Zem 1-12

Měsíční výkaz
o porážkách
hospodářských zvířat

Registrováno
ČSÚ ČV 5/06
ze dne 13. 4.2005
IKF 024006

za měsíc ........................... 2006
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2006. 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 10. kalendářního dne po sledovaném období
ČSÚ - odbor gesčního zpracování České Budějovice, Žižkova třída 1, 370 77 České Budějovice
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.czso.cz

IČO

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:
Měsíc - název měsíce, za který se výkaz předkládá
IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly

K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení podstatnějších změn ve vývoji vykazovaných dat nebo logických nesrovnalostí, které
vyplývají z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě).
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Porážky zvířat
03325
Kategorie

Býci
z toho tř. jak. S, E, U, R

v jatečné hm.

živá

jatečná

a

1

2

3

4

01
02
03

Jalovice

04

Krávy
z toho tř. jak. E, U, R, O (1 - 3)

05

X

X

X

X

X

X

X

X

06
07

Telata [1]

08

Prasata bez prasnic a kanců

09

z toho tř. jak. S, E, U

Hmotnost v kg

v živé hm.

Voli

z toho tř. jak. S, E, U, R

Počet kusů

Čís.
řád.

10

Prasnice

11

Kanci

12

Ovce bez jehňat

13

Jehňata

14

Kozy

15

Koně

16

Kontrolní součet (ř. 01 až 16)

99

[1] do 300 kg živé hmotnosti

Metodické vysvětlivky (proti minulému roku nezměněny)
325
Při porážkách zvířat
- nakoupených v živém vyplní zpravodajská jednotka sloupec 1 a 3
- nakoupených v mase sloupec 2 a 4
- nakoupených v živém i v mase všechny sloupce.
Přepočet na jinou hmotnost než v jaké byla zvířata nakoupena zpravodajská jednotka neuvádí.
Výkaz vyplňují i zpravodajské jednotky, které poráží zvířata z vlastních chovů.
Všechny údaje jsou včetně porážek pro cizí ve mzdě.
Nutné porážky jsou započítány v případě, že maso je použito pro lidskou spotřebu.
Definice jatečně upravených těl
Skot: dvě půlky nebo čtyři čtvrtě bez kůže, bez hlavy oddělené od trupu před prvním krčním obratlem, bez nohou oddělených v
dolním kloubu zápěstním nebo zánártním, bez míchy, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní vyňatých i s přirostlým
tukem, bez podkožního tuku nad vrchním šálem, bez ledvin, pánevního a ledvinového loje, u býků a volů bez šourkového
loje, u jalovic bez vemenního loje, u krav bez vemena a přirostlého vemenního loje, bez blanité části bránice, bez oháňky
oddělené mezi posledním obratlem křížovým a prvním obratlem ocasním, bez společné krkavice (arteria carotis communis)
s přirostlým lojem.
Telata: tělo s ledvinou, bez kůže, bez hlavy oddělené od trupu před prvním krčním obratlem, bez nohou oddělených v dolním
kloubu zápěstním a zánártním, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, bez společné krkavice i s přirostlým tukem.
Prasata: dvě k sobě náležející jatečné půlky s hlavou, ledvinovým (plstním) sádlem a kůží, tj. s kruponem nebo vepřovicí před
mízdřením, bez výkrojů očních a ušních, bez mozku, míchy, bránice, ledvin, pohlavních orgánů, špárků a pašpárků, orgánů
dutiny hrudní, břišní a pánevní vyňatých s přirostlým tukem, bez ocásku a u prasnic v laktaci bez vemínek.
Ovce a kozy: tělo bez kůže, bez hlavy oddělené od trupu před prvním krčním obratlem, bez nohou oddělených v dolním kloubu
zápěstním nebo zánártním, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní vyňatých s přirostlým lojem, bez ocasu odděleného
mezi šestým a sedmým obratlem, bez pohlavních orgánů a bez vemena; ledviny s ledvinovým lojem zůstávají u těla.
Třídy jakosti
U skotu jsou jatečně upravená těla zařazována do tříd zmasilosti a tříd protučnělosti (1 - 5) na základě smyslového posouzení.
Třídy zmasilosti: S - super, E - výborná, U - velmi dobrá, R - dobrá, O - střední.
U prasat se provádí hodnocení jatečné stavby aparativními metodami. Základním kriteriem pro klasifikaci je procentický podíl
svaloviny z jatečně upraveného těla s přejímací hmotností od 60 do 120 kg.
Třídy jakosti: S - 60 % svaloviny a více, E - 55 % až 59,9 %, U - 50 % až 54,9 %.

