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POZVÁNKA NA ZKOUŠKU ZE ZNALOSTI HUB V ROCE 2021 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 

oznamuje, že zkoušky ze znalosti hub se konají dne     

                                                                       

15. 06. 2021 (úterý) v 9.00 hod. 

 

v zasedací místnosti budovy Krajské hygienické stanice v Karlových Varech, 

Závodní 94. 

V žádosti o provedení zkoušky osoba uvede: jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum 

a místo narození, rodné číslo a číslo občanského průkazu. Ke zkoušce se může 

přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této 

činnosti. Zdravotní způsobilost se osvědčuje na základě odborného vyšetření zraku 

praktickým lékařem, který osobu registruje.  

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Podmínkou pro připuštění k ústní části je 

úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň 

dvou třetin otázek celkem a všech otázek týkajících se jedovatosti hub. Při zkoušce 

musí žadatel prokázat znalosti právních předpisů upravujících členění hub na 

skupiny a podskupiny, znalosti znaků jednotlivých skupin a podskupin hub, 

požadavků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob jejich sběru, 

třídění a zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje 

v navrhovaném rozsahu osvědčení (vyhláška MZe č. 157/2003 Sb. oddíl 5 

„Houby“ §  22-26 a příloha č.13). 

Dále musí uchazeč vždy prokázat způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub 

podle názorných pomůcek, např. atlasu, znalosti příčin nejčastějších otrav z hub, 

zdravotních projevů otrav a souvisejících zásad poskytování první pomoci. Seznam 

rozlišovaných jedovatých hub je součástí přílohy č. 2 vyhl. MZd č. 475/2002 Sb.   

Za vydání osvědčení o splnění odborné způsobilosti se hradí podle zákona o 

poplatcích správní poplatek 500 Kč (kolek).  

V případě zájmu bližší informace podá: MVDr. Valéria Hovorková, tel. 355 328 353, 

602 317 824.        

 

 

MVDr. Valéria Hovorková 

ředitelka odboru hygieny výživy a PBU 
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