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VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 10. augusta 1962,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní
chmeľu a o evidencii chmeľníc

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje
podľa § 1 ods. 3 a § 8 a 9 zákona č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom
známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia č. 77/1962 Zb.:

Prvý oddiel

HRANICE CHMELIARSKYCH VÝROBNÝCH OBLASTÍ A CHMELIARSKYCH POLÔH

Chmeliarske výrobné oblasti

§ 1
Do chmeliarskej výrobnej oblasti „Žatecko“ patria tieto obce:

Stredočeský kraj

okres Kladno:

Beřovice, Bílichov, Břešťany, Byšeň, Dolín, Drnek, Dřínov s osadami Drchkov a Královice, Hořešovice s osadou Hořešovičky,
Hřešice, Jarpice s osadou Budenice, Jedomělice, Klobuky s osadami Kobylníky a Kokovice, Kutrovice s osadou Neprobylice,
Kvílice, Libovice, Líšky, Lotouš, Lukov s osadou Horní Kamenice, Malíkovice, Páleč, Páleček s osadou Čeradice, Plchov, Pozdeň,
Řišúty, Stradonice, Šiapanice, Zlonice s osadou Lisovice.

okres Rakovník:

Bdín, Břežany, Čistá, Děkov s osadami Nová Ves a Vlkov, Drahouš s osadou Tlestky, Hořesedly, Hořovičky s osadami Hokov a
Vrbice, Hostokryje, Hředle, Hvozd, Chotešov s osadou Bedino, Chrášťany, Janov, Jesenice, Kalivody, Kněževes, Kolešov s osadou
Bukov, Kolešovice s osadami Heřmanov a Zderaz, Kounov, Kozojedy, Krakov, Kroučová, Krty, Krupá, Krušovice, Lišany, Lubná,
Lužná, Malinová, Milíčov, Milostín, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Mutějovice s osadou Lhota pod Džbánem, Nesuchyně, Nové
Strašecí, Novosedly, Olešná, Oráčov s osadou Klečetné, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice, Pochvalov, Přerubenice s osadou
Dučice, Příčina, Přílepy, Pšovlky, Rakovník, Rousínov, Ruda, Řeřichy s osadou Nový Dvůr, Řevníčov, Senec, Senomaty s osadou
Nouzov, Skřivaň, Smilovice, Srbeč, Svinařov, Svojetín s osadou Veclov, Šanov, Šípy, Švihov, Třeboc, Třtice, Tytry, Václavy,
Všesulov, Všetaty, Zavidov, Žďár s osadou Podbořánky.

Západočeský kraj:

okres Plzeň-sever:

Chříč s osadami Hlince, Holovousy, Lhota, Slatina a Studená, Chyše s osadou Podštěly, Všehrdy.

okres Rokycany:

Čilá, Hradišteě, Mlečice, Podmokly.

Severočeský kraj

okres Chomutov:

Bílenec s osadou Škrle, Březno s osadou Brany, Čachovice s osadami Běšice a Chotěnice, Hrušovany, Chbany s osadou Přeskaky,
Kadaň, Libědice s osadou Čejkovice, Libouš s osadou Čermníky, Mašťov, Pětipsy, Podlesice s osadou Vitčice, Poláky s osadami
Dolany, Drahonice, Hořenice, Lomazice a Malé Krhovice, Radonice, Rokle s osadami Hradec, Krásny Dvoreček a Nová Víska u
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Rokle, Střezov s osadami Denětice a Holetice, Tušimice s osadami Lužice, Prahly a Přezetice, Údlice, Veliká Ves s osadami Nové
Třebčice a Široké Třebčice, Vičice s osadami Nechranice a Stranná, Vikletice s osadami Soběsuky a Vadkovice, Vilémov s osadou
Zahořany, Vinaře s osadou Blov, Vintířov s osadou Miřetice u Vintířova, Všehrdy, Vysočany.

okres Louny:

Bezděkov, Bitozeves s osadou Vidovle, Blatno s osadou Malmeřice, Blažim, Blšany s osadou Stachov, Brodec, Březno, Břežany s
osadou Čínov, Břvany, Buškovice, Cítoliby s osadou Brloh, Čeradice s osadami Kličín a Větrušice, Černčice s osadou Obora,
Deštnice s osadou Sádek, Dobroměřice, Dobříčany, Domoušice, Drahomyšl, Drahonice s osadami Lužec, Mlýnce a Vesce, Holedeč
s osadami Stránky a Veletice, Hříškov s osadou Bedřichovice, Hřivčice, Hřivice s osadou Markvarec, Charvatce, Chlumčany s
osadami Blšany a Vlčí, Chožov, Jimlín s osadami Opočno a Zeměchy, Kaštice, Kluček, Kněžice s osadami Mory a Oploty, Krásny
Dvůr s osadami Brody, Chotěbudice, Chrašťany, Němčany, Vysoké Třebušice a Zlovědice, Kryry, Lenešice, Ležky s osadou
Přiběnice, Liběšice s osadou Dubčany, Liběšovice s osadou Siřem, Libočany, Libořice s osadou Železná, Líčkov, Lipenec, Lipno,
Lišany s osadou Levonice, Líšťany, Louny, Lubenec s osadami Horní Záhoří, Libkovice, Libyně a Řepany, Malá Černoc, Měcholupy
s osadou Milošice, Mradice, Nečemice s osadou Lhota, Nečichy s osadou Chraberce, Nehasice, Nepomyšl s osadami Dětaň a
Dvércem Nové Sedlo, Očihov s osadou Očihovec, Panenský Týnec s osadou Žerotín, Pátek s osadami Radonice nad Ohří a
Stradonice, Petrohrad s osadami Bílenec a Černčice, Pnětluky s osadou Konětopy, Počedělice s osadou Orasice, Počerady,
Podbořanský Rohozec, Podbořany s osadami Hlubany, Letov a Valov, Postoloprty s osadou Vrbka, Pšov s osadou Sýrovice,
Radíčeves s osadou Milčeves, Ročov s osadami Břínkov a Úlovice, Sedčice s osadou Žabokliky, Seménkovice s osadou Rvenice,
Skupice s osadou Malnice, Skytaly s osadou Vrbička, Slavětín s osadou Kystra, Smolnice, Soběchleby, Solopysky, Staňkovice,
Stebno, Strkovice s osadou Hradiště, Strojetice s osadou Běsno, Stroupeč, Tatinná, Touchovice, Toužetín, Třískolupy, Třtěno,
Tuchořice s osadou Třeskonice, Tvršice s osadou Selibice, Velemyšleves s osadami Minice a Zálezly, Velká Černoc, Veltěže,
Vidhostice s osadou Mukoděly, Vinařice s osadou Divice, Volenice, Vroutek, Vršovice, Výškov, Zálužice s os adami Rybňany a
Stekník, Zrbašín s osadami Hořany a Senkov, Žatec s osadou Velichov, Želeč, Žiželice s osadou Hořetice.

§ 2
Do chmeliarskej výrobnej oblasti „Úštecko“ patria tieto obce:

Stredočeský kraj

okres Kladno:

Chržín s osadou Budihostice, Miletice s osadou Loucká, Sazená.

okres Mělník:

Bukol, Býkev s osadami Daminěves a Jenišovice, Cítov, Dolní Běrkovice s osadou Vliněves, Horní Počaply s osadou Křivenice,
Hořín s osadami Brozánky, Vrbno a Zelčín, Hostín, Jeviněves, Ledčice, Lužec nad Vltavou s osadou Chramostek, Nelahozeves s
osadou Lešany, Nová Ves, Nové Ouholice s osadami Staré Ouholice a Vepřek, Spomyšl, Veltrusy, Vojkovice s osadami Dědibaby a
Křivousy, Vraňany s osadou Mlčechvosty, Všestudy s osadou Dušníky nad Vltavou, Vysoká s osadami Strážnice a Střednice, Želízy
s osadami Chudolazy, Medonosy a Tupadly.

Severočeský kraj

okres Česká Lípa:

Blíževedly, Domašice, Holany s osadou Loubí, Litice, Skalka, Zahrádky.

okres Litoměřice:

Bechlín s osadou Předonín, Brozany s osadou Hostenice, Břehoryje s osadou Strážiště, Budyně nad Ohří, Býčkovice, Ctiněves s
osadou Černouček, Čakovice, Černěves, Čížkovice, Děčany, Dobříň s osadami Kozlovice a Záluží, Doksany, Dolánky, Drahobuz,
Držovice s osadou Třebutičky, Habřina, Horní Beřkovice, Horní Nezly s osadami Dolní Nezly a Dolní Řepčice, Horní Řepčice,
Hoštka s osadou Kochovice, Hrobce, Chcebuz s osadami Brocno a Újezd, Chobolice s osadami Dolní Chobolice, Horní Chobolice a
Mladé, Chodouny, Chotiněves s osadou Jištěrpy, Chudoslavice, Chvalín, Jenčice, Kalovice, Keblice, Kleneč, Konojedy s osadou
Ličenice, Kostomlaty pod Řípem, Krabčice s osadou Levousy, Křešice s osadou Nučnice, Kyškovice s osadou Brzánky, Liběšice s
osadami Trnobrany a Zimoř, Libínky s osadou Trnová, Libkovice pod Řípem, Libochovice, Libotenice, Litoměřice, Lounky, Lukavec,
Malešov, Maškovice, Mneteš, Nížebohy, Nové Dvory, Nučničky, Ostré, Písty, Ploskovice s osadami Těchobuzice a Vinné, Podlusky,
Podsedice, Polepy s osadami Okna a Hrušovany, Poplze, Přestavlky, Račice s osadou Hněvice, Račiněves, Radouň, Radovesice,
Rašovice, Robeč, Rohatce s osadou Oleško, Rochov, Roudnice nad Labem, Rovné s osadou Vesce, Siřejovice, Snědovice s
osadami Křešov a Střižovice, Soběnice, Solany, Srdov, Strachaly, Sukorady s osadou Velký Hubenov, Sulejovice, Svařenice, Štětí s
osadou Počeplice, Tetčiněves s osadou Rochov, Trnovany, Třeboutice, Úpohlavy s osadou Želechovice, Úštěk s osadami Lhota a
Lukov, Vědlice s osadou Julčín, Vědomice, Velešice, Velký Újezd, Vražkov, Vrbice s osadami Mastířovice a Vetlá, Vrbka s osadou
Roudníček, Vrutice, Zahořany s osadou Sedlec, Žabovřesky nad Ohří, Židovice.

okres Louny:

Koštice, Vojnovice.

§ 3
Do chmeliarskej výrobnej oblasti „Tršicko“ patria tieto obce:

Juhomoravský kraj

okres Prostějov:

Hrdibořice, Hrubčice.

Severomoravský kraj

okres Olomouc:

Zbierka zákonov SR - 78/1962 Zb. znenie 11. 7. 1968

Stránka 2 / 7



Bělkovice, Bukovany, Čechovice, Dolany s osadou Tovéř, Doloplazy, Hněvotín, Cholina s osadou Dubčany, Chomoutov, Krčmáň,
Lipňany, Majetín, Olomouc, Přáslavice, Přestavlky s osadou Hostkovice, Senice na Hané, Senička s osadou Odrlice, Suchonice,
Svésedlice, Tršice, Uničov, Vacanovice, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, Zákřov, Žerůvky.

okres Přerov:

Brodek u Přerova, Buk, Čekyně, Čelechovice, Dolní Újezd, Kojetín, Kokory, Lazníčky, Lazníky, Lhotka, Lipník nad Bečvou,
Nelešovice, Osek nad Bečvou, Penčice s osadou Penčičky, Prosenice, Přerov s osadou Předmostí, Radvanice, Slavíč, Sobíšky,
Staměřice, Stará Ves, Trnávka, Tovačov, Tupec, Újezdec, Veselíčko, Viničná s osadami Lýsky a Vinary, Výkleky, Zábeštní Lhota,
Žeravice.

§ 4
Do chmeliarskej výrobnej oblasti „Piešťany-Topoľčany“ patria tieto obce:

Západoslovenský kraj:

okres Topoľčany:

Bojná, Borčany, Hajná Nová Ves, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Chrabrany, Jacovce, Janova Ves, Klátová Nová Ves, Krtovce,
Kuzmice, Livinské Opatovce, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Obsolovce, Podlužany, Radošiná, Továrniky, Urmince, Veľké
Dvorany, Veľké Ripňany;

okres Trenčín:

Adamovské Kochanovce, Beckov, Čachtice, Častkovce, Dolné Srnie, Hámry, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kálnica, Malé
Stankovce, Moravské Lieskové, Nové Mesto nad Váhom, Podolie, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčín, Veľké Stankovce,
Zemianske Lieskové;

okres Trnava:

Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kocúrice, Kočín, Krakovany, Lančár, Nižná, Ostrov, Pečeňady, Rakovice, Šterusy,
Trebatice, Veľké Kostolany, Veľké Orvište, Veselé, Vrbové.

§ 5
Do chmeliarskej výrobnej oblasti „Trebišov“ patria tieto obce:

Východoslovenský kraj

okres Trebišov:

Kuzmice, Lastovce, Luhyňa, Michaľany, Slivník.

Chmeliarske polohy

§ 6

V chmeliarskej výrobnej oblasti „Žatecko“ patria

1. do chmeliarskej polohy „Podlesí“ tieto obce:

Stredočeský kraj

okres Rakovník:

Bdín, Janov, Kalivody, Kounov, Kozojedy, Kroučová, Milý, osada Lhota pod Džbánem obce Mutějovice, Pochvalov, Přerubenice,
Smilovice, Srbeč, Třeboc.

Severočeský kraj

okres Louny:

Deštnice s osadou Sádek, Domoušice, Hřivice s osadou Markvarec, Kluček, Liběšice s osadou Dubčany, Líčkov, Lipno,
Nečemice s osadou Lhota, Pnětluky s osadou Konětopy, Ročov s osadami Břínkov a Úlovice, Solopysky, Tuchořice s osadou
Třeskonice, Vinařice s osadou Divice, Zbrašín s osadou Hořany.

2. do chmeliarskej polohy „Údolí zlatého potoka“ tieto obce:

Stredočeský kraj

okres Rakovník:

Děkov s osadami Nová Ves a Vlkov, Hořovičky s osadami Hokov a Vrbice, Kolešov s osadou Bukov, Svojetín.

Severočeský kraj

okres Louny:

Blšany s osadou Stachov, Dobříčany, Drahonice s osadou Lužec, Holedeč s osadami Stránky a Veletice, Kryry, osada Přibenice
obce Ležky, Liběšovice s osadou Siřen, Libořice s osadou Železná, Lubenec s osadou Řepany, Malá Černoc, Měcholupy, Očihov
s osadou Očihovec, Petrohrad s osadami Bílenec a Černčice, osada Valov obce Podbořany, Soběchleby, Stebno, Strojetice s
osadou Běsno, Velká Černoc, Vidhostice s osadou Mukoděly, Vroutek, Želeč.

§ 7
V chmeliarskej výrobnej oblasti „Úštěcko“ patria do chmeliarskej polohy „Polepská Blata“ tieto obce:

Severočeský kraj
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okres Litoměřice:

Černěves, Encovany, Hoštka s osadou Kochovice, Chodouny, Křešice s osadou Nučnice, osada Trnová obce Libínky, Lounky,
Malešov, Polepy s osadami Hrušovany a Okna, Svařenice, Třeboutice, Vrbice s osadami Mastířovice a Vetlá, Vrutice, Zahořany.

Druhý oddiel

EVIDENCIA CHMEĽNÍC, ICH OBNOVA, ZRUŠOVANIE A UDRŽOVANIE

§ 8

Vedenie evidencie

(1) Všetky chmeľnice podliehajú evidencii podľa ustanovení tejto vyhlášky.

(2) Evidenciu chmeľníc v obvode obce vedie miestny národný výbor, v obvode okresu stredisko geodézie. Ústrednú evidenciu
všetkých chmeľníc vedie národný podnik Chmeliarstvo v Žatci (ďalej len „Chmeliarstvo“).

(3) Predpisy o jednotnej evidencii pôdy nie sú touto vyhláškou dotknuté.

§ 9

Založenie a vedenie evidencie chmeľníc

(1) Miestny národný výbor je povinný viesť v rámci predpisov o jednotnej evidencii pôdy riadnu evidenciu chmeľníc, a to na
registračných a inventarizačných listoch chmeľníc (ďalej len „registrační listy “), ktoré sa založia pre každý poľnohospodársky závod
pestujúci chmeľ. Na zakladanie a vedenie registračných listov miestny národný výbor používa údaje oznámené strediskom geodézie,
ktoré miestnemu národnému výboru poskytuje aj technickú pomoc.

(2) Registračné listy sa založia a vedú podľa obcí a poľnohospodárskych závodov a obsahujú údaje, ktoré sú potrebné pre evidenciu a
registráciu chmeľníc, najmä evidenčné číslo, číslo parcely chmeľnice, celkovú výmeru a výmeru jej čistej produkčnej plochy, odrodu
chmeľu, údaje o založení nových chmeľníc a o zrušených chmeľniciach.

(3) Na štátnych majetkoch sa evidujú chmeľnice u každej prevádzkovej jednotky osobitne ako samostatná hospodárska jednotka.

§ 10

Hlásenie zmien v evidencii chmeľníc

(1) Na zabezpečenie riadneho vedenia a udržovania evidencie chmeľníc a zabezpečenia jej súladu so skutočným stavom sú
pestovatelia chmeľu povinní písomne hlásiť miestnemu výboru každé založenie novej chmeľnice, zrušenie chmeľnice i každú zmenu
vo vlastníctve, správe alebo užívaní chmeľnice (prevod, prenájom, prikázanie do užívania, združenie pôdy pre spoločné hospodárenie
v jednotnom roľníckom družstve), a to dvakrát do roka, vždy najneskoršie do 20. mája a do 20. novembra.

(2) Miestny národný výbor po preskúmaní správnosti údajov a zmien hlásených podľa odseku 1, poznamená príslušné zmeny v
registračných listoch a oznámi ich, s vyčíslením konečného stavu plochy chmeľníc, na príslušnom tlačive jednotnej evidencie pôdy
(„Hlásenie zmien“) stredisku geodézie a v priepise Chmeliarstvu, a to do 31. mája a 30. novembra . V rovnakých lehotách zašle
negatívne hlásenie, pokiaľ ta uplynulé obdobie k žiadnym zmenám chmeľníc nedošlo.

(3) Okresný národný výbor upovedomí miestny národný výbor, stredisko geodézie a Chmeliarstvo o každej zmene vo vlastníctve,
správe alebo užívaní chmeľnice a o každom povolení, ktoré vydal na zrušenie chmeľnice, a to najneskoršie do 14 dní po schválení
zmeny, prípadne vydaní povolenia na zrušenie chmeľnice.

(4) Zmeny hlásené podľa odsekov 1 a 3 miestnym národným výborom sú podkladom pre doplňovanie a udržiavanie registračných
listov v súlade so skutočným stavom chmeľníc.

§ 11

Vedenie okresnej a ústrednej evidencie chmeľníc

(1) V obvode okresu vedie a sumarizuje evidencie chmeľníc stredisko geodézie podľa osobitných predpisov Ústrednej správy
geodézie a kartografie, a to v spolupráci s národnými výbormi a Chmeliarstvom. Pre zabezpečenie spoľahlivého súladu evidencie so
skutočným stavom porovnajú strediská geodézie pred každoročnou sumarizáciou k 30. júnu konečný stav chmeľníc podľa
registračných listov a sumarizačných výkazov s evidenčnými údajmi pestovateľov chmeľu, okresných národných výborov a
Chmeliarstva.

(2) Ústrednú evidenciu chmeľníc vedie Chmeliarstvo na registračných listoch, a to v súlade s údajmi príslušného strediska geodézie a
so zmenami hlásenými podľa § 10 ods. 2 a 3. Okrem toho vedie aj evidenciu sponov vysadených chmeľníc, evidenciu použitých odrôd
a vek chmeľníc, ako aj evidenčných štítkov.

§ 12

Význam evidovania plochy chmeľníc

Plocha chmeľníc zapísaná v registračnom liste je pre poľnohospodárske závody záväzná pre určenie úloh v ich výrobno-finančných
plánoch, tvorí podklad pre riadenie výroby, nákupu a odbytu chmeľu a je ukazovateľom, ako sa splnil plán založenia nových chmeľníc.

§ 13

Štítkovanie chmeľníc

Chmeliarstvo po prerokovaní s miestnym národným výborom opatrí za priamej pomoci pestovateľov chmeľu každú chmeľnicu na
rohových stĺpoch konštrukcie evidenčným štítkom s číslom,ktoré sa zapíše do registračného listu. Pri zrušení chmeľnice pestovateľ
chmeľu musí evidenčné štítky vrátiť miestnemu národnému výboru; pri výmene rohových stĺpov je pestovateľ chmeľu povinný štítky
pripevniť na nový stĺp.
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§ 14

Nazeranie do registračných listov

(1) Pestovatelia chmeľu môžu nazerať na miestnych národných výboroch, strediskách geodézie a u Chmeliarstva do registračných
listov svojich chmeľníc a robiť si z nich výpisy.

(2) Sťažnosti a námietky pestovateľov chmeľu, ktoré boli podané národným výborom proti údajom v registračných listoch, prerokúvajú
národné výbory v dohode so strediskom geodézie.

§ 15

Obnova chmeľníc

(1) Pestovatelia chmeľu sú povinní vykonávať pravidelnú obnovu prestarnutých, chorých a slabých chmeľníc, ktoré nezaručujú
primeraný zber chmeľu dobrej akosti.

(2) Úlohy v obnove a rozšírení plôch chmeľníc určené štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva sa rozmiestňujú až na
jednotlivé poľnohospodárske závody, s ktorými sa prerokujú podľa platných metodických pokynov.

§ 16

Zrušovanie chmeľníc

(1) Chmeľnice môžu byť zrušené len na základe povolenia okresného národného výboru. Žiadosť o toto povolenie musí sa okresnému
národnému výboru podať najneskoršie do 30. júna. Zrušenie chmeľnice možno povoliť, ak to odporučí Ústredný kontrolný a skúšobný
ústav poľnohospodársky, po vyšetrení pestovateľského a zdravotného stavu kultúry v čase vegetácie (od 1. júla do 15. augusta), alebo
ak to vyžaduje všeobecný záujem. O zrušení chmeľnice musí sa rozhodnúť do 30. septembra.

(2) Ak je zrušenie chmeľnice povolené, pestovateľ chmeľu je povinný do 31. októbra toho istého roku konštrukciu chmeľu odstrániť a
pozemok riadne zorať.

§ 17

Udržovanie chmeľníc

Pestovatelia chmeľu sú povinní:

a) využívať novú technológiu pri pestovaní a zbere chmeľu,

b) chmeľnice včas a riadne obrábať, hnojiť, ošetrovať a chrániť pred chorobami a škodcami a zabezpečiť kvalitné usušenie a
uskladňovanie chmeľu,

c) pravidelne doplňovať prázdne miesta v chmeľniciach korenáčmi chmeľu (zakorenená chmeľová sadba) alebo na jeseň
vysadenou sadbou,

d) udržiavať nosné konštrukcie chmeľníc v dobrom stave a zabezpečovať ich pred poškodením.

Tretí oddiel

POVINNÉ ZNÁMKOVANIE CHMEĽU, JEHO PREBAĽOVANIE, MIEŠANIE, ÚPRAVA A MANIPULÁCIA S NÍM

§ 18

Povinné známkovanie chmeľu

(1) Všetok chmeľ vypestovaný v chmeliarskych výrobných oblastiach podlieha povinnému známkovaniu.

(2) Povinným známkovaním chmeľu sa rozumie:

a) u chmeľu vypestovaného v chmeliarskych výrobných oblastiach „Žatecko“, „Úštěcko“ a „Tršicko“

1. povinné označovanie chmeľu podľa miestneho pôvodu (ďalej len „označovanie chmeľu“) a

2. povinné overovanie miestneho pôvodu chmeľu (ďalej len „overovanie chmeľu“);

b) u chmeľu vypestovaného v chmeliarskych výrobných oblastiach „Piešťany-Topolčany“ a „Trebišov“ len označovanie chmeľu;

c) vyznačovanie miestneho pôvodu chmeľu podľa výrobných obcí (osád) pri povinnom známkovaní chmeľu sa vykonáva podľa
názvov obcí (osád) uvedených v § 1 až 7 bez ohľadu na prípadné zmeny ich názvov v dôsledku zlučovania obcí.

Označovanie chmeľu

§ 19
(1) Označovanie chmeľu vo výrobnej obci vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav, poľnohospodársky v Prahe (ďalej len
„Ústav“) za pomoci chmeliarskych dôverníkov v jednotlivých výrobných obciach.

(2) Pestovatelia chmeľu sú povinní pred žochovaním ohlásiť najneskoršie do 20. novembra roku zberu všetok chmeľ
chmeliarskemu dôverníkovi v obci, v obvode ktorej chmeľ vypestovali.

(3) Chmeliarsky dôverník nesmie označiť chmeľ, u ktorého je zjavne zrejmé, že je skazený, t. j. napr. splesnivený, znečistený,
značne poškodený škodcami alebo chorobami, zmiešaný s cudzími predmetmi; ďalej nesmie označiť chmeľ, ktorý nemá typické
znaky chmeľu odrody „Červeňák“, chmeľ s touto odrodou zmiešaný a chmeľ zobratý v inej obci, než pre ktorú bol určený
chmeliarskym dôverníkom.

§ 20
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Chmeliarsky dôverník zistí, či nejde o chmeľ, ktorý nesmie označiť (§ 19 ods. 3), chmeľ potom po jeho uložení v žochu odváži, žoch
opatrí štítkom a plombami a pre každý žoch vydá váhový list. Bez váhového listu nesmie sa chmeľ z obce vyviezť.

§ 21

Overovanie chmeľu

(1) Overovaniu chmeľu podlieha všetok chmeľ vypestovaný v chmeliarskych výrobných oblastiach „Žatecko“, „Úštěcko“ a „Tršicko“
označený chmeliarskymi dôverníkmi vo výrobných obciach. Overovanie chmeľu vykonáva Ústav vo svojich známkovniach chmeľu v
Žatci, Úštěku, Roudnici nad Labem a Tršiciach.

(2) Organizácia poverená nákupom chmeľu je povinná chmeľ nakúpený v chmeliarskych výrobných oblastiach „Žatecko“, „Úštěcko“
a „Tršicko“ a vo výrobných obciach označený prihlásiť na overenie do známkovne chmeľu a súčasne s prihláškou predložiť váhové
listy jednotlivých žochov.

(3) Ústav vylúči z overenia chmeľ, ktorý sa nesmie označiť (§ 19 ods. 3), chmeľ, u ktorého nemožno spoľahlivo preukázať, že sa
vypestoval v chmeliarskych výrobných oblastiach „Žatecko“, „Úštěcko“ a „Tršicko“ a chmeľ nezodpovedajúci československej
štátnej norme akosti.

(4) Overenie chmeľu sa vyznačí na jeho obale a obal sa uzavrie záveskami (plombami a pečaťou) a pre overený chmeľ sa vydá
overovacia listina. Pri použití špeciálnych dvojitých obalov sa overujú vonkajšie alebo vnútorné obaly.

(5) Ústav overí chmeľ predbežne, keď jeho prebalenie pred riadnym overením je nutné, napr. na dosušenie, sírenie a pod. V takom
prípade po skončení nutného opatrenia Ústav overí chmeľ predbežne a vydá o tom predbežný overovací list. Ústav predbežne
overí i zvyšky chmeľu po prebalení.

§ 22

Chmeľ nepodliehajúci povinnému známkovaniu

Chmeľ vypestovaný mimo výrobnej oblasti, chmeľ, ktorý nemá typické znaky chmeľu odrody „Červeňák“ a chmeľ zmiešaný smie
byť na obale vyznačený len slovom „Chmeľ“ s udaním roku zberu.

Prebaľovanie chmeľu

§ 23

Prebaľovanie chmeľu vo výrobnej obci

(1) Pestovateľovi chmeľu sa zakazuje chmeľ označený chmeliarskym dôverníkom bez účasti chmeliarskeho dôverníka prebaľovať.
Chmeľ vo výrobnej obci už označený smie sa prebaliť len pod kontrolou chmeliarskeho dôverníka a len pokiaľ nebol z obce
vyvezený.

(2) Chmeliarsky dôverník prebalenie chmeľu a jeho dôvod musí uviesť na rube váhového listu, v ktorom musí tiež súčasne vyznačiť
a potvrdiť prípadnú zmenu váhy po prebalení. Pri prebalení môže sa použiť len chmeľ v pôvodnom stave a od toho istého
pestovateľa z tej istej výrobnej obce.

§ 24

Prebaľovanie chmeľu mimo výrobnej obce

Chmeľ označený chmeliarskym dôverníkom, akonáhle bol vyvezený z výrobnej obce, smie sa prebaliť len pod kontrolou Ústavu
(známkovne).

Miešanie chmeľu, jeho úprava a manipulácia s ním

§ 25
Miešanie chmeľu podliehajúceho povinnému známkovaniu, jeho úpravu (napr. preberanie, prečesávanie, sírenie a pod.) a
manipuláciu s ním je dovolené vykonávať len podľa známkovacieho poriadku (§ 28) a pod kontrolou Ústavu.

§ 26
Miešanie chmeľu smie sa vykonávať len vtedy, ak pochádza chmeľ z tej istej výrobnej oblasti a z toho istého ročníka. Zakazuje sa
však miešať chmeľ zodpovedajúci československej štátnej norme akosti s chmeľom jej nezodpovedajúcim, chmeľ cudzozemský s
chmeľom domácim a chmeľ odrody „Červeňák“ s odrodami chmeľu, ktoré nemajú typické znaky chmeľu tejto odrody.

§ 27

Duplikáty váhových listov, overovacích listín a predbežných overovacích listov

(1) Majiteľ váhového listu, overovacej listiny a predbežného overovacieho listu je povinný stratu týchto dokladov bez meškania
hlásiť Ústavu (známkovni).

(2) Chmeliarsky dôverník nesmie vydať za stratený váhový list ani váhový list nový, ani duplikát váhového listu pôvodného.

(3) Ústav po vyšetrení okolností, za ktorých došlo k strate príslušného dokladu, vydá jeho duplikát.

§ 28

Známkovací poriadok

Vzor štítku, plomb a váhového listu (§ 20), vzor vyznačenia overenia chmeľu na jeho obale, plomb, pečatí, overovacej listiny a
predbežného overovacieho listu (§ 21 ods. 4 a 5), ako aj podrobností o povinnom známkovaní chmeľu, o jeho prebaľovaní, miešaní,
úprave a manipulácii s ním, ustanovuje známkovací poriadok Ústavu schválený Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a

Ú

Zbierka zákonov SR - 78/1962 Zb. znenie 11. 7. 1968

Stránka 6 / 7



vodného hospodárstva v dohode s ministerstvami potravinárskeho priemyslu a zahraničného obchodu a Ústrednou správou nákupu
poľnohospodárskych výrobkov.

§ 29

Náhrady výdavkov povinného známkovania chmeľu

Náhrady výdavkov spojených s povinným známkovaním chmeľu sú obsiahnuté v cene chmeľu.

Štvrtý oddiel

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 30
Zrušuje sa

vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 140/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú hranice chmeliarskych
výrobných oblastí a chmeliarskych polôh v znení vyhlášky č. 33/1959 Ú. l. (Ú. v.);

vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 141/1957 Ú. l. (Ú. v.), o evidencii, obnove, zrušovaní a udržovaní
chmeľníc a

vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 142/1957 Ú. l. (Ú. v.) o povinnom známkovaní chmeľu, o jeho
prebaľovaní, miešaní a úprave a o manipulácii s ním.

§ 31
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister:

Krutina v. r.
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