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pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 202ž
pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používatk výrobě jedlé volně rostoucí
trou5y z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restauracÍ, kteří chtějí z
jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmY
Krajská hygienická stanice Střecločeskéhokraje se sídlem v Praze ve spolupráci

s Českou

mykologickou společnostívyhlašuje na den

8. záíí2022(čfvrtek) v 10.00 hodin
v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova |7, Praha 2
(stanice Karlovo náměstí na trase metra B)

zkoušky znalosti hub.
osvědčení prokazující znalost hub je podmínkorr pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh
nebo pro ;Ó;icn póuzívání k výrobě, je-li cílem této činnosti prodej nebo dalšízpracování pro
potravinarŠte neóly. Zákon č. l 10/l997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění
pozdějších předpisii, v této souvislosti ve svém § 3 odst. 8 stanoví provozovateli Potravinářského
podniŘu povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub, které vydávají orgány ochrany veřejného
zdra,lí na základě úspěšnélrosloženízkoušky ze znalostí hub. Obdobnou povinnost stanoví § 24
oclst, 2 zákona č, z58l200) Sb.. o ochraně veřejného zdraví a o změně rrěkterých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i provozovateli potravinářského podniku provozující
jedlé houbY z
stravovací službu, který používák výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí
znalostí
rozsah
vlastního sběru. podrobnosti upravuje vyhláška č.47512002 Sb., kterou se stanoví
jakoŽ
i náleŽitosti Žádosti o
pro získání osvědčení prokazir;iciho znalost hub, způsob zkoušek,
osvědčení(vyhláška o zkoušce zna|osti hub).
předpokladem pro získárríosvědčeníje úrspěšnévykonání zkorršky. Zkorrška se skládá z PÍsemné a
ústni části. při zkoušce znalosti hub musí uchazeó prokázaí znalost právních předpisŮ upravujících

členěnílrub rra skrrpirry a podskupitry, znalost znaků jednotlivých skupin a PodskrrPin |rub,
poiad,3vků na jejich jákost a zdiavotní nez,ávadnost, značení,způsob jeiich sběru, tříděnÍ,
Dittrichova 17 ,12oooPraha2.tel,:

+42o234 118

111

.íaX|+42o224916561. e-podatelna@khsstc,cz,\M,khsstc.cz,lD

daloVé schránky: hhcai8e

crsl{,4.1L:9.!i |]J,itnl',,

zpíacování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje. Dále musí žadaíelvždy
prokinat způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek, např. atlasu,
znalosti .příčinnejěastějších otrav zhub, zdravotních projevů otrav z hub a souvise.iících zásad
posk}tování první pomoci.
Žáaatstmudi ve své písemnéžádosti o provedení zkoušky uvést tyto údaje:
ČÍslo
a) jméno, příjnieřrí, popř. titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a misto narozenÍ,
i'l'l
"''
buoanstehb průkazu]nebó cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením póbYtu
b) dosažen é vzdéláníajeho zaměíení
c) délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, tříděnía zpracování hub.
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Formulář žádosti naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice StředoČeského kraje
se sídlem v Praze - www.khsstc.cz .
přihlásit se můžepouze osoba zletilá, zdravotně způsobilá k této ěinnosti, majíqi.frYalé,bYdliŠtěve

kraji,

Středoěěském
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Kpřihtášce,ke zkoušce musí být připojeno osvědčení o zdravotní zpŮsobilosti osoby nebo

nróonc ověřená kqpip,tohoto doi<laáu. Zdravotní způsobilost se osvěděuje naz,ákladě odborného

vyšetření zraku praktiqkým:]ékařem, který osobu

registruje.
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Ke zkoušce s sebou uchazeč přinese platný občanský průkaz nebo jiný prŮkaz totoŽnosti.
vyďání osvědčeníprokazujícího znalost hub platí žadatel správní poplatek dle zákona Č,
$4/Ž004 Sb., o správniclr poplut"í"h, ve znénípozdějších předpisů, ve výŠi500,- KČ. SPrávní
poplatek žadatel piatí až'po úipěšnémabsolvování zkoušky. OsvědČeníje Žadateli vydáno Po
preOtoZeni kolkóvé znám|<y v dané hodnotě, nebo v případě bezhotovostlj[l př""]o,d:.q"
připseni příslušnéčástky na účetč. 1g-2829'111t07l0, variabilní symboi,ICQ/r:qdné ČÍslo
,,
ia{4te|,e7lpeqingFÝ symbol1"361. , ,, ,,!",
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přihlášk; ke zkouš99,6 uvedením všech náležitostí(viz výše) je třeba doruěit nejPozději do 5 dnŮ
Krajské hygienické stanice Středoěeskéno,§1,1j! se.§Ídlem v
před
termín"-prur",odbor
"ĚÓÚtFy.,11ei,?d.r"su
Dittrichova 17,120 00 Praha 2, nebo prostřbdnictvím datové
hygieny'v'ýiivlá'pBu,
schránky (ID dátové schránky Krajské hygienické stanice Středoěeského kraje: hhcai8e).

Bližšíinformace zájemci ziskaji

na webových stránkách www.khsstc.cz.

lng. Michal Novotný
ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Rozdělovník

Obce Stč. kraje
Česká rnykologická společnost

KHS Stč. kraje - UP-odd. HV
KHS HV a/a

a

PBU
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