
KBA.J§KÁ HYolElllcKÁ sŤAl{lcE
STŘEDOČESKÉHO KRAJĚ SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zi.I
7,e dle:

Sp, zn.I S-KHSSC 1625812019
č.1.: russc 16258120|9

Vyřizuje: Ing. Michal Novotný
Tel.:234 |l8 292
E-mail: michal.novotny@,khsstc,cz

Datum: 1, dubna 2019

pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 20l9

pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí
bouby z vlastního strěru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z

jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy

Krajská hygienická stanice Středočeského kaje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
mykologickou společností !ryhlašuje na dny

16. května 2019 (čtvrtek) v 10.00 hodin
a

l3. čer-vna 2019 (čtvrtek) v 10.00 hodin

v zasedaci mistnosti budovy KFIS Středočeského kaje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, Praha 2
(stanice Karlovo náměsti na trase metra B)

zkoušky znalosti hub.

osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění vo]ně rostoucích jedlých hub na trh
nebo pro jejich použivání k výrobě, je-li cílem této činnosti proclej nebo další zpracování pro
potraviniiř§ké účely, Zákon ě. lI0/|997 Sb,, o poa.avinách a tabákových výrobcích, ve Znění
pozdějšich předpisů, v této souvislosti ve svénr § 3 odst. 8 stanovi provozovat€li potavinářského
podniku povinnost mít osvědčení prokazrrjíoi alalost hub, ktelé vydávají olgány ockany veřejného
zdraví na základě úspěšného složeni zkoušky znalosti hub. obdobnou povinnost stanoví § 24 odst,
2 zá*.aí:.a č.25812000 §b,, o ochraně veřejného zdraví a o změně někte|ých souvisejících záko[ů, ve
zněni pozděiších předpisů, i provozovateli potravinářského podniku provozující stravovací službu,
který použ{vá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostouci jedlé houby z vlastního sběIu.
Podrobnosti upravuje vyhláška č. 4'15/2002 Sb,, kterou se stanoví lozsah znalostí pro získáni
osvědčení prokazujíciho znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti o osYědčcni
(vyhláška o zkoušcc znalosti hub).

Dfiiohrya17.l23o1Pnho2.te.9]65b1.e.podal6lm@knsíc'cŽ.M
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