KRAJSKÁ HYG tEN lG KÁ STAN lcE
srnroočEsKrlio KRAJE sr sinrcru v pnazr
Váš dopis zn.:
Ze dne:

S-KLiSSC l6258/]0t9
č.i.: xHsSC t62581201q
Sp, zrr.:

Vyřizuje: Ing. Michal Novotný
Tel.: 234 l l8 292
E-nrail : miclral.novotny@khsstc.cz
Datunr: 1, dubna 20l9

pozvánka ke zkouškám znalosti hub y roce 20t9
pro zájenrce, kteří chtějí obchodovat nebo používatk rýrobě jedlé volně rostoucí
hcuby z vlastního sběru, nebo pro pro\rozovatele restaurací, kteří chtějí a
jedlých volně rostoucích hub a vlastrrího sběru připr*vovat pokrmy
Krajská hygienická stanice Středočeskéhokrqe
nrvkoloeickou spoIečnostívyhlasuje na dn1,

se sfdlem

v Praze

\.e spolupráci

s Českou

16. května 28í9 (čtvrtek) v 10.00 hodin
a

13.

června2at9 (čtvrtek) v

1CI.$0

hodin

vzasedací nrístnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlern vPraze- Dirtrichova l7. Praha
(stanice Kartovo náměsti na trase rnetra B)

2

zkoušky znalosti hub.
Osvědčeníprokazující znalost hub je podrnínkou pro uváděrtí voině ros,[oucich jedlých hub na trh
nebo pro jejich používaník výrobě, je-li cílem této čirinosti prodej nebo dalšíz,pracor,áni prt-l
potravinóřské účetv.Zákon č" 1lCI/1997 Sb.. o potravináclr a tabákavých v},rabcícht ve ztrění
pozdeiŠichpředpisťr. v této souvislosti ve sr,ém § 3 odst. 8 statroví provozovateli potravinářského
podniku povinnost mít osvědčeníprokaztrjícíznalost hub. které r.ydávajf orgány oclrany veřejnélro
zdraví na základě úspěšnéhosloženízkoušky"znalosti hub. Obdobnou povinnost stanoví § 2.t odst.
2 zákona č. 25812000 Sb.. o ochraně r,eřejného zdraví a o změně někter.ých souvise.}ících zákonů. t.e
znění pozdějších předpisů, i provozovateli potravinářskélio podniku pro1,ozujicí stravovací službu,
který, pouzívá k výrobě rrebo přípravě pokrmů volrrě rostouci je,dlé houby z vlastního sběru.
Podrobnosti upravuje vyhláška č.475l?002 Sb.. kterou se stanor.í rozsah znalosti pro získání
osvědčení prokerzujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náIežitosti žádosti o osvčdčení
(v.v-hláška o zkoušce zrralosti lrr.rb).

DatiíiďFva 17. í28 01 Praha2. tel : +420234 1í8 1'l1 .fax: +4?:a224g15 561 . e-podateina@khsstccž.wWkhsstccE. íDdáoveschřánky: hhca{8e

l)řeelpokladem pro ziskání osl.ědčení ,ie úspěšnévykonárrí z,kotršky-. Žadatel rnusí ve své písemné
žiidosti o prclveclcní zkouršk1, ul,ést tr.-to údaie:

a}

h)
c}

titul, adresu rnísta trverlétro ptrby-ttr. datunr a nrístcr narozerrí. čisltl
občansktilro průkazrr nebo ce§tovniho pasrr. jde-li o osclbu s povolením pobltu
elosaž,ené r,zdělánr a jeho zanrěření
delku a obsah dosavadní pr&\e na ťtseku shěru. tříděni a zpracovárrí lrutr.

_inrérro. přijnleni. ptrpř.

I'orrnulář žádosti naleznete na rvebor,i,ch stránkách Krajské h1,,gienické stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze - \\\\\l.khsstc.cz .

Přilrlásit se můžepouze osoba zletilá. zdrar.otně způsobilá ktéto činriasti, maiícítna[é bl,dliště i,e
Stř,ecl očeskémkra.} i,

K přihtášee ke zkoušce musí být připojeno osvědčenío zdravatni způsobilosti osolry nebo

úředně ovčřcná ltopie tohoto dokladu. Zdravotni zpťtsobilost se osvědčtlje na r,ákladě octborného
vl šetření rrakut praktickýrn lékařem, který trsobu registrrrje.
zkottšce znalosfi lrub mmí osoba prokázat znalost právních předpisů upravujících členěni htrb na
sktrpirrr. a poelskupin.v. znalost znaků jednotlivých skurpin a podskr,tpin hub- ptlžadar.ků rra je.}icl:
.iaktlst a zdrar,otni nezár.adtrost. značerri, zpťrscb jejich sběru- třidění- zpracování, podmínek jejich
přeprrav1. sktatlování. baleni a prodeje, Dá[e rnusí ža,datel vždy prokázat r,půsclbilost rozlišelrí
jceltÝclr a,iedovatých hub podle nazomých pomůcek. n*př. atiasu, rnalosti příěirT nejr'astě.išícLi trtrav
a liub. adr*r,t'tníclr projel,ú otr&\, z hub a souvisejfcích zásad posk;-tor,áni první potttoci.
I}ř,i

Za v_r-dání osr,ědčení prokazujícílro znalost hub plaii žaCate} sprár,rtí poplatek dle zákona č.
63412004 Sb,. o sprár,ních poplatcích" ve znění pozdějších předpisů. r"e rýši 50{i,- Kč. Správní
poplatek žadatel platí až po úspěšnérnalrsolvování zkouškp,. Osvědčeníje žadateli r5dáno po
předložení kolkové známlry v dané hodnotó, neba v případě bezhetevost*íha převcdu po
připsání přístušnéčástk1., na účetč. 19-2829tlÉ/O?t0, vaniabilní symlroř lCOlrodné číslo
žadatelen spe*:ifický §ymbol 1361.
Přihlášku ke zkoušce s uve<lením r,šech náležitostí (r.iz r"ýše} je třeba doručit nejpozději do 5 dnů
přcd terrnínem zkoušk;- na adresu lGajské hygienické stanice Střcdočeskéhokraje se sí<ligm v
Praz,e. odbor hygien_v vý,živy,a PBIJ, Dittrichova 17.128 0i Praha 2- nebo prostřednictlínt dator.é
sclrránk1.(ID dator"é schránky Krajské h5,gienické stanice Středočeského kraje: hhcai8ei.

Bližšíiníbrnrace zájemci ziskají na rvebových stránkách

ředitel odhoru hygien1, r,Ý-živy a

FBIJ

:]8

r+r.+rv.khs§tc.cz.
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Rozďělovník
Otce Stč- kraje

Česká m5,kologická společnost
KiiS Stč" kraje - UP-odd. II\r a PBI,I

Kt{S i{V a/a
DiHíichova

17.128u

Praha 2-tel :+42o234

í18,t1í-fax; +42o224 916561 .e-podatetna@khstc,e.Wkhsstccz.Io

-2-
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