ÚTVAR: Odbor potravinářský
ČÍSLO ÚTVARU: 18120
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
SPISOVÁ ZN.: 15VD2274/2017-18122
NAŠE ČJ.:
48409/2017-MZE-18122
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
ID DS:

Vážený pan
Libor Nožina
vedoucí odboru ústřední evid.
Českomoravská společnost
chovatelů
Benešovská 123
25209 Hradištko

Ing.Mgr. Zdeněk Slonek
221813013
Zdenek.Slonek@mze.cz
yphaax8

ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
DATUM: 7. 8. 2017

Nové validace klasifikací JUT SEUROP skotu
Vážený pane vedoucí,
v červnu tohoto roku byl upraven systém do zpracování hlášení klasifikací JUT SEUROP
skotu. Dovoluji si Vás požádat o distribuci informace, která je obsažena v příloze tohoto
dopisu.
S pozdravem

Ing. Jindřich Fialka
ředitel odboru
v z. MVDr. Ing. Dana Třísková
Přílohy:
1. Info_nové_validace_JUT_SEUROP_SKOTU.docx

Příloha: Info_nové_validace_JUT_SEUROP_SKOTU.docx

Nově zavedené kontroly
•

Od 6/2017 jsou zavedeny nové kontroly do zpracování hlášení klasifikací JUT SEUROP skotu

•

Souvisejí s legislativou Evropské unie, konkrétně přílohou IV Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013

•

Výše zmíněná legislativa vyžaduje, aby JUT skotu byla tříděna do jednotlivých kategorií na
základě pohlaví a věku zvířat.

Nově zavedené kontroly
Hlášení klasifikace ke zvířeti mladší 8 měsíců se odmítne na chybu – neklasifikují se
Kategorie

Pohlaví

Věk

A

Nekastrovaný samec

> = 12 a < 24 měsíců

B

Nekastrovaný samec

> = 24 měsíců

C

Kastrovaný samec

> = 12 měsíců

D

Otelená samice

> = 12 měsíců

E

Neotelená samice

> = 12 měsíců

Z

Bez ohledu na pohlaví

> = 8 a < 12 měsíců

Způsob výpočtu věku zvířat
•

Věk se vypočte dle evidovaného data narození ke dni klasifikace

•

Pro přepočet věku v měsících se používá přepočet: měsíc = 30 dnů.

•

–

24 měsíců = 24x30=720 dnů

–

tj. zvíře narozené 1.1.2015 je starší 24 měsíců již 22.12.2016 (nikoliv 1.1.2017)

U zvířat bez data narození se provádí jen kontrola na klasifikaci dle pohlaví – nikoliv věku
– Samec nemůže být klasifikován kategorií D nebo E
– Samice nemůže být klasifikována kategorií A, B nebo C

