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 Vegetační zkouška umožňuje posoudit vlastnosti osiva a sadby ve znacích, které 
jsou jinými metodami obtížně stanovitelné nebo je jejich stanovení jinými metoda-
mi málo průkazné nebo příliš nákladné.  

 

 Vegetační zkouškou se kontroluje druhová a odrůdová čistota a pravost, procento 
hybridnosti a zdravotní stav. 

 

 Výsledek vegetační zkoušky je povinnou součástí certifikace podle Schémat 
OECD. 

 

 Vegetační zkouškou se následně kontroluje odrůdová pravost a čistota osiva 
úředně nezapsaných odrůd zelenin, jak to stanovuje § 3a zákona. 

 

 Vyhláška č. 129/2012 Sb. stanoví: 

− limity pro hodnocení porostů a vegetačních zkoušek podle Schémat OECD 
 

 Vyhláška č. 61/2011Sb. stanoví: 

− termíny pro dodání vzorků na vegetační zkoušky 

− postupy a metody pro jednotlivé typy vegetačních zkoušek. 
 

 Vzorkování na vegetační zkoušky se provádí na základě pokynu k odběru 
vegetačních zkoušek. Tento pokyn je vydáván vždy na přelomu července  
a srpna daného roku. 

 

 Vegetační zkoušky na žádost dodavatele jsou vždy placené. 

 Na žádosti o provedení vegetační zkoušky a na vzorkovnici musí být přesně 
uveden typ vegetační zkoušky. 

 

 

Základní informace 

17.     Vegetační  zkoušky 
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17. Vegetační zkoušky 

Typy vegetačních zkoušek a jejich popis 
 
1. Následná kontrola (dříve typ uznání) – určení pro šlechtitelský materiál, předstupně 

a základní RM všech druhů 

2. NK standardního osiva – pouze zeleniny (vzorek B, ale A i C ) 

3. NK dovozu – veškerý RM všech druhů pocházející z jiné země původu 

4. NK vývozu – pouze RM určený do třetích zemí 

5. OECD – vstupní i výstupní 

6. Kontrolní VZ  

a.   Kontrola oběhu 

b.   Kontrola pověřeného vzorkovatele 

c.  Kontrola pověřeného přehlížitele 

d.   Kontrola AV 

e.   Kontrola – reklamace 

7. Kontroly na žádost dodavatele – (nesouvisí s kontrolním modulem, nepůjde přes  

         správní řízení) 

a.    K – plevelné řepy 

b.    K – cukrovka 

c.   K – ostatní 

 

 

Adresy pro zasílání vzorků 

 

Vzorky je třeba odesílat bez prodlení co nejdříve po jejich odebrání, nejpozději však do 
termínů stanovených v příloze č. 4 vyhlášky č. 61/2011 Sb. a v  tabulce níže, a to  
na adresy: 

 
 

ÚKZÚZ zkušební stanice 

289 16 Přerov nad Labem 
polní plodiny (vyjma trav) a kmín 

řepka ozimá pro zkoušku hybridnosti 

ÚKZÚZ zkušební stanice  

569 01 Hradec nad Svitavou 
trávy 

řepka ozimá pro zkoušku hybridnosti 

ÚKZÚZ zkušební stanice 

252 29 Dobřichovice 
zeleniny  (mimo kontroly „S“) 

ÚKZÚZ odbor osiv a sadby 

 Za  Opravnou  4     

150 06   Praha 5- Motol 

zeleniny  - kontrola „S“ 
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17. Vegetační zkoušky 

Přehled termínů pro zaslání vzorků na VZ 

  Druh  Termín 

POLNÍ PLODINY 
Obiloviny jarní 

kukuřice 

Obiloviny ozimé  

ozimý ječmen 

15.3. 

15.4. 

30.9. 

15.9. 
Luskoviny ozimé 

Luskoviny jarní 

15.9. 

15.3. 
Olejniny jarní 

Olejniny ozimé 

- řepka  na zkoušku hybridnosti  

15.3. 

20.8. 

15.8. 

 
Jeteloviny 

    - jetel nachový 

30.3. 

20.8. 
Trávy 

- jílek mnohokvětý jednoletý 

- jílek mnohokvětý italský 

- víceleté trávy 

  

31.3. 

31.8. 

15.4. 
Jiné krmné plodiny  15.3. 

cukrovka, cukrovka- hodnocení plevelných řep 15.3. 

krmná řepa 15.3. 

brambory - sadba 15.3. 

Z E L E N I N Y  

cibule  a česnek jarní, čekanka, hrách dřeňový, 

středně rané až velmi pozdní odrůdy kapusty, květáku a zelí, mrkev, 
paprika, pažitka,  petržel, pór, rajče, ředkev, řepa salátová, salát letní 
a podzimní,  zelí pekingské, tuřín/vodnice 

  

  

31.1. 

  
fazol zahradní,  kukuřice cukrová, meloun cukrový a vodní, tykev 28.2. 

okurka polní 31.3. 

cibule ozimá 30.7. 

česnek ozimý 30.9. 

brokolice, celer, kadeřávek, velmi rané až polorané odrůdy kapusty, 
květáku a zelí, kedluben, okurka rychlená, ředkvička, salát k rychlení 
a jarní, špenát, 

 

 31.12. 


