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Zkoušky znalosti hub 
 

Rádi sbíráte houby a chcete je prodávat, ale nemáte doklad prokazující znalosti této problematiky? 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále „KHS MSK“) pravidelně 
pořádá zkoušky ze znalosti hub a v případě splnění vydává uchazečům osvědčení.  

Zkoušky jsou určeny osobám, které chtějí uvádět volně rostoucí jedlé houby na trh nebo je dodávat 
k dalšímu zpracování pro potravinářské účely. Dle § 24 odst. 2 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, musí mít toto osvědčení také osoby provozující 
stravovací službu, pokud používají k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby 
z vlastního sběru, event. mohou mít ustanoveného odpovědného zástupce, který toto osvědčení získá.  

 

Termín konání zkoušky: 9. 11. 2021 (úterý) v 9:00 hodin 

v budově KHS MSK, Na Bělidle 7, Moravská Ostrava 

 

Ke zkoušce se může přihlásit jen zletilá osoba disponující osvědčením o zdravotní způsobilosti k této 
činnosti, kterou posuzuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována. Součástí vyšetření je i odborné 
vyšetření zraku. 

Vzor žádosti o provedení zkoušky znalosti hub je k dispozici na našich webových stránkách zde: 
https://www.khsova.cz/obcanum/zkousky-znalosti-hub.  

 

Rozsah nutných znalostí je stanoven Vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví č. 475/2002 Sb.,  
o zkoušce znalosti hub, předmětem zkoušení je 
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 157/2003 
Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, 
která stanoví kromě jiného i požadavky  
pro houby.  

Zkouška se skládá ze dvou částí, písemné  
a ústní. Předpokladem ústní zkoušky je 
úspěšné absolvování písemného testu. 
V případě neúspěchu může žadatel zkoušku 
opakovat nejdříve za 2 měsíce.  

Za vydání osvědčení je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč. Žádost je možné podat v sídle nebo 
na jednotlivých územních pracovištích KHS MSK.  

 

 

Kontaktní osoba:   

Ing. Roman Letošník, roman.letosnik@khsova.cz, tel.č. 595138133 
Mgr. Tereza Rydrychová, tereza.rydrychova@khsova.cz tel.č. 595138179 
 

                Zveřejněno dne 6.10.2021 
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