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Jak je řešena problematika ochrany 
koroptve polní v evropské legislativě? 
 Koroptev polní je v evropské 
legislativě uvedena ve Směrnice 
2009/147/ES o ochraně volně žijících 
ptáků, kde ji nalezneme v Přílohách II. a 
III. Přičemž příloha II. vyjmenovává 
druhy, které lze za určitých podmínek 
lovit (tzv. lovitelné druhy) a příloha III. 
vyjmenovává druhy, s nimiž lze 
obchodovat, jsou -li legálně odchyceny či 
usmrceny.   
 
Jak je řešena problematika ochrany 
koroptve polní v České republice? 
 Problematika ochrany koroptve je 
uvedena především ve dvou zákonech. 
První z nich je zákon č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti, který z hlediska 
chovatelského není až tak příliš zásadní (i 

když řeší jak chovy, tak především možné vypouštění odchovů koroptví). Což se ovšem nedá v 
žádném případě říct o druhém zákonu a to o zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zde 
je koroptev polní řazena v souladu s § 48 tohoto zákona mezi zvláště chráněné druhy. Koroptev je v 
příloze 3 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, zařazena 
mezi ohrožené druhy živočichů.  
 
Co to teda znamená pro chovatele, který si tento druh chce pořídit do chovu?  
 Tak především musí vyřešit ustanovení § 50 základní podmínky zvláště chráněných živočichů, 
kde v odstavce 2. je zakázáno škodlivě zasahovat do vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je 
chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či 
přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, 
dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. O výjimku k chovu žádají 
především myslivecká sdružení, nebo honební společenství, a odchované jedince později vypouštějí 
do svých honiteb. Je velmi málo soukromých chovatelů, kteří si o výjimku k chovu zažádali. 
 
Co s tím má chovatel dělat? 
 Chovatel by měl, nejlépe ještě před pořízením chovného páru, požádat místně příslušný orgán 
ochrany přírody o výjimku dle § 56 zákona ze základních ochranných podmínek uvedených v § 50 
odst. 2 a to zejména k chovu v zajetí, k držení, k prodeji nebo k výměně. 
 



 
 
Kdo je místně příslušný orgán ochrany přírody? 
 Místně příslušný orgán ochrany přírody je v této věci určován podle trvalého bydliště 
chovatele. Ve většině případů jde o Krajský úřad (popř. Magistrát Hlavního města Prahy), jeli trvalé 
bydliště chovatele v Chráněné krajinné oblasti, nebo v Národním parku, pak je místně příslušným 
orgánem ochrany přírody Správa CHKO nebo Správa NP. 
 
Co musí chovatel místně příslušnému orgánu ochrany přírody doložit? 
 Chovatel v žádosti musí uvést své jméno a příjmení popř. název žadatele (název firmy, 
sdružení atd.), adresu trvalého pobytu popř. sídla, liší-li se adresa na doručování tak i ji, dále pak u 
fyzických osob datum narození, u právnických osob potom IČO, jméno a příjmení statutárního 
zástupce. Z podání musí být patrno, které věci se podání týká a co žadatel navrhuje. Žádost dále musí 
obsahovat vlastnoruční podpis osoby, která činí podání. V tomto případě je dobré uvést i další 
potřebné věci jako například kde bude umístěné chovné zařízení, doložit legální nabytí jedinců popř. 
rodičovského páru, nebo jakým způsobem jsou jedinci nezaměnitelně označeni. 
 
Co má dělat chovatel při odchovu mláďat? 
 Chovatel může požádat příslušný orgán ochrany přírody podle § 54 odst. 4 zákona o vydání 
rozhodnutí o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, tak zvané osvědčení. O vydání 
osvědčení může požádat ten, kdo odchoval jedince a nezaměnitelně a trvale jej označil. O žádost musí 
chovatel požádat do 30 dní od narození jedince odchovaného v lidské péči.  
 
V čem spočívají výhody osvědčení? 
 Hlavní výhodou je, že na jedince odchovaného v lidské péči, ke kterému bylo vydáno 
osvědčení, se nevztahují zákazy stanovené v § 50 odst. 2 zákona, to značí, že nový majitel nemusí mít 
druhovou výjimku, stačí pouze toto osvědčení.  
 
Kdo je pro vydání osvědčení příslušný orgán ochrany přírody? 
 Příslušný orgán ochrany přírody je, ve věci vzetí jedince odchovaného v lidské péči u 
ohroženého druhu koroptve polní, určován podle trvalého bydliště chovatele, který jedince v lidské 
péči odchoval. Kompetence jsou stejné jako u výjimek dle § 56. Jeli trvalé bydliště chovatele v 
Chráněné krajinné oblasti, nebo v Národním parku, pak je místně příslušným orgánem ochrany přírody 
Správa CHKO nebo Správa NP, v ostatních případech je to místně příslušný krajský úřad, či magistrát 
HMP. 
 
 
 
Tento návod řeší chov koroptve polní z pohledu ochrany přírody. Není zde řešeno např. vypouštění 
odchovaných jedinců.  
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