Zem 1-02

Výkaz o chovu skotu
30. 6. *

k

Registrováno
ČSÚ ČV 93/10
ze dne 29. 6.2009
IKF 684010

2010

31.12. *
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2010. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný výkaz laskavě doručte do 8. kalendářního dne po sledovaném období
příslušnému odboru terénních zjišťování ČSÚ
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.vykazy.cz

IČO

DKOD

vyplní statistika

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a příjmení
Výkaz
vyplnil:

Podpis

Telefon
Fax
E-mail

Datum

Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.
Vyplnění záhlaví výkazu:
*
- označte křížkem období, za které se výkaz předkládá
IČO
- identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly
DKOD - identifikační kód, přidělen ČSÚ

Metodické vysvětlivky (proti minulému roku obsahují změny - vyznačeny kurzívou)
282
ř.01: Pouze živě narozená telata.
ř.02: Telata uhynulá do 3 měsíců včetně celých konfiskátů.
ř.03: Počet krmných dnů krav celkem bez ohledu na užitkový typ. Ukazatel krmné dny zahrnuje počet dnů, ve kterých je hospodářské
zvíře krmeno (včetně pastvy).
ř.04: Počet krmných dnů krav určených pro mléčnou produkci.
ř.05: Součet mléka nadojeného a vysátého telaty. Nezapočítává se mléko vysáté od krav bez tržní produkce mléka.
ř.07 a 08: Prodej jatečného skotu celkem (býci, voli, krávy, jalovice, telata) = prodej obchodním a zpracovatelským organizacím +
prodej přímým spotřebitelům (poraženo na vlastních jatkách) + přímý vývoz.
283
Telata jatečná a mladý skot jatečný: Telata ve věku do 8 měsíců a mladý skot ve věku nad 8 měsíců až do jednoho roku určené k
porážce.
Jalovice jatečné: Jalovice chované pro produkci masa.
Jalovice ostatní: Jalovice chované pro doplnění stavů dojných a ostatních krav.
Krávy dojné: Krávy chované výhradně nebo převážně pro produkci mléka pro lidskou spotřebu nebo pro zpracování na mléčné
výrobky (bez ohledu na to, zda jsou vykrmované mezi poslední laktací a porážkou).
ř.21 a 22: Vyplňuje koncem roku jen ta zpravodajská jednotka, která nepředkládá výkazy Zem 2-02 a Zem 3-01.
K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení logických nesrovnalostí nebo mimořádného vývoje ve vykazovaných datech, které vyplývají
z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě).
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282

Živočišná výroba

Čís.
09282 řád.
a

Narozeno telat v kusech

01

Úhyn telat do 3 měsíců v kusech

02

Počet krmných dnů krav celkem

03

Od počátku roku do 30. 6. 2010
(do 31. 12. 2010)
1

04

z toho krmné dny dojných krav
Celková výroba mléka v litrech

05

Prodej mléka celkem v litrech

06
v kusech

07

v kg živé hmotnosti

08

Prodej jatečného skotu celkem
99

Kontrolní součet (ř.01 až 08)

283

Stavy skotu v kusech
podle věkových kategorií

Čís.
10283 řád.
a

telata jatečná
Do 8 měsíců
telata ostatní

01
býčci

02

jalovičky

03

mladý skot jatečný
Nad 8 měsíců
až do jednoho roku

mladý skot ostatní

býci
Nad jeden rok
až do dvou let

04
býčci

05

jalovičky

06

plemenní

07

ostatní vč. volů

08

jalovice jatečné
jalovice ostatní

býci

09
zapuštěné

10

nezapuštěné

11

plemenní

12

ostatní vč. volů

13

jalovice jatečné

Nad dva roky

jalovice ostatní

krávy dojné
krávy bez tržní
produkce mléka

14
zapuštěné

15

nezapuštěné

16

zapuštěné

17

nezapuštěné

18

zapuštěné

19

nezapuštěné

20

Prasata celkem k 31. 12. 2010

21

Drůbež celkem k 31. 12. 2010

22

Kontrolní součet (ř.01 až 22)

99

Stav k 30. 6.
(k 31. 12. 2010)
1

