAMS upravuje také provádění opatření při mimořádných 

situacích. Provádění opatření v rámci mimořádných situací vyţaduje společné 

vypracování plánů, jimiţ je nutné se řídit při ohroţení kytovců v určité oblasti 

v důsledku znečištění ţivotního prostředí nebo jejich hromadných uvíznutí na mělčině. 

Bez pochyby je nezbytné posoudit moţnosti potřebné pro záchranu zraněných nebo 

nemocných kytovců a vytvořit předpisy, na jejichţ základě budou fungovat střediska a 

laboratoře zabývající se ochranou kytovců. V případě vzniku mimořádné události se 

můţe jakákoliv strana dohody obrátit na Koordinační výbor s ţádostí, aby upozornil 

další státy dotčené oblasti s cílem společného vypracování mechanismu schopného 

účinně a rychle ochránit populaci, které hrozí největší poškození, a vyhnout se tak 

způsobení škody jiným populacím.    

 

3.1.2.4. Dohoda dnes 

 Činnost Vědeckého výboru a spolupráce států na základě ACCOBAMS lze 

povaţovat za velmi významnou, neboť umoţňuje včasnou reakci na mimořádné situace 

v dotčené oblasti
131

, které by mohly mít vliv na stav populace kytovců, a usiluje o řešení 

problémů znečišťování mořského prostředí mimo jiné i nadměrným hlukem. Úsilí 

smluvních stran dohody je mimo jiné zaměřeno také na vytvoření a následné zachování 

sítě zvláště chráněných oblastí významných pro ţivot kytovců. Pro úspěšné dosaţení a 

udrţení tohoto těchto cílů je nezbytná řádná spolupráce nejen samotných smluvních 

států, ale i dalších států, pod jejichţ vlajkou se plaví plavidla v této oblasti, a také 

spolupráce mezinárodních, regionálních a národních organizací jak vládních, tak i 

nevládních.  

 Pro konkrétní představu fungování dohody v současné době v praxi lze uvést 

příklad, kdy při programu seismických průzkumných prací
132

 ve Středozemním moři 

Vědecký výbor v souladu s dohodou zjišťuje veškeré potřebné informace o rozsahu a 

metodách průzkumu za účelem přijetí naléhavých preventivních opatření na ochranu 

kytovců vyskytujících se v dotčené oblasti a nabízí své odborné znalosti v této 

problematice.
133

 Ve spolupráci s výborem byla mimo jiné v oblasti dotčené průzkumem 

identifikována stanoviště zvláštního významu pro kytovce. 
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 Rozuměj v oblasti vymezené v čl. I odst. 1 písm. a) ACCOBAMS. 
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 Základem pro seismické měření je registrace vlnění, které je vyvoláno výbuchy nebo vibracemi. 
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 Blíţe viz  http://www.accobams.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=37. 
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 Dohoda je otevřená k přistoupení jakémukoliv areálovému státu
134

 nebo 

organizaci regionální ekonomické integrace, jejímţ členem je alespoň jeden areálový 

stát, tedy Evropské unii.
135

  

 

3.1.2. Tichomořské memorandum 

Pod záštitou Bonnské úmluvy byla v roce 2006 v Tichomoří přijata 

z mezinárodněprávního hlediska nezávazná dohoda o spolupráci příslušných správních 

úřadů v oblasti ochrany kytovců: Memorandum porozumění o ochraně kytovců a jejich 

stanovišť v oblasti Tichomoří.
136

 Cílem memoranda je poskytnout rámec pro vlády, 

vědce a další osoby pro monitorování a koordinaci úsilí o záchranu kytovců. 

Memorandum je zaměřeno na přísnou ochranu kytovců a jejich stanovišť a upravuje 

také otázky vědecké a spolupráci v oblasti pozorování kytovců, zaznamenávání údajů, 

jejich výměny a dalšího šíření. Jeho cílem je zachování kytovců a příznivého stavu 

jejich stanovišť, a to na základě vzájemné spolupráce patnácti tichomořských států, 

které memorandum podepsaly. Pro dosaţení těchto cílů se strany memoranda mimo jiné 

zavazují přijmout příslušné národní právní předpisy.  

Memorandum porozumění chrání všechny populace kytovců (kosticovců i 

ozubených) v oblasti tichomořských ostrovů. Záchovný status kytovců v tomto regionu 

je negativně ovlivňován mnoha faktory. Mezi hrozby patří zejména interakce s 

rybolovem, lov, znečištění, kolize s loděmi, hluk, znehodnocování stanovišť, změna 

klimatu, narušení potravních řetězců a nezodpovědný cestovní ruch. Cílem memoranda 

je čelit všem těmto hrozbám prostřednictvím spolupráce mezi státy. 

Signatáři uznávají sdílenou odpovědnost států, mezivládních organizací a 

nevládního sektoru na dosaţení a udrţení příznivého stavu kytovců a jejich stanovišť v 

regionu tichomořských ostrovů. Za tímto účelem se signatáři rozhodli úzce 

spolupracovat, vybudovat potřebné kapacity a zajistit koordinované regionální akce, 

přičemţ se zavazují podniknout kroky k ochraně všech kytovců a zajistit přísnou 
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 Dle ustanovení čl. I odst. 3 písm. g) ACCOBAMS se areálovým státem rozumí jakýkoli stát, pod jehoţ 
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ochranu druhů uvedených v příloze I CMS
137

, které se vyskytují v regionu 

tichomořských ostrovů, včetně aktualizace či přijetí právních předpisů k ochraně 

kytovců
138

. Zároveň prohlašují, ţe zváţí vhodnost ratifikace nebo přistoupení 

k nástrojům souvisejícím s biologickou rozmanitostí, které doplňují memorandum. 

Zavazují se provádět ustanovení akčního plánu, který je přílohou memoranda, jako 

základ pro zachování všech populací kytovců v regionu tichomořských ostrovů.
139

 

Memorandum usnadňuje rychlou výměnu vědeckých, technických a právních informací 

nezbytných ke koordinaci ochranných opatření a spolupráci s uznávanými experty, 

spolupracujícími organizacemi a dotčenými územími tak, aby se usnadnila činnost 

prováděná v souvislosti s akčním plánem.
140

 

Provádění memoranda a akčního plánu se hodnotí na pravidelných setkáních 

zástupců zúčastněných států a Sekretariát zajišťuje pravidelnou zprávu o jeho 

provádění.  Sekretariát Bonnské úmluvy, který se nachází v německém Bonnu, působí i 

jako sekretariát Tichomořského memoranda.
141

 Sekretariát předává zprávy signatářů 

ostatním státům a všem spolupracujícím organizacím spolu se souhrnnou zprávou, která 

je sestavena na základě informací, které má Sekretariát k dispozici.
142

 Memorandum 

bylo uzavřeno na dobu neurčitou, s výhradou práva kaţdého signatáře ukončit svou 

účast tím, ţe podá písemné oznámení všem ostatním signatářům.
143

 

V roce 2003 byl mezivládní organizaci Pacific Regional Environment 

Programme
144

 vytvořen Akční plán na ochranu velryb a delfínů. Akční plán byl v roce 

2007 revidován a následně na prvním zasedání signatářů připojen k memorandu 

porozumění a vytvořil tak východisko pro ochranu kytovců v celém regionu. V roce 

2009 byl na druhém zasedání signatářů přijat tzv. Pozměňující protokol
145

, na jehoţ 

základě došlo ke schválení spolupráce členů memoranda porozumění s organizacemi 
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South Pacific Whale Research Consortium a Whales Alives a k nahrazení Akčního 

plánu z roku 2003, který tvořil přílohu č. 2 memoranda, Akčním plánem pro období 

2009-2012
146

. Akční plán pro období 2009-2012, se soustředil na následující témata: 

hrozbu sníţení stavu populací kytovců, ochranu stanovišť včetně migračních koridorů, 

výzkum a monitorování, vzdělání a osvětu, výměnu informací, budování kapacit a 

mezinárodní spolupráci. Vedle Akčního plánu pro období 2009-2012 je k memorandu 

porozumění připojeno také, jako jeho příloha č. 1, vymezení tzv. Tichomořské oblasti 

pro účely memoranda a seznam zemí, které se v této oblasti nachází.  

Na třetím setkání signatářů v roce 2012 byl schválen Plán obnovy pro ohroţené 

populace kytovců v Oceánii a přijat pětiletý Akční plán (2013-2017), který vymezuje 

priority při řešení hrozeb, jakoţ i zvýšení kapacity a povědomí veřejnosti v regionu. 

Mezi aktivity signatářů memoranda tedy patří vědecká činnost, monitorování stavu 

ochrany kytovců a osvěta ve věci sociálně-ekonomické hodnoty, meziresortní 

spolupráce, rozvoj tichomořských ostrovů pro velryby a delfíny, který neohroţuje 

kytovce, semináře, udělování licencí pro provozovatele pozorování velryb a uvádění 

vnitrostátních právních předpisů  do souladu s memorandem. 

V rámci spolupráce WDCS
147

 a signatáři Bonnské úmluvy byla vytvořena on-

line databáze o rozmanitosti populací kytovců v regionu
148

. Tento mnohojazyčný nástroj 

umoţňuje mimo jiné získat volně dostupné druhově specifické informace, informace o 

případných hrozbách a fotografie. 

 

3.2. Středomořská rezervace pro mořské savce 

V roce 1999 podepsaly tři státy – Itálie, Francie a Monako – Dohodu o vytvoření 

Středomořské rezervace pro mořské savce
149

.
150

  

Tato dohoda vznikla s ohledem na hrozby, jimţ čelí středomořští savci, a 

zejména s ohledem na ohroţení jejich stanovišť, která jsou zvláště důleţitá pro jejich 

zachování. Strany dohody se zavázaly vytvořit mořskou rezervaci v oblasti 

Středozemního moře v zahrnující jak vnitřní a teritoriální vody Francie, Itálie a 

Monackého kníţectví (tedy vody spadající pod jurisdikci signatářských států), tak 
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 The Whale and Dolphin Action Plan 2009-2012. 
147

 Whale and Dolphin Conservation Society. 
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 Blíţe viz http://www.pacificcetaceans.org/diversity.php.  
149

 Agreement on the Creation of a Mediterranean Sanctuary for Marine Mammals. 
150

 Dohoda byla přijata v Římě dne 25.11.1999 a vstoupila v platnost dne 14.2.2002. 
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přilehlé vody se statusem volného moře.
151

 Smluvní strany chrání všechny druhy 

mořských savců v rámci vymezené rezervace.
152

  

Podpisem dohody se strany zavázaly přijmout vhodná opatření na území 

rezervace uvedená v jednotlivých článcích dohody tak, aby byl zajištěn příznivý stav 

mořských savců jejich ochranou a ochranou jejich stanoviště a zabránilo se negativním 

přímým nebo nepřímým dopadům lidské činnosti.
153

 Za tím účelem strany mimo jiné 

spolupracují na pravidelné posuzování stavu populací mořských savců, zjišťování příčin 

jejich úmrtnosti a ohroţení jejich prostředí.
154

 

V souladu s mezinárodním právem provádějí smluvní strany v rámci rezervace 

kontrolní činnost a zavazují se zintenzivnit boj proti jakékoliv formě znečištění, ať uţ 

námořního nebo pevninského původu, které má nebo by mohlo mít přímý nebo nepřímý 

vliv na stav ochrany mořských savců.
155

 Součástí dohody je také zákaz záměrného 

rušení mořských savců, nicméně výjimku tvoří mimořádné situace a činnosti vědeckého 

charakteru prováděné in situ a v souladu s podmínkami dohody. Opatření související s 

pouţíváním rybářského náčiní musí být v souladu s mezinárodními normami a zejména 

s cíli Evropské unie.
156

 Strany se zavazují regulovat na území rezervace pozorování 

mořských savců pro turistické účely, a zakázat organizování soutěţí zahrnujících 

pouţívání vysokorychlostních motorových člunů.
157

 Smluvní státy můţou přijmout 

přísnější vnitrostátní regulační opatření.
158

 

V rámci podpisu dohody se strany taktéţ zavázaly podporovat vnitrostátní a 

mezinárodní výzkumné programy, kampaně zaměřené na odborné a jiné uţivatele a 

nevládní organizace se zvláštním důrazem na kampaně týkající se prevence kolize mezi 

plavidly a mořskými savci.
159

 A zároveň na sebe vzaly zodpovědnost za uplatňování 

ustanovení této dohody ve vztahu k lodím plujícím pod jeho vlajkou, jakoţ i v mezích 

stanovených pravidel mezinárodního práva s ohledem na plavidla plující pod vlajkou 

třetích států.
160
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 Viz čl. 3 dohody. 
152

 Čl. 2 odst. 2 dohody. 
153

 Blíţe viz čl. 4 dohody. 
154

 Viz čl. 5 dohody. 
155

 Čl. 6. odst. 1 dohody. 
156

 Viz čl. 7 dohody. 
157

 Viz čl. 8 a 9 dohody. 
158

 Čl. 11 dohody. 
159

 Blíţe viz čl. 12 odst. 2 dohody. 
160

 Viz čl. 14 dohody. 
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 Velmi zajímavá je provázanost dohody s regionální spoluprací v rámci tzv. 

Barcelonské úmluvy
161

 o ochraně Středozemního moře a jejím Protokolem týkajícím se 

zvláště chráněných oblastí a biologické rozmanitosti ve Středomoří. Dle čl. 16 dohody 

se totiţ strany zavázaly, jakmile vstoupí protokol v platnost, předloţit společný návrh na 

zařazení rezervace na Seznam zvláště chráněných oblastí středomořského významu
162

. 

Na základě tohoto byl předloţen návrh na zařazení rezervace na Seznam zvláště 

chráněných oblastí středomořského významu a následně byl v roce 2001 přijat. Tzv. 

The Sanctuary Agreement vstoupila v platnost dne 21.2.2002. Rezervace se tak stala 

jedinou oblastí na Seznamu, která zasahuje na volné moře.   

 

Shrnutí: 

Regionální spolupráce významně přispívá k ochraně kytovců a jejich 

přirozeného prostředí, ať uţ je zakotvena v právně závazné dohodě nebo v dokumentu 

z hlediska mezinárodního práva nezávazném. 

V rámci Bonnské úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně ţijících ţivočichů 

byly přijaty dvě regionální dohody a jedno memorandum porozumění zaměřené na 

ochranu kytovců. Dohoda o zachování malých kytovců Baltského a Severního moře 

(ASCOBANS) cílí na ochranu malých kytovců jako nezbytné součásti mořských 

ekosystémů. Cílem ASCOBANS je vytvoření podmínek pro úzkou spolupráci 

smluvních států za účelem zvyšování efektivity ochrany dotčených druhů malých 

kytovců a dosaţení a udrţení jejich příznivého záchovného statusu ve smyslu 

ustanovení Bonnské úmluvy. Dohoda o zachování kytovců v Černém 

moři, Středozemním moři a v přilehlé atlantské oblasti (ACCOBAMS) se zabývá 

dosaţením a udrţením mořského prostředí v příznivém stavu s ohledem na zachování 

kytovců. Za tímto účelem se státy zavazují ke spolupráci na vytvoření a udrţení sítě 

speciálně chráněných oblastí a k přísné ochraně kytovců na vnitrostátní úrovni. Obě 

dohody si tak kladou za cíl zachování kytovců v příslušných regionech, přičemţ 

ASCOBANS se zaměřuje na ochranu malých kytovců. Součástí dohod jsou tzv. Plány 

péče, jejichţ ustanovení jsou pro smluvní státy závazné. Mezi tato ustanovení patří 

například péče a ochrana stanovišť kytovců, podávání zpráv a hodnocení informací, 

výzkumné práce, zlepšení legislativního rámce ochrany kytovců, informování 
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 Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution. 
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 The list of specially protected areas of Mediterranean importance (the SPAMI list). 
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veřejnosti. ACCOBAMS je ve vztahu k ASCOBANS dohodou modernější a zdůrazňuje 

princip předběţné opatrnosti, přičemţ její plán péče obsahuje absolutní zákaz pouţití 

unášených tenatových sítí.     

Memorandum porozumění o ochraně kytovců a jejich stanovišť v oblasti 

Tichomoří je svou povahou nezávazné a nevynutitelné. Cílem memoranda je poskytnout 

rámec pro vlády, vědce a další osoby pro monitorování a koordinaci úsilí o záchranu 

kytovců. Memorandum se také zabývá všemi hrozbami pro udrţení příznivého 

záchovného statusu kytovců a prostřednictvím spolupráce mezi státy se jim snaţí čelit. 

V rámci memoranda byl vytvořen Akční plán na ochranu velryb a delfínů, který tvoří 

východisko pro snahy o ochranu kytovců v celém regionu. 

Dohoda o vytvoření rezervace pro mořské savce ve Středomoří byla uzavřena 

třemi středomořskými státy s vědomím, ţe stanoviště mořských savců jsou zvláště 

důleţitá pro jejich zachování, a proto je nezbytné je chránit před poškozením. Dohoda 

vytváří chráněnou oblast, která zasahuje na volné moře a mimo jiné obsahuje i zákaz 

záměrného rušení mořských savců. Výjimku však tvoří mimořádná situace, nebo pokud 

se jedná o činnost v rámci vědecké činnosti prováděné in situ a v souladu s podmínkami 

této dohody. Velmi významná je téţ provázanost dohody s Barcelonskou úmluvou o 

ochraně Středozemního moře a jejím Protokolem týkajícím se zvláště chráněných 

oblastí a biologické rozmanitosti ve Středomoří. Po vstupu protokolu v platnost strany 

předloţily společný návrh na zařazení rezervace na Seznam zvláště chráněných oblastí 

středomořského významu a následně byl tento návrh přijat. 
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4. Relevantní prameny práva Evropské unie vztahující se na 

ochranu kytovců 

 Jedním z cílů politiky Evropské unie v oblasti ochrany ţivotního prostředí, který 

je zakotvený ve Smlouvě o fungování EU
163

, je podporovat mezinárodní opatření přijatá 

ve věci globálních problémů právě z oboru ţivotního prostředí
164

. Účinné a dobře 

fungující ochranné mechanismy Evropské unie jsou tedy pouţívány i ve vztahu ke 

kytovcům jako ţivočišným druhům významným pro fungování mořských ekosystémů.     

 Ve sféře ochrany kytovců a jejich zachování právo EU zpravidla buď přejímá 

závazky z mezinárodního práva, anebo se snaţí upravit problematiku zcela samostatně. 

Harmonizace právních řádů členských států, vytvoření společného postoje a obhajoba 

jednotného unijního názoru pozitivně ovlivňuje mezinárodní politiku v otázce 

zachování stavů kytovců. Zejména z politických důvodů mohou být postoje a názory 

EU, a zpravidla také bývají, podpořeny i dalšími státy. 

V rámci svých mezinárodních závazků EU implementuje normy mezinárodního 

práva týkající se zachování kytovců do práva EU v podobě nařízení a směrnic. Přijatá 

nařízení a směrnice EU předepisují členským státům, jak se mají chovat, a to 

prostřednictvím příkazů či zákazů určitého chování. Tímto tedy dochází k unifikaci, 

resp. harmonizaci, právní úpravy ochrany kytovců. Tyto formy práva upravují 

konkrétně zvláštní ochranu stanovišť kytovců, dovoz výrobků z kytovců a obchod 

s volně ţijícími jednotlivými druhy kytovců a stanovují pravidla rybolovu tak, aby 

nedocházelo k neţádoucímu náhodnému úlovu kytovců. 

 

4.1. Evropská unie a Mezinárodní velrybářská komise 

 Evropská unie uznává, ţe nekontrolovaný lov kytovců a zhoršení stavu ţivotního 

prostředí včetně změny klimatu významně poškodily některé druhy kytovců. Další 

důleţitou hrozbou je podle EU úhyn kytovců jako vedlejších rybářských úlovků. 

Mezinárodní spolupráce v oblasti zachování kytovců a jejich řízení v rámci IWC je 

oslabována, a to v přímé souvislosti s diskuzemi mezi státy podporujícími moratorium 

na komerční lov velryb a státy, které hájí svůj velrybářský postoj. Je ţádoucí, aby EU 

v otázce velrybářství vystupovala jako jednotný subjekt s jediným soudrţným postojem 
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 Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU. 
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 Viz ustanovení čl. 191 odst. 1 SFEU. 
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k této problematice, a to za účelem zabezpečení nejvyšší ochrany kytovců. Za účelem 

prosazení tohoto cíle vyuţívá EU své politické a ekonomické síly ve snaze zabránit 

vlivu států prosazujících velrybářství na velrybářské politiky jiných států
165

.   

 Samotná EU není členem IWC, na rozdíl od téměř všech svých členských 

států
166167

. Zájem EU na zachování těchto mořských savců je mimo jiné patrný z její 

účasti v IWC v roli pozorovatele, přičemţ na konferencích jsou členské státy povinny 

prosazovat společnou unijní politiku tak, ţe v rámci komise jednají společně v zájmu 

EU.
168

  

 Členské státy by tak měly mít jednotné stanovisko k návrhům změn ICRW a 

jejího Harmonogramu. Státy by tak měly podpořit zachování moratoria na komerční lov 

velryb a postavit se proti jakýmkoliv návrhům nových metod lovu velryb, které 

v současné době úmluva nepředpokládá a které by mohly narušit zachování moratoria 

na komerční lov velryb, ledaţe by takové návrhy zabezpečily významné zlepšení 

dlouhodobého záchovného statusu velryb a uvedly pod kontrolu IWC veškeré 

velrybářské činnosti prováděné jejími členy. Dále by členské státy EU měly podpořit 

návrhy na vytvoření přírodních velrybích rezervací podle pravidel IWC a návrhy na 

řízení velrybářství místními obyvateli za účelem obţivy za podmínky, ţe ochrana 

příslušných populací nebude narušena a lov bude prováděn s řádným ohledem na 

zásadu předběţné opatrnosti a v souladu s doporučeními vědeckého výboru a ţe 

velrybářské činnosti budou řádně regulovány a úlovky zůstanou v rámci 

dokumentované a uznané potřeby. S ohledem na zneuţívání výjimky umoţňující lov 

pro vědecké účely by členské státy EU téţ měly podpořit návrhy, jejichţ cílem je 

ukončení provádění lovu velryb pro vědecké účely mimo kontrolu IWC. V obecné 
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 Jedná se zejména o státy nacházející se v africké, karibské a tichomořské oblasti. 
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 Členy komise jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, 

Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 

Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 

Španělsko a Švédsko. Členy komise jsou dále státy úzce spojeny s EU, byť nejsou jejími členy, konkrétně 

Monako a San Marino. Členy komise tedy ze států EU nejsou pouze Malta a Lotyšsko. 
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 Viz http://iwc.int/members.htm. 
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 Blíţe viz Sdělení Evropské Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 19.12.2007 o postupu 

Společenství v oblasti lovu velryb KOM (2007) 823 v konečném znění. 
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rovině by se členské státy měly postavit se veškerým návrhům na změnu jednacího řádu 

IWC směřujícím k rozšíření tajného hlasování.
169

   

 Na zasedáních Mezinárodní velrybářské komise tak členské státy EU podporují 

moratorium na komerční lov velryb, prosazují návrhy na vytvoření velrybích rezervací, 

snaţí se zpřísnit podmínky pro lov prováděný domorodým obyvatelstvem v rámci svých 

tradic a zcela ukončit lov za účelem vědeckým.   

 

4.2. Ochrana kytovců a jejich stanovišť 

Přijetí směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
170

 přispělo 

k zachování kytovců a udrţení příznivého stavu jejich populací, byť samotná směrnice 

nestanoví ochranu kytovců jako svůj primární cíl. Hlavním cílem směrnice je zabezpečit 

biologickou rozmanitost, a to ochranou přírodních stanovišť a volně ţijících ţivočichů a 

planě rostoucích rostlin na území členských států EU.
171

  

Problematika ochrany kytovců je ve směrnici řešena prostřednictvím druhové i 

územní ochrany. Podle přílohy II směrnice spadají sviňucha obecná a delfín skákavý 

pod druhy ţivočichů vyţadujících vyhlašování zvláštních oblastí ochrany zahrnutých do 

sítě NATURA 2000. NATURA 2000 spojuje zvláštní oblasti ochrany do jednotné 

evropské ekologické sítě za účelem zachování přírodních stanovišť a stanovišť druhů 

v jejich přirozeném areálu výskytu.
172

 Členské státy mají povinnost stanovit nezbytná 

ochranná opatření pro tyto oblasti, která zejména vyloučí poškozování stanovišť a 

vyrušování druhů. V případě potřeby musí tato opatření zahrnovat plány péče.
173

     

V příloze IV směrnice, která obsahuje druhy ţivočichů a rostlin v zájmu EU vyţadující 

přísnou ochranu, jsou zahrnuty všechny druhy kytovců. Na základě ustanovení čl. 12 

směrnice jsou tak státy povinny vytvořit systém přísné ochrany kytovců, který zahrnuje 

zákazy veškerých forem jejich úmyslného odchytu nebo usmrcování, před vyrušování 

v období rozmnoţování, výchovy mláďat a migrace a poškozování nebo ničení míst 

                                                 
169

 Blíţe viz Návrh rozhodnutí Rady ze dne 6.11.2008 o postoji, který má být jménem Evropského 

společenství zaujat, pokud jde o návrhy změn Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství a jejího 

harmonogramu, KOM (2008) 711 v konečném znění. 
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 Úř. věst. L. 206, 22.7.1992. s.7. 
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 Viz čl. 2 odst. 1 směrnice č. 92/43/EHS. 
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 Čl. 3 odst. 1 směrnice č. 92/43/EHS. 
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 Čl. 6 směrnice č. 92/43/EHS. 
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rozmnoţování nebo odpočinku. Stejné ustanovení státům přikazuje zakázat drţení a 

chov kytovců, jejich dopravu, prodej a nabízení za účelem prodeje nebo výměnu 

jedinců pocházejících z volného moře. Ustanovení tedy obsahuje zákaz lovu kytovců za 

jakýmkoliv účelem. Výjimkou z tohoto zákazu jsou jedinci legálně odebraní z přírody 

před prováděním směrnice.
174

 

 Členské státy se mohou odchýlit od ustanovení čl. 12 směrnice za předpokladu, 

ţe taková odchylka (výjimka) nebude mít negativní vliv na populaci příslušného druhu 

v jeho přirozeném areálu a její ochranu. Takové výjimky jsou moţné pouze v zájmu 

ochrany volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin a jejich stanovišť, prevence 

váţných škod, lidského zdraví a veřejné bezpečnosti nebo jiných akutních důvodů 

převáţně veřejného zájmu s pozitivními důsledky na ţivotní prostředí nebo pro účely 

vědeckého výzkumu a vzdělávání. V rámci těchto odchylek je moţné, aby členský stát 

povolil odebrání z  přírody nebo drţení určitého počtu jedinců kytovců, a to za přísného 

dohledu a v omezeném mnoţství. Všechny výše uvedené odchylky mají být pouţity 

pouze jako krajní řešení v případě, pokud neexistuje ţádná jiná alternativa.
175

      

 

4.3. Právní rámec mezinárodního obchodu s kytovci a výrobky z nich   

 Ochrana kytovců vyţaduje mimo jiné i globální opatření, na jehoţ základě se 

omezí mezinárodní obchod s velrybími produkty včetně dohledu nad takovým 

obchodem. Za tímto účelem bylo přijato nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. 

ledna 1981 o společných předpisech pro dovoz výrobků z velryb a ostatních 

kytovců
176

.
177

 Příloha nařízení obsahuje seznam zboţí vyráběného z kytovců nebo 

jejich částí podléhající přísnému reţimu povolení dovozu
178

 a následné kontrole 

dodrţování příslušných omezení, přičemţ dovoz je zcela vyloučen za účelem 

komerčním
179

. Výčet produktů je taxativní a zejména mezi ně patří maso a jedlé 

vnitřnosti kytovců, velrybí kostice, tuky a oleje z kytovců, šťávy z masa kytovců, 

vorvaňovina, kůţe kytovců, výrobky z kůţe ošetřené olejem z kytovců, například 

řemeny jako součásti výstroje, obuv či tašky, včetně koţešinové kůţe. Seznam výrobků 
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 Viz čl. 12 odst. 2 směrnice č. 92/43/EHS. 
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 Čl. 16 odst. 1 směrnice č. 92/43/EHS. 
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 Úř. věst. L 61, 3.3.1991. s. 1.  
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 Za účelem provedení ustanovení nařízení byl zřízen Výbor pro produkty z kytovců, v němţ kaţdý 

členský stát má svého zástupce, a to na základě čl. 2 nařízení č. 348/81. 
178

 V České republice licence na dovoz výrobků z kytovců vydává Ministerstvo ţivotního prostředí. 
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 Viz čl. 1 odst. 1 nařízení č. 348/81. 
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z kytovců je moţné rozšiřovat. Neţ takové rozšíření však bude provedeno, příslušné 

orgány členských států nesmějí vydávat povolení k dovozu, pokud se dostatečně 

nepřesvědčily, ţe předmětné produkty nebudou pouţity ke komerčním účelům. Z výše 

uvedeného vyplývá, ţe výrobky neuvedené v příloze nařízení je moţné dovézt do EU 

bez zvláštního povolení, avšak ţádný výrobek z kytovců nesmí být dovezen do EU za 

účelem komerčním. 

Nařízení č. 348/81 zůstává nadále v platnosti i přes skutečnost, ţe o několik let 

později bylo přijato nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně 

druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu 

s nimi
180

, které mimo jiné upravuje i problematiku mezinárodního obchodu s kytovci a 

výrobky z nich. Nařízení č. 338/97 je sice novější, ale nařízení č. 348/81 obsahuje 

právní úpravu, která je vůči novějšímu nařízení speciální. Vzniká tedy otázka, které 

nařízení je třeba aplikovat. 

Nařízení CITES provádí a rozvíjí Úmluvu o mezinárodním obchodu 

s ohroţenými druhy volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin. Nařízení 

implementuje ustanovení Úmluvy do práva EU a jeho cílem je ochrana druhů volně 

ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin a zabezpečení jejich zachování regulováním 

obchodu s nimi
181

. Pod pojmem obchod se v nařízení rozumí: „dovoz do Společenství, 

včetně přivezení z moře, a vývoz či zpětný vývoz ze Společenství, a také využívání, 

přemísťování a převod vlastnictví exemplářů podle tohoto nařízení v rámci 

Společenství, včetně případů uvnitř jednoho členského státu.“
182

 Nařízení má širší 

oblast působnosti neţ Úmluva, jelikoţ reguluje nejen mezinárodní, ale i vnitrounijní 

obchod s druhy volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin. 

Nařízení pouţívá pojem „exemplář“, pod kterým se rozumí: „jakýkoli živočišný 

či rostlinný jedinec, ať živý nebo neživý, patřící k některému z druhů zařazených do 

příloh A až D, jakákoliv jeho část nebo odvozenina, ať tvoří součást jiného zboží či 

nikoli, jakož i jakékoli jiné zboží, u něhož je podle průvodních dokumentů, obalu nebo 

označení či etikety nebo jakýchkoli jiných příznaků patrné, že představuje nebo 

obsahuje části či odvozeniny živočichů nebo rostlin uvedených druhů, pokud takové 

části či odvozeniny nejsou vyňaty z působnosti ustanovení tohoto nařízení nebo 
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 Označované téţ jako „nařízení CITES“. 
181

 Viz čl. 1 nařízení CITES.  
182

 Čl. 2 písm. u) nařízení CITES. 
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ustanovení týkajících se přílohy, do které je dotyčný druh zařazen, a to vyznačením této 

skutečnosti v dotyčných přílohách“
183

. Druhy, na které se nařízení CITES vztahuje, jsou 

uvedeny v seznamech uvedených ve čtyřech přílohách nařízení označených A, B, C 

nebo D.  

Kytovci jsou zařazeni do přílohy A nařízení, jelikoţ obchod s jejich exempláři 

by mohl ohrozit jejich přeţití
184

. Na exempláře kytovců se tak vztahuje nejvyšší moţná 

ochrana spočívající zejména v zákazu jejich koupě, nabízení ke koupi, nabývání za 

obchodními účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, vyuţívání pro obchodní 

zisk a prodej, drţení za účelem prodeje, nabízení k prodeji či převáţení za účelem 

prodeje
185

. Nařízení však umoţňuje udělení výjimek ze zákazu obchodování s exempláři 

kytovců ve formě potvrzení vydaného výkonným orgánem příslušného členského státu. 

Tuto výjimku lze pouţít pro exempláře dovezené do EU před účinnosti nařízení
186

, 

exempláře získané před více neţ padesáti lety, exempláře dovezené v souladu 

s nařízením a pouţívané k účelům neohroţujícím příslušného druhu, exempláře 

narozené nebo odchované v zajetí nebo exempláře pocházející z členského státu a 

získaného z volné přírody v souladu s příslušnými právními předpisy. Dále lze výjimku 

udělit v případě, pokud dovoz exemplářů je nezbytný pro účely vědeckého pokroku 

nebo pokud přinesou uţitek pro zachování příslušného druhu v rámci účelů 

chovatelských nebo pokud budou vyuţity pro účely výzkumné a vzdělávací s cílem 

zajistit lepší ochranu nebo zachování druhu.
187

       

Pro dovoz exemplářů druhů uvedených v příloze A do EU, tedy i kytovců, je 

stanovena povinnost předloţení celnímu orgánu dovozního povolení vydaného cílovým 

členským státem, přičemţ takový dovoz nesmí ohrozit zachování dováţeného druhu 

nebo rozsah území, na kterém se vyskytuje. Pro vydání dovozního povolení je mimo 

jiné nezbytné, aby bylo spolehlivě prokázáno, ţe exempláře byly získány v souladu 

s právními předpisy o ochraně příslušného druhu (v případě, ţe se jedná o exempláře 

druhů zařazených do příloh Úmluvy CITES, je nezbytné vývozní povolení či potvrzení 

o zpětném vývozu) a ţe nebudou pouţity k převáţně komerčním účelům. Samotný 

převoz by měl probíhat tak, aby nezpůsoboval ţivočichovi zbytečné utrpení a 
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 Čl. 2 písm. t) nařízení CITES. 
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 Čl. 3 odst. 1 nařízení CITES. 
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 Viz čl. 8 odst. 1 nařízení CITES. 
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 Účinnost nařízení CITES je stanovena v čl. 22. Nařízení CITES je účinné ode dne 1.7.1997.  
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 Srov. čl. 8 odst. 3 nařízení CITES. 
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minimalizoval nebezpečí jeho zranění.
188

 Pro vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů 

druhů zařazených do přílohy A je nutné předloţit celnímu orgánu vývozní povolení 

nebo potvrzení o zpětném vývozu, které vydá výkonný orgán členského státu, ve kterém 

se předmětné exempláře nacházejí
189

, a to pouze při splnění podmínek uvedených v čl. 5 

odst. 2 a 3 nařízení.         

Odchylně je upraven dovoz a vývoz exemplářů narozených a odchovaných 

v zajetí nebo exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, tranzit přes území EU a 

neobchodní výměny, dary nebo zápůjčky mezi vědeckými institucemi.
190

 V těchto 

případech jsou podmínky pro dovoz nebo vývoz exemplářů zjednodušeny.   

Členské státy mohou přijmout opatření přísnější neţ ta, která jsou stanovena v 

nařízení. Kaţdý členský stát je povinen sledovat dodrţování ustanovení nařízení a 

v případě jejich porušení uloţit vhodnou sankci. Za tímto účelem jsou v nařízení 

vyjmenovány případy porušení nařízení, za které stát musí uloţit příslušnou sankci.
191

 

Tento výčet není taxativní a je spíše koncipován jako určité minimum znázorňující 

jednání, která členský stát musí trestat. Mezi taková jednání například patří dovoz nebo 

vývoz exemplářů (tedy i kytovců a výrobků z nich) převáţně za účelem komerčním 

nebo vyuţívání exemplářů v rozporu s oprávněním uděleným v dovozním povolení.  

 

4.4.   Ochrana kytovců před vedlejšími úlovky v rámci rybolovu 

Nařízení Rady (ES) č. 812/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví 

opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu a kterým se mění 

nařízení (ES) č. 88/98  upravuje  technická opatření s cílem předejít neţádoucím 

neplánovaným úlovkům kytovců při rybolovu, přičemţ pouţívání některých technik 

rybolovu zcela zakazuje. Je zakázáno mít na plavidlech unášené tenatové sítě
192

 

v oblasti Baltského moře a dále je také zakázáno pouţívat je k rybolovu.
193

 Unášené 
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 Viz čl. 4 odst. 1 nařízení CITES.  
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 Čl. 5 odst. 1 nařízení CITES 
190

 Čl. 7 nařízení CITES. 
191

 Viz čl. 16 nařízení CITES. 
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 Definice pojmu „unášené tenatové sítě“ je obsaţena v čl. 1a nařízení a zní: „Unášenou tenatovou sítí 
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být vybavena zařízeními na stabilizaci sítě nebo na omezení jejího unášení.“ 
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 Viz bod (8) preambule a čl. 9 nařízení CITES. 
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tenatové sítě představují značné nebezpečí pro kytovce, konkrétně pro populaci sviňuch 

v Baltském moři, která je v této oblasti kriticky ohroţena. 

Kromě tohoto zákazu ukládá nařízení řadu povinností provozovatelům a 

kapitánům rybářských plavidel. Jedná se zejména o povinné pouţívání akustických 

odpuzujících zařízení
194

 při pouţití techniky rybolovu tenatovými sítěmi na chytání ryb 

za ţábry pro lov při dně a tenatovými sítěmi pro lov při dně nebo kombinací těchto 

sítí.
195

 Účelem tohoto opatření je zamezit tomu, aby se kytovci přibliţovali k lodím 

provádějícím takový rybolov a tím i omezit počet náhodných úlovků kytovců.  

V příloze I nařízení jsou určeny konkrétní oblasti, pro které platí povinnost 

pouţívání akustických odpuzujících zařízení. Pro tyto oblasti jsou stanovena lovná 

zařízení, která je zakázáno pouţívat bez akustických odpuzujících zařízení, období, na 

které se tento zákaz vztahuje a datum zahájení povinnosti takové zařízení pouţívat. Tato 

povinnost se vztahuje na plavidla o celkové délce 12 metrů nebo vyšší a nepouţije se na 

rybolov prováděný výlučně za účelem vědeckého výzkumu s cílem navrhnout nová 

technická opatření ke sníţení počtu vedlejších úlovků kytovců nebo jejich 

usmrcování
196

. Nařízení také stanoví technické údaje a podmínky pouţívání akustických 

odpuzujících zařízení.
197

 Účinky pouţívání těchto zařízení by měly být státy sledovány 

a posuzovány v rámci vědeckých projektů.
198

    

Mezi další povinnosti stanovené nařízením patří například přítomnost 

nezávislých pozorovatelů na plavidlech a povinnost vést evidenci o náhodném úlovu 

jedince některého druhu kytovců. V příloze III nařízení jsou konkrétně vymezeny druhy 

rybolovu, na které se vztahuje povinnost sledování, a nejmenší podíl intenzity rybolovu, 

který musejí pozorovatelé na plavidlech sledovat. Mezi tyto druhy rybolovu patří 

například lov uskutečňovaný pelagickými vlečnými sítěmi a vlečnými sítěmi s vysoko 

uloţeným otevíráním. Jsou zde také vymezeny oblasti, na které se sledování vztahuje a 

data zahájení sledování. 

Členské státy mají také povinnost podávat Komisi souhrnné výroční zprávy
199

. 

Tyto zprávy jsou následně přezkoumávány Komisí. Díky takovému přezkumu bylo 
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 Známé téţ jako „bzučáky“. 
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 Čl. 2 odst. 1 a příloha I nařízení č. 812/2004. 
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 Čl. 2 odst. 3 nařízení č. 812/2004. 
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například zjištěno, ţe akustická odpuzující zařízení jsou velmi nákladná, a i kdyţ odhání 

některé druhy kytovců, také mohou přitahovat jiné druhy ţivočichů. Dále bylo zjištěno, 

ţe k provádění programů pozorovatelů některé státy nemají dostatečné mnoţství ani 

finančních a ani lidských prostředků.
200

 Je tedy zřejmé, ţe přes nesporný přínos snah o 

omezení negativního vlivu rybolovu na kytovce není stávající právní úprava ideální.     

 

Shrnutí: 

 Jedním z cílů EU je podpora mezinárodních opatření přijatých ve věci ochrany 

ţivotního prostředí. Téměř všechny členské státy EU jsou členy IWC, přičemţ samotná 

EU vystupuje v komisi v roli pozorovatele. Členské státy prosazují společnou unijní 

politiku tím, ţe v rámci komise jednají společně v zájmu EU. Členské státy by tak měly 

mít jednotné stanovisko k návrhům změn ICRW a jejího Harmonogramu. V současné 

době tak zejména podporují ponechání moratoria na komerční lov velryb v platnosti a 

ukončení lovu kytovců za účelem vědeckého výzkumu. 

V rámci svých mezinárodních závazků EU implementuje normy mezinárodního 

práva týkající se zachování kytovců do práva EU v podobě nařízení a směrnic. EU 

upravuje problematiku ochrany kytovců a jejich stanovišť, a to v směrnici o ochraně 

přírodních stanovišť, volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin. Kytovcům 

uvedeným v příloze IV směrnice je poskytována ochrana před usmrcováním, odlovem, 

chovem a prodejem jedinců pocházejících z odchytu z volného moře, akustickým a 

jiným rušením. V rámci úpravy mezinárodního obchodu jsou kytovci chráněni 

nařízením CITES, které zakazuje dovoz a vývoz ohroţených druhů, mezi nimiţ jsou i 

druhy kytovců, za účelem převáţně komerčním a upravuje podmínky dovozu exemplářů 

kytovců do EU a vývozu z EU.  Nařízení, kterým se stanoví opatření týkající se 

náhodných úlovků kytovců při rybolovu, upravuje  technická opatření s cílem předejít 

neţádoucím neplánovaným úlovkům kytovců při rybolovu, přičemţ pouţívání 

některých technik rybolovu zcela zakazuje. 
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 Srov. Sdělení komise Evropskému parlamentu a Radě – Náhodné úlovky kytovců při rybolovu: zpráva 

o provádění některých ustanovení nařízení Rady (ES) č. 812/2004 a o vědeckém vyhodnocení dopadu 

pouţívání zejména tenatových sítí na chytání ryb za ţábry, třístěnných tenatových sítí a tenatových sítí na 

kytovce v Baltském moři podle nařízení Rady (ES) č. 2187/2005/*KOM/2009/0368 v konečném znění*/ 
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5. Mezinárodní organizace působící v ochraně kytovců 

 Členové mezinárodního společenství se sdruţují do mezinárodních organizací za 

účelem regulace určitého okruhu společných vztahů. Mezinárodní organizace vzniká na 

základě uzavřené mezinárodní dohody, je subjektem mezinárodního práva a má právní 

subjektivitu. Teorie rozeznává dva základní typy mezinárodních organizací, a to vládní, 

kterou tvoří zejména suverénní státy, a nevládní, která sdruţuje nestátní subjekty.
201

  

 Státní a nestátní subjekty se spojují do mezinárodních organizací mimo jiné i za 

účelem ochrany kytovců. Role mezinárodních organizací, jak vládních, tak i nevládních, 

je bez pochyb velmi důleţitá a přínosná v rámci vybudování účinného systému ochrany 

kytovců a jejich stanovišť. Větší reálný přínos pro ochranu kytovců mají mezinárodní 

organizace vládního typu, jelikoţ v jejich rámci státy přijímají závazky mezinárodního 

práva a jejich nedodrţením či porušením se vystavují mezinárodní odpovědnosti. 

Takové závazky jsou tedy vynutitelné a jejich dodrţování je v zájmu států samotných. 

Na druhou stranu mezinárodní organizace nevládního typu více působí na veřejnost a 

jsou schopné ji výrazně ovlivnit, jelikoţ v důsledku své nezávislosti a často i 

neziskovosti mají větší důvěru lidí.         

 

5.1. Mezinárodní vládní organizace 

 Jak jiţ bylo zmíněno v druhé kapitole této práce, nejvýznamnější globální 

mezivládní organizací zaměřenou na problematiku kytovců je Mezinárodní 

velrybářská komise. Nejvýznamnějším přínosem k zachování populací kytovců bylo 

přijetí nulových kvót pro komerční lov velryb. Na základě ICRW však komise zároveň 

respektuje právo států provádět vědecký výzkum a lov velryb původními obyvateli 

některých geografických oblastí za účelem obţivy. Komise usiluje o obnovení stavu 

jednotlivých velrybích populací prostřednictvím prosazování ochranných opatření, 

kontroly a dohledu.   

 Důleţitou regionální organizací zabývající se ochranou mořských savců je 

Severoatlantická komise pro mořské savce
202

, která byla zřízena na základě Dohody 

o spolupráci při výzkumu, ochraně a hospodaření s mořskými savci v severním 
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 Srov. s ČEPELKA, Čestmír a ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd., C.H. Beck, 2008. 

854 s.  
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 North Atlantic Marine Mammals Commission, NAMMCO. 
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Atlantiku
203

 v grónském Nuuku v roce 1992. Zakládajícími a členskými státy jsou 

Norsko, Island, Grónsko a Faerské ostrovy. Jedná se tedy o regionální rybářskou 

organizaci sdruţující státy, které nesouhlasí s politikou IWC, zejména pak se zákazem 

lovu většiny velryb zakotveného v rámci moratoria. Samotná komise si však, i přes 

tento nesouhlas, klade za cíl chránit mořské savce v severním Atlantiku. Účelem zřízení 

komise je tedy účinně přispívat k ochraně mořských savců, a to prostřednictvím 

regionálních konzultací, spolupráce na zachování, racionálním řízení a studiu mořských 

savců v rámci daného regionu.
204

 Za účelem dosaţení vytýčeného cíle, přijímá komise 

opatření, která jsou pro členské státy závazná. Mimo jiné přijala i společná kontrolní 

opatření, která umoţnila zapojení pozorovatelů do procesu lovu mořských savců na 

lodích plujících pod vlajkou členského státu a do procesu zpracování ulovených 

jedinců.
205

  

 Činnost regionální organizace působící pod názvem Mezinárodní rada pro 

výzkum moře
206

 spočívá v koordinaci výzkumných prací v oblasti mořského prostředí, 

mořských ţivých zdrojů a ekosystému v severním Atlantiku. Rada byla vytvořena na 

základě Úmluvy ICES
207

 a sdruţuje pobřeţní státy sousedící se severním Atlantikem a 

Baltským mořem. Účelem zřízení rady je uskutečňování výzkumu v oblasti mořského 

prostředí, shromaţďování informací, získávání nových odborných znalostí a následného 

poskytování odborného poradenství státům.
208

 Rada tedy provádí nejen výzkum 

v oblasti mořského prostředí, který by mohl ohrozit kytovce, ale mimo jiné se také 

zabývá i výzkumem kytovců samotných.
209
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 Agreement on Cooperation in Research, Conservation and Management of Marine Mammals in the 

North Atlantic (NAMMCO Agreement). Dohoda vstoupila v platnost dne 8.7.1992, NAMMCO 

Agreement. 
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 Čl. 2 NAMMCO Agreement. 
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 ŢÁKOVSKÁ, Karolina. op.cit; s. 104. 
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 Internatiional Council for the Exploration of the Sea, ICES. 
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 Convention for the International Council for the Exploration of the Sea. 
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 Zdroj http://www.ices.dk. 
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 Například viz stanovisko rady k problematice vedlejších úlovků kytovců a jiných chráněných druhů, 

které bylo vydáno na zvláštní ţádost Evropské unie. Po průzkumu údajů o vedlejších úlovcích kytovců, o 

metodách rybolovu a o pouţívaných akustických odpuzujících zařízení, rada vydala doporučení nastavit 

limity vedlejších úlovků, sledovat vedlejší úlovky i v budoucnu, a to například s pomocí videozáznamů 

s vzdáleným přístupem, rozšířit poţívání akustických odpuzujících zařízení, jimiţ jsou například 

vysokofrekvenční vysílací bzučáky. Podrobnější informace jsou dostupné z http://www.ices.dk/news-and-

events/news-archive/news/Pages/Release-of-ICES-advice-on-the-bycatch-of-cetaceans-and-other-

protected-species.aspx. 
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Zásadní vliv z hlediska kontroly a dohledu nad lovem v mořském ekosystému 

mají i regionální rybářské komise
210

 zřízené na základě regionálních rybářských úmluv, 

a to s ohledem na skutečnost, ţe vedlejší úlovky v rámci rybolovu patří v současné době 

k nejvýznamnějším hrozbám pro mořské savce. Jako příklad regionální rybářské 

organizace věnující pozornost mořským savcům je moţné uvést Interamerickou 

komisi pro tropické tuňáky
211

 zaloţenou Úmluvou o zřízení Americké komise pro 

tropické tuňáky
212

 uzavřenou v roce 1949. Komise čítá přes dvacet členů
213

, mezi něţ 

patří i Evropská unie. Účelem zřízení komise je ochrana tuňáků a jiných mořských 

zdrojů ve východní části Tichého oceánu.  

Komise je mimo jiné odpovědná za provádění Mezinárodního programu na 

ochranu delfínů
214

 zaloţeného Dohodou o mezinárodním programu na ochranu delfínů, 

která vstoupila v platnost v roce 1999 a je nástupkyní Dohody o ochraně delfínů z roku 

1992
215

. K dohodě přistoupilo celkem čtrnáct států
216

a Evropská unie. Oblast působnosti 

dohody je oblast Tichého oceánu ohraničená pobřeţím Severní, Střední a Jiţní 

Ameriky.
217

 Hlavním cílem tohoto programu je postupné sniţování vedlejší úmrtnosti 

delfínů při lovu tuňáků na úroveň blíţící se nule, a to za pomocí stanovení ročních 

limitů
218

.
219

 Postupně by tedy mělo dojít k úplnému odstranění náhodných úlovků 

delfínů. Členské státy se také zavázaly vyvíjet činnost za účelem nalezení ekologicky 

bezpečných způsobů lovu velkých tuňáků ţlutoploutvých, při nichţ nedojde k ohroţení 

delfínů.   
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 Přehled regionálních rybářských orgánů a organizací (regional fisheries bodies and organizations) je 

k dispozici na stránkách FAO: http://www.fao.org/fishery/rfb/en. 
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 Inter-American Tropical Tuna Commission, IATTC. 
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 Convention for the Establishment of an Interamerican Tropical Tuna Commission. 
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 Členy komise jsou: Belize, Čína, Čínská Taipei, Ekvádor, El Salvador, Evropská unie, Francie, 

Guatemala, Japonsko, Kanada, Kiribati, Kolumbie, Korea, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Peru, 

Spojené státy americké, Vanuatu, Venezuela. Bolívie a Cookovy ostrovy sice nejsou členy komise, ale 

úzce s ní spolupracují.  
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 International Dolphin Conservation Program, IDCP. 
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 Tzv. La Jolla Agreement. 
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 Belize, Ekvádor, El Salvador, Evropská unie, Guatemala, Honduras, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, 

Nikaragua, Panama, Peru, Spojené státy americké, Vanuatu, Venezuela.  
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 Čl. III IDCP a Příloha I IDCP. 
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 Maximální hranice úmrtnosti delfínů na populaci a rok je stanovena v Příloze III IDCP. V Příloze IV 

IDCP je popsán systém přidělování limitů úmrtnosti delfínů (Dolphin morality limits, DML) jednotlivým 

plavidlům, která poţádala o celoroční DML.  
219

 Čl. II, odst. 1 IDCP. 
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5.2. Mezinárodní nevládní organizace 

 Ţivot kytovců, a zejména ohroţení jejich populací, vzbuzuje velký zájem 

veřejnosti. S cílem ochránit kytovce před hrozbami ze strany člověka bylo zaloţeno 

několik mezinárodních nevládních organizací, které mají mnohdy vliv nejen na širokou 

veřejnost, ale i na vlády jednotlivých států. Jejich hlavním účelem je přispět k zachování 

populací kytovců, čehoţ se snaţí dosáhnout především informováním, výchovou a 

vzděláváním veřejnosti. Často jejich poradní funkce vyuţívají i další nevládní a vládní 

organizace, jejich názor je dostatečně slyšet v důsledku dobře pořádaných veřejných 

akcí, projektů a protestů. 

 Jednou z nejznámějších globálních ekologických organizací nevládního typu je 

Mezinárodní svaz na ochranu přírody
220

, který sdruţuje nevládní organizace a 

suverénní státy. Jedním z jeho nejvýznamnějších přínosů je vydání a neustálé 

aktualizování Červeného seznamu ohroţených druhů
221

. Seznam zařazuje ohroţené 

druhy včetně kytovců do různých stupňů ohroţení, doporučuje míru jejich ochrany a 

naznačuje případný budoucí vývoj.
222

   

  Další významnou mezinárodní nevládní organizací je nezávislá ekologická 

organizace Greenpeace, která je někdy označována za nejvíce kontroverzní a radikální. 

Její nezávislost je garantována finančními příspěvky od jednotlivců, nikoliv od vlád či 

velkých obchodních společností. Hlavním posláním Greenpeace je chránit ţivotní 

prostředí na globální úrovni, a proto organizace řeší celou řadu světových ekologických 

problémů. Greenpeace usiluje o vytvoření celosvětové sítě mořských rezervací a mezi 

svoje zásluhy v oblasti zachování kytovců řadí přispění k vyhlášení moratoria na 

komerční lov velryb a k členství České republiky v Mezinárodní velrybářské komisi 

včetně protivelrybářského postoje české vlády.
223

 Otázkou však zůstává, zda tato tvrzení 

jsou zcela v souladu se skutečností. 

  Z podnětu Světové společnosti na ochranu zvířat
224

, která zdůrazňuje 

nehumánnost způsobu usmrcování kytovců v důsledku jejich schopnosti cítit bolest a 

která se proto zásadně proti jejich lovu, se více neţ čtyřicet nevládních organizací 

sdruţilo do spolku zvaného Whalewatch. Cílem tohoto sdruţení je podpořit a zachovat 
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224

 World Society for the Protection of Animals, WSPA. 
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i nadále v platnosti moratorium na komerční lov velryb. Celý projekt je mimo jiné 

zaměřen i na zvyšování povědomí veřejnosti o problematice lovu kytovců a prosazení 

skutečnosti, ţe ţivotní blaho kytovců je problémem globálního významu.
225

        

 Nejvýznamnější mezinárodní nevládní organizací zabývající se ochranou 

kytovců je Světová společnost pro ochranu velryb a delfínů
226

 zaloţená v roce 1987, 

jejímţ hlavním účelem je udrţení dobrého stavu ţivotních podmínek kytovců. 

Specifická činnost společnosti spočívá v propagaci ochrany kytovců před jejich 

nezákonným odlovem, zajetím, neţádoucími chemickými a akustickými vlivy, střety 

s loděmi, náhodnými úlovy do rybářských sítí a před změnou klimatu, a to mimo jiné i 

vydáváním oficiálních stanovisek a názorů a zveřejňováním postojů organizace. 

 WDCS tak pořádá různé projekty, kampaně, výchovné a vzdělávací programy 

s cílem seznámit vlády a veřejnost s problematikou moţného úplného vyhynutí 

kytovců.
227

 Dále se také vyjadřuje k aktuálním otázkám ve vztahu ke kytovcům a 

navrhuje řešení mimořádných situací. Pro stejně smýšlející státy poskytuje společnost 

poradenskou činnost a můţe také vydávat znalecké posudky. WDCS tedy bojuje proti 

zdrojům ohroţení kytovců a krutosti jejich lovu, přičemţ organizace kromě svých 

řádných zaměstnanců čítá i celou řadou dobrovolníků z různých zemí světa.  

 Z činnosti WDCS je zcela zřejmé, ţe společnost podporuje celosvětový zákaz 

komerčního lovu kytovců a zákaz mezinárodního obchodu s velrybími produkty opět za 

účelem komerčním. WDCS tedy otevřeně ostře kritizuje Japonsko, Norsko a Island pro 

jejich provelrybářskou politiku a snaţí se je přimět ke zdrţení se lovu, jelikoţ mnoha 

druhům kytovců hrozí reálné nebezpečí vyhynutí. Na půdě Mezinárodní velrybářské 

komise často dochází k rozsáhlým debatám o zrušení moratoria na komerční lov velryb. 

Takové zrušení by podle WDCS mělo katastrofické důsledky, jelikoţ národy nejsou 

v silách zajistit humánní, regulovaný a udrţitelný lov.
228

  

 

                                                 
225

 Zdroj http://www.whalewatch.org. 
226

 The Whale and Dolphin Conservation Society, WDCS. 
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 WDCS dále nabízí několik způsobů, jak můţe veřejnost pomoci ochránit kytovce, mezi něţ mimo 
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například „Pochod pro velryby“. Organizace má i svůj charitativní obchod, jehoţ výtěţek je pouţit ve 

prospěch kytovců. 
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 Zdroj http://www.wdcs.org. 
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Shrnutí: 

 Suverénní státy, organizace a jednotlivci se sdruţují za účelem posílení 

mezinárodní spolupráce, účinnějšího prosazování společných zájmů v určité věci a 

dosaţení lepších výsledků. Mezinárodní vládní organizace mají nepochybně větší 

význam a vliv, a to s ohledem na skutečnost, ţe jsou schopny přijímat opatření, která 

jsou pro jejich členy závazná. Naproti tomu u mezinárodních nevládních organizací je 

základním prostředkem pro dosaţení cíle především osvěta zaměřená na veřejnost a 

příslušné vlády, jejíţ účinnost lze posuzovat zejména v souvislosti s konkrétními 

úspěchy. Samotná úspěšnost nevládní organizace přímo souvisí s její finanční 

nezávislostí. Mezi nejúspěšnější a nejvlivnější mezinárodní nevládní organizace patří 

Mezinárodní svaz na ochranu přírody, který mimo jiné vytvořil a spravuje Červený 

seznam ohroţených druhů. Nejvýznamnější mezinárodní nevládní organizací 

specializující se na ochranu kytovců je Světová společnost pro ochranu velryb a delfínů, 

jejímţ hlavním účelem je udrţení dobrého stavu ţivotních podmínek kytovců, a to 

zejména působením na veřejnost a vlády států. Přínos v oblasti osvěty mají i organizace 

Greenpeace a Světová společnost na ochranu zvířat. 

 Mezi významné mezinárodní vládní organizace řadíme zejména Mezinárodní 

velrybářskou komisi, jejíţ největší zásluhou bylo přijetí nulových kvót pro komerční lov 

velryb. Severoatlantická komise pro mořské savce je regionální rybářskou organizaci 

sdruţující státy, které nesouhlasí s politikou IWC, zejména pak se zákazem komerčního 

lovu velryb zakotveného v rámci moratoria. Samotná komise si však, i přes tento 

nesouhlas, klade za cíl chránit mořské savce v rámci regionu severního Atlantiku. 

Hlavním účelem zřízení Mezinárodní rady pro výzkum moře je uskutečňování výzkumu 

v oblasti mořského prostředí. Je nezbytné, aby takový výzkum se prováděl co 

nejšetrněji tak, aby nedocházelo k poškození mořského ekosystému, jehoţ součástí jsou 

nepochybně i kytovci. Vedlejší úlovky v rámci rybolovu patří v současné době 

k nejvýznamnějším hrozbám pro mořské savce, a tak zásadní vliv v této problematice 

mají regionální rybářské organizace, mezi něţ patří například Interamerická komise pro 

tropické tuňáky, která se mimo jiné zaměřuje na sníţení dopadu rybolovu na populace 

delfínů. 
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6. Česká republika a ochrana kytovců 

 V nejlepším zájmu České republiky je střeţit ţivotní prostředí, udrţovat jeho 

kvalitu a usilovat o její zlepšení tak, aby bylo zachováno pro budoucí generace. Právo 

kaţdého na příznivé ţivotní prostředí a povinnost státu ţivotní prostředí chránit jsou 

zakotveny v ústavních předpisech České republiky
229

. Za tímto účelem jsou státem 

vytvářené přímé nástroje ochrany prostřednictvím určení právního rámce, zakotvení 

právní odpovědnosti, uzavírání veřejnoprávních smluv a jiných dobrovolných závazků.  

 Česká republika je suverénním státem a její podílení se na mezinárodních 

smlouvách a členství v mezinárodních organizacích, jakou je například Mezinárodní 

velrybářská komise, je zcela dobrovolné. Česká republika však uznává svůj díl 

odpovědnosti za stav ţivotního prostředí a je smluvní stranou mnohých mezinárodních 

smluv, jeţ mají za cíl jeho ochranu. Stát na sebe přijímá mezinárodní závazky, 

implementuje normy mezinárodního práva do národních právních předpisů a účastní se 

v mezinárodních organizacích zaměřených na boj proti globálním a regionálním 

problémům ţivotního prostředí, přičemţ podle čl. 10 Ústavy ČR mezinárodní smlouvy 

mají za stanovených podmínek aplikační přednost před zákonem
230

. Stejně tak jsou pro 

Českou republiku z titulu jejího členství závazná ustanovení práva Evropské unie. 

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe Česká republika je ve věci ochrany kytovců 

povinna dodrţovat své mezinárodními závazky a povinnosti vyplývající z práva 

Evropské unie.  Členstvím v Mezinárodní velrybářské komisi na základě přistoupení 

k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství
231

, vyjádřila Česká republika jasně svůj 

protivelrybářský postoj a podpořila tak členské státy se stejným názorem. Přestoţe je 

vnitrozemským státem, kterého se problematika ochrany kytovců týká pouze nepřímo, 

účast České republiky v Mezinárodní velrybářské komisi je významná pro dosaţení 

převahy nad státy podporujícími velrybářství, její členství je tak motivováno především 
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 Zejména viz preambule Ústavy ČR, která mimo jiné obsahuje závazek chránit ţivotní prostředí, kdyţ 
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bohatství…“, a čl. 7 Ústavy ČR, který zakotvuje závazek státu dbát o šetrné vyuţívání přírodních zdrojů a 

ochranu přírodního bohatství. Dále také viz Listina základních práv a svobod, která v ustanovení čl. 35 

v odst. 1 stanoví, ţe „Každý má právo na příznivé životní prostředí.“, dále pak v odst. 2 stanoví, ţe 

„Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.“ a v odst. 

3 téhoţ článku stanoví, ţe nikdo nesmí při výkonu svých práv ohroţovat ani poškozovat ţivotní prostředí, 

přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. 
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 Viz čl. 10 Ústavy ČR: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a 

jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco 

jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 
231

 Česká republika přistoupila k ICRW dne 26. ledna 2005. 
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politicky. Skutečnost ţe se problematika lovu kytovců přímo nedotýká jejích zájmů, 

zároveň České republice umoţňuje určitý odstup a větší míru objektivity. 

 V důsledku členství České republiky v Mezinárodní velrybářské komisi je 

ministr ţivotního prostředí ČR povinen jmenovat a případně i odvolat komisaře ČR pro 

velryby
232

. Činnost komisaře a členský příspěvek organizaci je hrazen z rozpočtu 

Ministerstva ţivotního prostředí. Mezinárodněprávní a unijní závazky České republiky 

z moratoria pro komerční lov velryb vyjadřuje 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 změně některých zákonů, který 

zakotvuje zákaz lovu kytovců na lodích plujících pod státní vlajkou České 

republiky
233

.
234

 Výjimku z tohoto zákazu můţe za účelem vědeckého výzkumu povolit 

Ministerstvo ţivotního prostředí, a to po obdrţení souhlasného stanoviska Agentury 

ochrany přírody a krajiny ČR jako příslušného vědeckého orgánu
235

. V rámci této 

výjimky mohou být Ministerstvem ţivotního prostředí stanoveny podmínky lovu. Zákaz 

lovu kytovců je pravděpodobně moţné dále odvodit ze zákona č. 61/2000 Sb., jehoţ 

ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zakazuje provozování námořní plavby na lodích pod 

státní vlajkou České republiky za účelem rybolovu.
236

  

 V odvětví práva trestního je v rámci hlavy VIII zabývající se Trestnými činy 

proti ţivotnímu prostředí zákona č. 40/2009, trestní zákoník v ustanovení § 299 

zakotven trestný čin Neoprávněného nakládání s chráněnými volně ţijícími ţivočichy a 

planě rostoucími rostlinami. Trestného činu dle tohoto ustanovení se dopustí ten, kdo 

usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, 

přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného 

druhu ţivočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu. Všechny druhy 

kytovců patří mezi chráněné druhy ţivočichů, jelikoţ nařízení CITES je řadí do přílohy 

A, tedy mezi druhy, které jsou bezprostředně ohroţené vyhubením. Právě z důvodu 

                                                 
232

 Českou komisařkou pro velryby je RNDr. Pavla Hýčová z odboru mezinárodní ochrany biodiverzity 

Ministerstva ţivotního prostředí. 
233

 Viz ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 100/2004, o ochraně druhů volně ţijících ţivočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a změně 

některých zákonů. 
234

 Zákon sice zakazuje pouze lov kytovců, na které se vztahuje, ale prostřednictvím odkazu na nařízení 

CITES uvedeného v § 1 odst. 1 zákona se vztahuje na všechny druhy kytovců. 
235

 § 20 odst. 2 a 3 téhoţ zákona. 
236

 Přestoţe zákon pojem rybolov nedefinuje, je pravděpodobné, ţe za něj lze povaţovat i lov mořských 

savců.  
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zařazení všech druhů kytovců mezi druhy bezprostředně ohroţené vyhubením postačuje 

pro naplnění skutkové podstaty, aby se uvedené jednání týkalo pouze jednoho jedince. 

Pro naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu, kdy nejvyšší hranice trestu odnětí 

svobody činí aţ 8 let, je nezbytný úmysl, přičemţ  ustanovení § 300 téhoţ zákona 

upravuje trestný čin Neoprávněného nakládání s chráněnými volně ţijícími ţivočichy a 

planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. 

 Vzhledem k tomu, ţe kytovci jsou obratlovci, vztahuje se na ně i zákon č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
237

 Účel tohoto zákona je vymezen v § 1 

odst. 1 a je jím ochrana zvířat, která jsou ţivými tvory schopnými pociťovat bolest a 

utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, 

pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem. Zákon zakazuje týrání zvířat a 

jakékoliv formy propagace týrání zvířat.
238

 Kytovce řadíme pod pojem volně ţijící 

zvíře, který zákon definuje v § 3 písm. b) jako „zvíře patřící k druhu, jehož populace se 

udržuje v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí“. Zákon dále v § 14a 

vymezuje zakázané činnosti s volně ţijícími zvířaty a tedy i s kytovci, kdy podle odst. 1 

písm. a) je zakázáno provozovat mobilní zařízení typů pojízdných akvárií, v nichţ jsou 

jedinci kytovců umístění převáţně v prostoru dopravního prostředku s výjimkou zvířat, 

se kterými je pracováno v cirkusové manéţi, a podle odst. 1 písm. b) je zakázáno u nově 

narozených kytovců vyjma delfínovitých provádět zvláštní způsob výcviku pro přípravu 

a provedení triků nebo výkonu v cirkuse, divadelním a varietním představení, filmu, 

televizním programu nebo podobném veřejném představení s výjimkou cílených 

pohybových aktivit zvířat, v zoologických zahradách a k těmto účelům s nimi vstupovat 

na území státu. Zákon dále stanovuje zakázané způsoby odchytu a usmrcení zvířat.
239

  

Kytovci jsou tedy českým právním řádem chráněni před týráním, a to zákazem 

činností, které se podle zákona na ochranu zvířat proti týrání povaţují za týrání zvířat a 

za propagaci týrání zvířat, a některých dalších vyjmenovaných činností. Jednání 

v rozporu se zákonem je sankcionováno v rámci řízení o přestupcích a jiných správních 

deliktech, v případě zvlášť závaţného jednání můţe být naplněna i skutková podstata 

                                                 
237

 Pro účely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, podle § 3 písm. a) se zvířetem rozumí 

kaţdý ţivý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo. 
238

 V § 4 a § 4a téhoţ zákona jsou vymezeny činnosti, které zákon povaţuje za týrání zvířat a za 

propagaci týrání zvířat. 
239

 § 14 téhoţ zákona. 
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trestného činu, a to Týrání zvířat podle § 302 trestního zákoníku a Zanedbání péče o 

zvíře z nedbalosti podle § 303 trestního zákoníku. 

 Jak je uvedeno v páté kapitole této diplomové práce, nevládní organizace 

nedisponují ţádnými právními prostředky k účinnému prosazení svých cílů v oblasti 

ochrany kytovců. Tyto organizace však mohou významně ovlivňovat veřejné mínění. 

V rámci České republiky působí nevládní organizace pod názvem Nadace na ochranu 

zvířat, která se jasně vyjádřila proti lovu velryb, jelikoţ podle získaných odborných 

poznatků z vědních disciplín prozatím neexistuje takový způsob jejich zabíjení, který by 

byl bezbolestný, rychlý a humánní. Nadace tedy vytýká zejména nelidské metody 

usmrcování kytovců jako ţivých bytostí cítících bolest s důrazem na jejich utrpení a 

porušování jejich ţivotní pohody neboli welfare
240

. Svým názorem se tak nadace 

připojila ke Světové společnosti na ochranu zvířat a tvrdí, ţe usmrcování kytovců je 

v rozporu s Všeobecnou deklarací OSN na ochranu zvířat.
241

 Nadace tak rozšiřuje 

povědomí veřejnosti o problematice ochrany kytovců.  

 

Shrnutí: 

 Česká republika jako člen mezinárodního společenství a Evropské unie přijímá 

závazky vyplývající z mezinárodního práva a z práva unijního, v jejichţ důsledku 

dochází ke změnám českého právního řádu tak, aby byl v souladu s převzatými 

závazky. Stát svým přistoupením k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství, s tím 

souvisejícím členstvím v Mezinárodní velrybářské komisi a podporou moratoria pro 

komerční lov velryb jasně vyjádřil svůj protivelrybářský postoj. Zákaz lovu všech druhů 

kytovců je zakotven i v českém národním právu, a to v zákoně o ochraně druhů volně 

ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. I zde však 

můţe Ministerstvo ţivotního prostředí udělit výjimku za účelem vědeckého výzkumu. 

Kytovcům je poskytována ochrana i zákonem na ochranu zvířat proti týrání, který 

zakazuje nejen týrání zvířat, ale i jakékoliv formy propagace takového týrání. Porušení 

právních norem určených k ochraně kytovců je sankcionováno v rámci trestněprávní 

nebo správněprávní odpovědnosti. 

                                                 
240

 Čl. 1 písm. f) Všeobecné deklarace OSN na ochranu zvířat definuje pojem takto: „welfare představuje 

stupeň zajištění fyzikálních a psychických potřeb zvířete a potřeb vyplývajících z možností uplatnit své 

přirozené chování.“ 
241

 Zdroj http://www.ochranazvirat.cz. 
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Závěr 

 Kytovci jsou významnou sloţkou mořského ekosystému, coţ je jedním z důvodů 

jejich celosvětové ochrany. Neregulovaná lidská činnost uskutečňovaná v mořském 

prostředí je však můţe dovést aţ na hranici vyhubení, kdy bude důleţitý boj o přeţití 

kaţdého jedince. Kytovci jsou stěhovavým druhem, a proto je pro jejich účinnou 

ochranu nezbytně nutná spolupráce celého mezinárodního společenství. 

 

Věcné souvislosti ochrany kytovců 

 Oblast mořských vod prozatím zůstává pro lidí neobjevená, jelikoţ není tak 

dobře prozkoumána jako pevninské ekosystémy. Nešetrné zkoumání můţe mít za 

důsledek devastaci přírodních stanovišť kytovců, která má přímý a bezprostřední vliv na 

kytovce samotné. Je nutné také zachovat princip šetrného vyuţívání mořských zdrojů a 

dále zdokonalovat metody rybolovného průmyslu a náčiní tak, aby nedocházelo 

k náhodným úlovkům kytovců.    

 Za hlavní příčinu zhoršení stavu populací některých druhů kytovců je povaţován 

jejich nekontrolovaný lov, který fakticky trval aţ do druhé poloviny 20. století. Jejich 

populace se neobnovovaly tak rychle, jak byly loveny. Tato skutečnost dohnala některé 

druhy aţ za hranici vyhubení a nyní je velmi obtíţné obnovit jejich stav. Dalším 

problémem, i kdyţ ne přímo souvisejícím se zhoršením stavu populace některých 

kytovců, je nehumánnost jejich lovu. I přesto, ţe lidstvo udělalo významný 

technologický pokrok, neexistuje dodnes ţádný humánní způsob usmrcení a odchycení 

kytovců, a tak z důvodu krutosti prostředků lovu je velrybářství velkou částí veřejnosti 

odsuzováno. Za práva velryb tak bojuje mnoho nevládních organizací na ochranu zvířat. 

 Všechny kytovce bez ohledu na jejich velikost negativně ovlivňuje znečištění 

mořských vod. Jejich nepříznivý zdravotní stav a v horších případech i smrt mají 

v mnoha případech na svědomí nebezpečné látky a odpad vypouštěný člověkem do 

moří. Rozvoj světového plavebního průmyslu má často za důsledek střet kytovců 

s loděmi, který je pro kytovce tragický. Podvodní akustické znečištění, tedy podvodní 

„hluk“ způsobený komerčním plavebním průmyslem a jinou průmyslovou činností 

člověka, mimo jiné i vojenskými plavidly, má za důsledek změny chování ţivočichů, 

nepříznivě působí na jejich zdravotní stav a někdy je dokonce příčinou jejich smrti. 
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Změny klimatu pochopitelně také nezůstávají bezvýznamné a odráţí se na celém 

ţivotním prostředí. 

 Výše uvedené faktory ovlivňující ţivot kytovců je nutné omezit, případně zcela 

eliminovat, coţ bude mít nepochybně pozitivní vliv i na ostatní mořské ţivočichy. Pro 

vymezení a charakterizování faktorů ovlivňujících ţivot kytovců je nezbytné provádět 

vědecký výzkum. Je nutné stanovit pravidla i pro takový výzkum, aby nedocházelo 

k jeho zneuţívání a zbytečnému zabíjení kytovců. Sběr a analýza vědeckých poznatků 

by měly vést k vývoji nových metod záchrany kytovců, přičemţ zásadní roli hrají i 

informování veřejnosti a výchovné a vzdělávací programy.  

 

Ochrana kytovců de lege lata 

 Kytovci musí být s ohledem na svou významnou roli v mořských ekosystémech 

chráněni. Za účelem jejich ochrany a zachování se státy přijímají normy mezinárodního 

práva, které následně implementují do svých národních právních řádů. Ochrana kytovců 

můţe mít podobu ochrany druhové nebo územní nebo můţe jít o kombinaci obou typů 

ochrany.  

 Mezinárodní právo je tak právním východiskem ochrany kytovců, byť 

nekompletním a nejednotným, přičemţ nedostačující úpravu mnohdy nahrazuje soft 

law. Z hlediska přínosu pro kytovce nejvýznamnější mezinárodněprávní úpravou je 

v současné době regulace lovu kytovců v rámci Mezinárodní velrybářské komise a 

omezení mezinárodního obchodu s exempláři kytovců, který je povolen pouze za 

výjimečných okolností.  

 Mezinárodní velrybářská komise byla původně zřízena za účelem regulace lovu 

velryb s cílem postupně obnovit stavy jejich populací a umoţnit tak jejich udrţitelný 

lov, avšak v dnešní době je její činnost zaměřena spíše na úplný zákaz velrybářství, kdy 

bylo vyhlášeno a následně i prodlouţeno moratorium na komerční lov velryb, a to 

s určitými výjimkami, kterými je lov za účelem vědeckým a lov domorodými obyvateli 

v určitých regionech. Řádně a včas vznesená výhrada proti moratoriu navíc umoţnila 

některým státům i dále lovit za účelem komerčním.  

 Moratorium rozdělilo státy do dvou kategorií, jejichţ názory na velrybářství jsou 

zcela odlišné. Stát, který vystupuje na podporu lovu velryb, podléhá ostré kritice ze 

strany států hájících zákaz velrybářství. Mezinárodní velrybářská komise, jejíţ usnesení 
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jsou bez vůle států takřka nevynutitelná, v současné době stále řeší otázku, zda lov 

kytovců zcela povolit, z větší části povolit při současném zákazu lovu určitých druhů 

nebo na určitém území, anebo ponechat celkový zákaz lovu pro komerční účely 

v platnosti a ochranu kytovců dále rozšiřovat zejména sniţováním kvót pro jejich lov 

domorodým obyvatelstvem určitých regionů. V rámci komise jsou nyní vznášeny 

návrhy na vyhlášení zvláště chráněných oblastí výskytu kytovců, jejichţ schválení 

prochází značnými obtíţemi právě v důsledku rozporů mezi členskými státy.  

 V souvislosti s moratoriem vyvstala téţ nutnost upravit otázku mezinárodního 

obchodu s  kytovci a s výrobky z nich. Mezinárodní obchod byl upraven 

prostřednictvím Úmluvy CITES, přičemţ v právu Evropské unie byl nařízením Rady 

(ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin 

regulováním obchodu s nimi zcela zakázán. Nařízení je pro Českou republiku přímo 

závazné, adaptačním předpisem je zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně 

ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. 

 Řadu pramenů mezinárodního práva ochrany kytovců nalezneme i na regionální 

úrovni. Jedná se zejména o dohody uzavřené v rámci Bonnské úmluvy, tj. Dohoda o 

zachování malých kytovců Baltského a Severního moře a Dohoda o zachování kytovců 

v Černém moři, Středozemním moři a v přilehlé atlantské oblasti, které podrobně 

upravují ochranu kytovců před nejvýznamnějšími zdroji ohroţení, spolupráci států ve 

vědeckých výzkumných programech, výměnu získaných poznatků a údajů, poskytování 

informací a vzdělávání veřejnosti. Státy se v nich mimo jiné zavazují vypracovávat 

společné plány do budoucna, postupy a reakce v mimořádných situacích vyţadujících 

okamţitý zákrok a výchovné programy. 

 V rámci práva Evropské unie kromě zákazu lovu velryb za účelem komerčním a 

regulace obchodu s kytovci a jejich produkty došlo i k regulaci technik rybolovu s cílem 

předejít náhodným úlovkům kytovců, a to v rámci příslušných nařízení a směrnic EU, 

které jsou závazné i pro Českou republiku.  

 Jelikoţ problematika ochrany kytovců je velmi citlivá a odborná a vyţaduje 

znalosti z různých odvětví, státní a nestátní subjekty se sdruţují do mezinárodních 

organizací za účelem posílení spolupráce a dosaţení většího vlivu. Vládní a nevládní 

mezinárodní organizace se tak snaţí najít vhodné východisko a lepší metody ochrany 

kytovců nejen zapojením vlád, ale i veřejnosti. Nevládní organizace jsou často 
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zaměřeny na globální ekologii a v dílčích projektech a pracovních skupinách se 

zabývají přímo ochranou kytovců. Takové organizace zpravidla podporují moratorium 

pro komerční lov velryb a snaţí se najít způsob jak rozšířit moratorium i na státy, pro 

které není závazné. 

 

Ochrana kytovců de lege ferenda 

 Vzhledem k neucelenosti a nekompletnosti právní úpravy ochrany kytovců je 

nezbytné věnovat pozornost otázkám dosud neupraveným. Změny by měly nastat jak 

v úpravě obecné, tak i v úpravě dílčích konkrétních otázek. Budoucí právní úprava by 

měla být komplexní a měly by do ní být zahrnuty všechny existující druhy kytovců.  

 Rybolov je důleţitým způsobem získávání potravy pro lidskou společnost. Není 

tedy vhodné, nezbytné ani reálné ho zcela zakázat. V dnešní době je rybolov často 

prováděn nevhodnými a nemoderními prostředky, často s pouţitím rybářského náčiní 

způsobujícího úhyn jedinců necílených druhů, včetně kytovců.  

 Jak je známo, kytovci cítí bolest a současný způsob jejich lovu nelze povaţovat 

za humánní. Z tohoto důvodu se jeví jako vhodné prodlouţit zákaz komerčního lovu 

velryb aţ do přijetí kompletní a jednotné právní úpravy týkající se podmínek lovu. 

Následně, v závislosti na přijatých opatřeních a jejich účincích, bude moţné velrybářství 

obnovit. I po úplném obnovení velrybářství by měly být stanoveny přísné podmínky 

lovu kytovců a zavedeny kontrolní mechanismy, a to minimálně v podobě kvót a 

objektivní kontroly jejich dodrţování. 

Moratorium na komerční lov velryb je tak v dnešní době nezbytné. V blízké 

budoucnosti můţe dojít k vývoji technik lovu kytovců tak, aby nezpůsobovaly 

zbytečnou bolest. Obnova velrybářství se tak jeví jako moţná. V dnešní době však 

dochází ke zneuţívání výjimky z moratoria, kdy lov za vědeckým účelem má velmi 

výrazný komerční rozměr. Je zde zřejmý nedostatek kontrolních mechanismů a 

donucovacích prostředků, který je nezbytné doplnit. 

 I přes skutečnost, ţe lov malých kytovců nedosahuje významných rozměrů, 

některé druhy malých kytovců jsou ohroţeny vyhubením. Mezinárodní úmluva o 

regulaci velrybářství se nevztahuje na malé kytovce, a tak jednou z moţností zakotvení 

jejich ochrany je rozšíření věcné působnosti úmluvy tak, aby se vztahovala i na ně. 

V tomto případě by tedy bylo nezbytné usilovat o to, aby změna úmluvy byla podpořena 
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co největším počtem členských států. V budoucnu by pak důleţitou roli hrála určitá 

sehranost států a jejich spolupráce ve věci udrţení či dosaţení příznivého stavu populací 

malých kytovců.  

 Jiţ uzavřené mezistátní dohody na regionální úrovni je nutné dodrţovat. Bez 

spolupráce států dohod je nemoţné dosáhnout stanovených cílů. Velké mnoţství 

regionů, kterých se problematika kytovců týká, spolu prozatím nespolupracuje. A tak je 

tedy nutné vytvořit mezinárodní dohody, na jejichţ základě budou státy usilovat o 

ochranu kytovců v daném regionu.  

 Nezbytné zásahy je nutné provést nejen do právních norem upravujících 

konkrétně a přímo problematiku zachování kytovců, ale i do těch, jejichţ úprava má 

vliv na celé ţivotní prostředí. Problematika růstu globálního znečišťování není prozatím 

dokonale vyřešena a vyţaduje úpravy, jelikoţ negativní vývoj ve vlivech průmyslových 

činností má mimo jiné za následek i změny vlastností odpadů, které vznikají z těchto 

průmyslových činností. Je nezbytné zabezpečit likvidaci takových odpadů tak, aby byla 

nejšetrnější k ţivotnímu prostředí. 

Nejen velké společnosti, ale i jednotlivci se značnou mírou podílejí na 

znečišťování celé naší planety včetně mořského prostředí. Lidé by tedy měli být lépe 

informováni o globálních ekologických problémech včetně ohroţení populace kytovců, 

a to zejména prostřednictvím různých vzdělávacích a výchovných projektů zaměřených 

na veřejnost. Pokud takový program pomůţe přehodnotit několika lidem svůj vztah 

k ţivotnímu prostředí, tak nebyl zbytečný. Na zlepšování stavu ţivotního prostředí by 

tak měli pracovat všichni - státy, mezivládní i nevládní organizace, průmyslové 

společnosti i jednotlivci. 
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Příloha – Členění kytovců do 78 druhů a 10 čeledí 

 

Cetacea - kytovci 

 

 

Podřád: Kosticovci (Mysticeti) – Baleen Whales 

 

Čeleď: velrybovití (Balaenidae) - Right Whales  

 

Balaena mysticetus Linnaeus, 1758 - velryba grónská (syn. v. severní, kyt obecný) - 

Bowhead, Bowhead Whale (syn. B. vulgaris) 

Eubalaena glacialis (Müler, 1776) - velryba černá (syn. v. severozápadní) - Northern 

Right Whale, Atlantic Right Whale (syn. E. antarctica, E. antipodum, E. eubalaena, 

Balaena glacialis) 

E. g. glacialis (Müller, 1776) - velryba biskajská - Northern Right Whale 

E. g. japonica (Lacépède, 1818) - velryba japonská - Japan Right Whale 

Pozn.: Následující druh bývá některými autory povaţován jako a jiţní polokouli ţijící 

poddruh druhu Eubalaena glacialis 

Eubalaena australis (Desmoulins, 1776) - velryba jižní - Southern Right Whale 

(syn. Balaena australis, Eubalaena glacialis australis) 

 

Čeleď: velrybkovití (Neobalaenidae) - Pygmy Right Whale  

 

Pozn.: Někdy řazena jako podčeleď Neobalaeninae v rámci čeledi Balaenidae.  

Caperea marginata (Gray, 1846) - velrybka malá (syn. velryba malá) - Pygmy Right 

Whale (syn. Balaena (Caperea) antipodarum, B. (C.) neobalaena, Neobalaena 

marginata, Balaena marginata) 

 

Čeleď: plejtvákovcovití (Eschrichtidae, syn. Rhachianectidae) - Gray Whales  
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Eschrichtius robustus (Lilljeborg, 1861) - plejtvákovec šedý (syn. velryba šedá, plejtvák 

šedý) -  Gray Whale (syn. E. gibbosus, E. glaucus, Rhachianectes glaucus, 

Balaenoptera robusta) 

 

Čeleď: plejtvákovití (Balaenopteridae) - Finner whales (syn. Rorquals)  

 

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) - keporkak (syn. k. dlouhoploutvý, plejtvák 

dlouhoploutvý, p. keporkak, velryba keporkak, hrboun dlouhoploutvý) - Humpback 

Whale (syn. M. nodosa, M. longimata, M. longipinna, Balaena novaeangliae) 

Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) - plejtvák myšok (syn. myšok, kyt myší, 

tunolik) - Fin Whale (syn. B. gibbar, B. antarctica, B. rorqual, B. comunis, Balaena 

physalus) 

Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804 - plejtvák malý (syn. mink, p. ostronosý, 

minke, štikohlavý, štikovitý) - Minke Whale (syn. B. acuto-rostrata, B. minor, B. 

microcephala, B. eschrichtii) Balaenoptera edeni Andreson, 1878 - plejtvák Brydeův - 

Bryde's Whale (syn. B. brydei) 

Balaenoptera borealis Lesson, 1828 - plejtvák sejval (syn. p. severní, sejval) - Sei 

Whale (syn. B. arctica, B. alba, B. schlegeli) 

Balaenoptera musculus (Linneaus, 1758) - plejtvák obrovský (p. sírový, indický, 

modrá velryba, kyt sírobřichý) - Blue whale(syn. B. sibbaldi, sulfureus, Sibbaldius m., 

Balaena musculus) 

B. m. brevicauda Ichihara, 1966 - plejtvák obrovský - Blue whale 

 

Podřád: Ozubení (Odontoceti) – Toothed Whales and Dolphins 

 

Čeleď: delfínovcovití (Platanistidae, syn. Susuiade) - River Dolphins  

 

 Platanista gangetica (Roxburgh, 1801) - delfínovec ganžský (syn. susu, s. ganţský, 

delfín ganţský) - Ganges River Dolphin(syn. P. minor (= indi), Susu gangetica, 

Delphinus gangetica, ) 
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Platanista minor Owen, 1853 - delfínovec induský (syn. d. indský) - Indus River 

Dolphin (syn. Indus Susu) (syn. P. indi, Platanista gangetica var. minor) 

Lipotes vexillifer (Miller, 1918) - delfínovec čínský - Yangtze River Dolphin (syn. 

Baiji, Whitefin Dolphin) 

Inia geoffrensis (de Blainville, 1817) - delfínovec amazonský (syn. inie amazonská, inie) 

- Pink River Dolphin, Boutu, Boto, South American River Dolphin (syn. I. boliviensis, 

Delphinus geoffrensis) 

Pontoporia blainvillei (Gervais & d´Orbigny, 1844) - delfínovec laplatský – Franciscana 

(syn. P. tenuirostris, Delphinus blainvillei, Stenodelphis b.) 

 

Čeleď: narvalovití (Monodontidae) - Narwhals and White Whales, Beluga  

 

Delphinapterus leucas (Pallas, 1776) - běluha (syn. běluha severní, b. mořská) - Beluga 

Whale (syn. Delphinus leucas ) 

Monodon monoceros Linnaeus, 1758 - narval (syn. n. jednozubý, n. jednorohý, zoboun 

jednoroţec) – Narwhal (syn. Ceratodon m., Tachinices megacephalus) 

 

Čeleď: delfínovití (Delphinidae) - Dolphins (syn. Ocean Dolphins)  

 

Steno bradanensis (Lesson, 1828) - delfín drsnozubý - Rough-Toothed Dolphin 

(syn. S. rostratus, S. frontatus, Delphinus rostratus, D. bredanensis, D. frontatus ) 

Sousa teuszii (Kükenthal, 1892) - delfín kamerunský - Atlantic Hump-Backed Dolphin 

(syn. Sotalia teuszii) 

Sousa chinensis (Osbeck, 1765) - delfín indočínský (syn. d. bengálský, d. malabarský) 

- Indo-Pacific Humpbacked Dolphin (syn. Delphinus chinensis, Sousa sinensis = d. 

čínský; S. plumbea, lentiginosa, borneensis, = d. bornejský, fergusoni; Steno 

lentiginosus) 

Sotalia fluviatilis (Gervais & Deville, 1853) - delfín brazilský (syn. d. amazonský, d. 

guayanský, d. bledý, tukuxi) - Gray Dolphin, River Dolphin, Tucuxi (syn. S. pallida, S. 

tecuxi, S. guianensis, S. brasilensis, Delphinus fluviatilis, D. guianensis) 
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Lagenodelphis hosei Fraser, 1956 - plískavice saravacká (syn. p. sarawacká) - 

Fraser's Dolphin (syn. Lagenorhynchus hosei) 

Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828) - plískavice běloboká (syn. delfín běloboký) - 

Atlantic White-Sided Dolphin (syn. L. leucoplerus, Delphinus acutus) 

Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846) - plískavice bělonosá (syn. delfín bělonosý, 

d. bělohubý) - White-beaked Dolphin (syn. L. ibseni, Delphinus albirostris) 

Lagenorhynchus thicolea Gray, 1846 - plískavice falklandská  

Lagenorhynchus obliquidens Gill, 1865 - plískavice plochočelá (syn. delfín 

krátkohubý) - Pacific White-sided Dolphin (syn. L. longidens, L. ognevi) 

Lagenorhynchus obscurus (Gray, 1828) - plískavice tmavá - Dusky Dolphin(syn. L. 

fitzroyi) 

Lagenorhynchus cruciger (Quoi & Gaimard, 1824) - plískavice pestrá - Hourglass 

Dolphin (syn. L. latifrons, L. wilsoni, Delphinus cruciger) 

Lagenorhynchus australis (Peale, 1848) - plískavice jižní - Peale's Dolphin (syn. L. 

amblodon, Phocaena australis) 

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) - delfín pruhovaný (syn. prodelfín pruhovaný, 

delfín Copeův) - Striped Dolphin (syn. S. styx, S. euphrosyne, S. asthenops, Delphinus 

coeruleo-albus) 

Stenella attenuata (Gray, 1850) - delfín pobřežní - Pan-Tropical Spotted Dolphin 

(syn. S. dubia; S. dubius, S. malayana = d. malajský; S. capensis; S. punctata; S. 

graffmani = d. mexický, syn. Graffamův; Steno attenuatus) 

Stenella clymene (Gray, 1846) - delfín Grayův - Clymene Dolphin (syn. S. fraenata, S. 

doris, S. frontalis = d. kapverdský, Stenella metis, Delphinus clymene) 

Stenella longirostris (Gray, 1828) - delfín dlouholebý (syn. dlouhozubý, prodelfín 

dlouholebý) - Spinner Dolphin (syn. S. microps, S. alope, S. roseiventris, Delphinus 

longirostris) 

S. l. centroamericana Perrin (1990) - delfín ××× - ××× Spiner Dolphin 

S. l. longirostrisPerrin (1990) - delfín ××× - ××× Spiner Dolphin 

S. l. orientalisPerrin (1990) - delfín ××× - ××× Spiner Dolphin 
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Stenella frontalis (G. Cuvier, 1829) - delfín kapverdský (syn. prodelfín skvrnitý, 

delfínovec skvrnitý) - Atlantic Spotted Dolphin (syn. S. plagiodon = d. skvrnitý; S. 

pernettyi, Delphinus frontalis) 

Delphinus delphis Linnaeus, 1758 - delfín obecný (syn. plískavice obecná) - Short-

beaked Saddleback Dolphin, Common Dolphin (syn. D. capensis, albimanus, sao, 

major, bairdii, roseiventris, marginatus; D. tropicalis = D. longirostris, dussumieri = 

delfín tropický) 

Tursiops truncatus (Montagu, 1821) - delfín skákavý - Bottlenose Dolphin (syn. T. gilli; 

T. nuuanu; T. aduncus = d. Ehrenbergův, syn. rudomořský; T. nesarnack; Delphinus 

truncatus, syn. aduncus) 

Lissodelphis borealis (Peale, 1848) - delfínec velrybovitý (syn. delfín černohřbetý, d. 

severní, plískavice černohřbetá) - Northern Right Whale Dolphin (syn. Delphinapterus 

borealis) 

Lissodelphis peronii (Lacépède, 1804) - delfínec Peronův (syn. delfín Peronův, 

plískavice Peronová) - Southern Right Whale Dolphin (syn. L. bicolor, Delphinus 

peronii) 

Cephalorhynchus commersonii (Lacépède, 1804) - plískavice strakatá (syn. delfín 

Commersonův, d. kuţelohlavý) - Commerson's Dolphin (syn. C. floweri, Delphinus 

commersonii) 

Cephalorhynchus heavisidii (Gray, 1828) - plískavice kapská (syn. delfín kapský) - 

Heaviside's Dolphin (syn. C. capensis, Delphinus heavisidii) 

Cephalorhynchus eutropia Gray, 1846 - plískavice chilská - Black dolphin, White-

bellied D., Southern D., Piebald D. (syn. C. albiventris, Delphinus eutropia, Phocaena 

obtusata) 

Cephalorhynchus hectori (Van Beneden, 1881) - plískavice novozélandská - Hector's 

Dolphin (syn. C. albifrons, Electra hectori) 

Pozn.: Následující druh byl původně řazen do samostatné čeledi orcelovití 

(Orcaellidae). Dnes je řazen do delfínovitých (Delphinidae). 

Orcaella brevirostris (Gray, 1846) - orcela tuponosá (syn. delfín tuponosý) - 

Irrawaddy Dolphin (syn. Orca (Orcaella) brevirostris, O. fluminalis) 



91 

 

Pozn.: Následující druh byl původně řazen do samostatné čeledi grampusovití 

(Grampidae). Dnes je řazen do delfínovitých (Delphinidae). 

Grampus griseus (G. Cuvier, 1812) - plískavice šedá (syn. grampus šedý, delfín 

Rissoův, d. šedý) - Risso's Dolphin (syn. G. rissoanus, S. souverbianus, Delphinus 

griseus) 

Pozn.: Následujících 8 druhů bylo dříve řazeno do samostatné čeledi kulohlavcovití 

(Globicephalidae). Dnes jsou součástí čeledi delfínovití (Delphinae). 

Peponocephala electra (Gray, 1846) - elektra tmavá (syn. plískavice tmavá, p. 

elektra) - Melon-headed Whale (syn. Electra electra, Lagenorhynchus electra, L. asia, 

pectorhlis, L. fusiforms) 

Feresa attenuata Gray, 1875 - fereza malá (syn. kosatička) - Pygmy Killer Whale 

(syn. F. oculta, F. attenuata; Delphinus intermedius) 

Pseudorca crassidens (Owen, 1846) - kosatka černá (syn. k. malá, kosatička) - False 

Killer Whale (syn. P. meridionalis, P. destructor) 

Orcinus orca (Linnaeus, 1758) - kosatka dravá (syn. k. velká, k. pravá) - Killer Whale 

(syn. O. gladiator, O. rectipinea, O. rectipinna, Orcinus nanus = k. zakrslá; O. 

glacialis = k. jiţní; Grampus orca; Delphinus orca) 

Globicephala melas (Traill, 1809) - kulohlavec černý (syn. k. velký, grind) - Long-

Finned Pilot Whale (syn. G. globiceps, G. melaena; Delphinus globiceps, D. melas) 

Globicephala macrorhynchus Gray, 1846 - kulohlavec Sieboldův - Short-Finned 

Pilot Whale (syn. G. sieboldi, scammoni, brachiptera) 

 

Čeleď: sviňuchovití (Phocoenidae) - Porpoises  

 

Australophocaena dioptrica (Lahille, 1912) - sviňucha jižní - Spectacled Porpoise 

(syn. Phocoena dioptrica, P. storni) 

Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) - sviňucha obecná (syn. pobřeţní) - Harbor 

Porpoise (syn. P. communis, P. vomeria; Delphinus phocoena) 

Phocoena spinipinnis Burmeister, 1865 - sviňucha černá - Burmeister's Porpois 

(syn. P. philippii, P. neomeris) 
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Phocoena sinus Norris & McFarland, 1958 - sviňucha kalifornská - Vaquita (syn. 

Cochito) 

Phocoenoides dalli (True, 1885) - sviňucha běloploutvá (syn. delfín běloploutvý) - 

Dall's Porpoise (syn. P. truei, Phocaena dalli) 

Neophocaena phocaenoides (G. Cuvier, 1829) - sviňucha hladkohřbetá (syn. delfín 

hladkohřbetý, bezploutvý) - Finless Porpoise (syn. Neomeris melas, N. phocaenoides; 

Delphinus phocaenoides, D. neophocaenoides; sunameri, asiaeorientalis) 

 

Čeleď: vorvaňovcovití (Ziphiidae, syn. Hyperoodontidae) - Beaked Whales  

 

Tasmacetus shepherdi (Oliver, 1937) - vorvaňovec Shepherdův (syn. v. tasmánský) - 

Shepherd's Beaked Whale 

Berardius bairdii Stejneger, 1883 - vorvaňovec velký (syn. v. nosatý, delfín velký, d. 

Bairdův) - Baird's Beaked Whale (syn. B. vegae) 

Berardius arnuxii Duvernoy, 1851 - vorvaňovec Arnouxův (syn. v. jiţní, delfín 

Arnuxův) - Arnoux's Beaked Whale (syn. B. knoxi, B. arnuxi) 

Pozn.: Rod Berardius můţe být někdy povaţován za monotypický 

rod.Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804) - vorvaňovec severomořský (syn. v. 

Sowerbyův, delfín dvouzubý, d. vorvaňovitý, d. Sowerbyův) - Sowerby's Beaked Whale 

(syn. M. sowerbensis, Physeter bidens, Delphinus sowerbensis) 

Mesoplodon peruvianus Reyes, Mead & Van Waerebeek, 1991 - vorvaňovec pacifický (syn. 

v. peruánský) - Pygmy Beaked Whale  

Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855) - vorvaňovec Gervaisův (syn. v. evropský, v. 

antilský) - Gervais' Beaked Whale (syn. M. gervaisi, Dioplodon europaeus) 

Mesoplodon mirus True, 1913 - vorvaňovec tmavý (syn. v. atlantický) - True's 

Beaked Whale  

Mesoplodon grayi Von Haast, 1876 - vorvaňovec malý - Gray's Beaked Whale (syn. M. 

australis) 



93 

 

Mesoplodon layardii (Gray, 1865) - vorvaňovec Layardův (syn. v. plochozubý, 

delfín Layardův) - Strap-toothed Whale (syn. M. longirostris, M. gunteieri; Ziphius 

layardii)  

Mesoplodon densirostris (de Blainville, 1817) - vorvaňovec tropický - Dense Beaked 

Whale (syn. M. sechellensis, Delphinus densirostris) 

Mesoplodon stejnegeri True, 1885 - vorvaňovec Stejnegerův (syn. v. severní) - 

Stejneger's Beaked Whale  

Mesoplodon ginkgodens Nishiwaki & Kamiya, 1958 - vorvaňovec japonský - Ginko-

toothed Beaked Whale  

Mesoplodon carlhubbsi Moore, 1963 - vorvaňovec kalifornský - Hubb's Beaked 

Whale  

Mesoplodon bowdoini Andrews, 1908 - vorvaňovec australský - Andrew's Beaked 

Whale  

Mesoplodon hectori (Gray, 1871) - vorvaňovec jižní - Hector's Beaked Whale 

(syn. Berardius hectori) 

Indopacetus pacificus (Longman, 1926) - vorvaňovec Longmanův - Longman's 

Beaked Whale (syn. Mesoplodon pacificus) 

Ziphius cavirostris G. Cuvier, 1823 - vorvaňovec zobatý (syn. v. Cuvierův, delfín 

Cuvierův) - Cuvier's Beaked Whale (syn. Z. australis) 

Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770) - vorvaňovec anarnak (syn. v. zubatý; 

anarak, a. zobatý; delfín vorvaňovitý) - Northern Bottlenose Whale (syn. H. rostratus, 

H. bidens, H. borealis, H. latifrons, H. butskopf; Balaena ampullata) 

Hyperoodon planifrons Flower, 1882 - vorvaňovec plochočelý (syn. anarnak jiţní) - 

Southern Bottlenose Whale (syn. H. pacificus) 

 

Čeleď: vorvaňovití (Physeteridae) - Sperm Whale 

  

Physeter catodon Linnaeus, 1758 - vorvaň (syn. v. tuponosý, v. obrovský) - Sperm 

Whale, Giant Sperm Whale (syn. P. orthodon, australasianus, P. macrocephalus = v. 

tupočelý, P. catodon) 



94 

 

Pozn.: Následující dva druhy bývají někdy řazeny do samostané čeledi kogiovití 

(Kogiidae). Dnes patří do čeledi vorvaňovití (Physeteridae). 

Kogia breviceps (Blainville, 1838) - kogia tuponosá - Pygmy Sperm Whale, kogia 

(syn. K. simus = vorvaň malý, K.  floweri, Physeter breviceps) 

Kogia simus (Owen, 1866) - kogie Owenova - Dwarf Sperm Whale (syn. Physeter 

(Euphysetes) simus) 
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Summary 

International Legal Conservation of Cetaceans 

This thesis is written on the topic of International Legal Conservation of 

Cetaceans and is divided into six chapters. The first chapter discusses the life of 

cetaceans in order to better understand their mission and needs to maintain their 

populations within biological diversity. The second chapter deals with the conservation 

of cetaceans in international law with a focus on the International Whaling Commission, 

set up under the International Convention for the Regulation of Whaling and notes 

needs for international cooperation in this field. This chapter also set out a whaling 

quota system, described in details and declared as moratorium of commercial whaling 

and discussed the action which was brought in Australia to the International Court of 

Justice. There is also mentioned the current state of regulation of whaling and 

conditions of this regulation in the future. In the third chapter is to find legal protection 

of cetaceans at the regional level with a more detailed dismantling of two major 

regional agreements in this field, ie the Agreement on the Conservation of Small 

Cetaceans of the Baltic and the North Sea and the Agreement on the Conservation of 

Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area. The 

emphasis is focused on targets and measures specified in the agreements and the current 

level of them. The next section of this chapter discusses the Agreement on the Creation 

of a Mediterranean Sanctuary for Marine Mammals. The fourth chapter discusses the 

relevant sources of European Union law. The fifth chapter is devoted to analysis of 

international organizations, both governmental and nongovernmental, their roles, 

objectives and benefits for the protection of cetaceans. The sixth chapter focuses on the 

conservation of cetaceans in the Czech national law, international obligations and the 

implementation of European Union law and the position of the Czech Republic to the 

whole issue. The conclusion evaluates the findings from the previous chapters, 

including protection de lege lata and de lege ferenda. 

  



96 

 

Abstrakt 

Diplomová práce je sepsána na téma Mezinárodněprávní ochrana kytovců a 

vystihuje významné právní otázky ve věci udrţení statusu kytovců tak, aby byla 

zachována jejich populace. Práce podrobně rozebírá prameny mezinárodního práva 

v oblasti ochrany kytovců jak na globální, tak i regionální úrovni, z nichţ zpravidla 

vyplývají pro Českou republiku i příslušné závazky mezinárodněprávního charakteru. 

 

 

Abstract 

The thesis is written on the topic of International Legal Conservation of 

Cetaceans and captures important legal questions in maintaining the status of cetaceans 

in order to maintain their population. The work examines the sources of international 

law in the conservation of cetaceans both global and regional levels, which usually arise 

the respective commitments of the international charakter to the Czech Republic.   
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