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Změny v IZR
Vážený pane vedoucí,
v systému Integrovaného zemědělského registru (IZR) došlo ke změně nového modulu, který
vyvolal nutnou úpravu funkcionalit. V příloze tohoto dopisu Vám zasílám přehled nového
způsobu výpočtu stáří skotu a definování jejich hraničních hodnot.
V této souvislosti Vám v příloze tohoto dopisu zasílám soubor pro provozovatele jatek
a dovoluji si Vás požádat o jeho další distribuci.
S pozdravem

Ing. Jindřich Fialka
ředitel odboru
v z. Ing. Martin Štěpánek

Přílohy:
1. Výpočet věku kategorie skotu ze dne 30_8_2017.pdf

č.j.: 52639/2017-MZE-18122

30. 8. 2017

Na základě úpravy funkcionalit Integrovaného zemědělské registru (IZR) si dovoluji zaslat
výše zmíněný přehled způsobu výpočtů stáří jednotlivých kategorií skotu




Věk se vypočte dle evidovaného data narození ke dni klasifikace
Pro přepočet věku v měsících se u kategorie Z použije:
měsíc =30 dní (tz. kategorie Z je rovno nebo více než 240 dní stáří do méně než
365 dní)
Systém IZR neumožňuje jiný způsob aplikace stáří kategorie Z ve věku od 8 do 12
měsíců. Z tohoto důvodu došlo k níže zaslaným úpravám.

Kategorie
A

Název
jatečně upravená těla
býků ve věku od 12 do 24

B

jatečně upravená těla
býků ve věku od 24
měsíců

C

jatečně upravená těla
volů ve věku od 12
měsíců

D

jatečně upravená těla
krav

E

jatečně upravená těla
jalovic ve věku od 12
měsíců

Z

jatečně upravená těla
zvířat ve věku od 8 do 12
měsíců

počítání
bude se počítat jako býk
starší 365 dnů a mladší
730 dnů

Věk
Tur, samec,
nekastrovaný (bez kódu
pohybu 19)
≥ 365 dnů až ≤729 dnů
bude se počítat jako býk Tur, samec,
starší 730 dnů
nekastrovaný (bez kódu
pohybu 19)
≥ 730
bude se počítat jako vůl Tur, samec, kastrovaný
starší 365 dnů
(zpracovaný kód pohybu
19)
≥ 365 dnů
bude se počítat jako
Tur, samice, hlášeno
kráva nad 365 dnů
narození potomka,
zmetání, nebo mrtvě
rozené ≥ 365 dnů
bude se počítat jako
Tur, samice, bez
jalovice nad 365
hlášeného potomka,
zmetání nebo mrtvě
rozeného ≥ 365 dnů
bude se po počítat jako Tur bez ohledu na
(8x30) do 364 dnů
pohlaví ve věku
≥ 240 dnů až ≤364 dnů

Tímto přehledem výpočtu věku pro zařazení do kategorie skotu se nahrazuje předešlá
informace ze dne 7. 8. 2017, která byla zaslána společně s dopisem
č.j.: 48409/2017-MZE-18122

