Metodické vysvětlivky
V tabulkách jsou uvedeny výsledky měsíčního šetření o porážkách hospodářských zvířat. Výkaz
předkládají všechny registrované provozy porážek v České republice bez ohledu na výrobní kapacitu.
Porážky zahrnují všechna jatečná zvířata bez ohledu na to, zda jsou tuzemského původu nebo byla
dovezena ze zahraničí.
Kategorie pro statistiku porážek vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1165/2008 a navazují na šetření o porážkách v minulých letech:
Kategorie
Skot
Telata
Mladý skot
Býci
Voli
Jalovice
Krávy
Prasata
Prasata bez prasnic a kanců

Definice podle nařízení č.1165/2008 Definice podle ČSÚ
Skot ve věku do 8 měsíců
Skot ve věku více než 8, ale nejvýše
12 měsíců
Nekastrovaný skot samčího pohlaví
nezahrnutý do telat a mladého skotu
Kastrovaný skot samčího pohlaví
nezahrnutý do telat a mladého skotu
Samice skotu, které se dosud
neotelily, nezahrnuté do telat a
mladého skotu
Samice skotu, které se již otelily
Nepožaduje další členění
Prasata nezahrnutá do prasnic
a kanců
Prasnice, které se již oprasily
Nekastrovaná prasata samčího
pohlaví

Prasnice
Kanci
Ovce
Ovce celkem
Jehňata
Kozy
Koně

Samci nebo samice ovcí mladší než
12 měsíců
Nepožaduje další členění
Nepožaduje další členění

Výroba masa celkem zahrnuje výrobu hovězího, telecího, vepřového, skopového, kozího a
koňského masa. Hovězí maso zahrnuje maso mladého skotu, býků, volů, jalovic a krav. Nutné porážky jsou
započítány do jatečné hmotnosti v případě, že maso je použito pro lidskou spotřebu.
Zdrojem dat o výrobě drůbežího masa je měsíční šetření Ministerstva zemědělství o nákupu
drůbeže v živé hmotnosti. Živá hmotnost je přepočtena na jatečnou hmotnost, od ledna 2012 bez drobů.
Odhady domácích porážek prasat, ovcí, koz a drůbeže poskytuje Ministerstvo zemědělství ČR.
Zdrojem údajů o domácích porážkách skotu je ústřední evidence zvířat (MZe). Domácí porážky koní nejsou
v České republice povoleny.
V tabulkách jsou uvedeny následující značky:
.
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pomlčka na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval (skutečná hodnota 0)
tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
křížek na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky

Porážky hospodářských zvířat jsou uvedeny za Českou republiku a v územním členění podle krajů
(NUTS 3).

