Příloha č.1
k Zápisu ze zasedání Chovatelské komise dne 24.11.2012
Vzhledem k tomu, že panují velké nejasnosti kolem laboratoří, které provádějí DNA testy na různá
onemocnění a bohužel testy dělá "kde kdo" bez jakékoliv kontroly, že výsledky jsou správné, rozhodla
chovatelská komise po konzultaci s Ing. Michaelou Přibáňovou, Ph.D. (která je pověřena vypracovat
tato pravidla pro ČMKU) stanovit Pravidla pro zápis DNA výsledků do KCHBO databáze.
Laboratoř musí splňovat následující podmínky:
Laboratoř musí mít pro daný test akreditaci od Českého institutu pro akreditaci http://www.cia.cz/ či
jiné podobné instituce v zemi ve které sídlí. CIA neřeší patentová práva či licence, ale kontroluje celý
proces testu jako takový, např. jak laboratoř zaručí, že vzorky nezamění, že používají správný
metodický postup atd.
V případě, že laboratoř tuto akreditaci pro danný test nemá, lze ji nahradit doložením následujících
podkladů (nutné je doložit oba dva):
1) laboratoř má akreditaci od CIA na jiný test, který se provádí stejnou metodou;
2) protokol o mezilaboratorním srovnávacím testu, který byl proveden, alespoň na pěti vzorcích s tím,
že tyto vzorky měly různé výsledky (např. prostý, přenašeč, pozitivní) tzn. předmětem testu nebylo
pět vzorků, které ovšem byly všechny např. od přenašečů.
A teď jak tyto informace budeme získávat?
Laboratoře bude ověřovat příslušný PCH sám, osloví je doporučeným dopisem. Pokud laboratoř
nebude s PCH spolupracovat a v termínu jednoho měsíce neodpoví, bude PCH informovat dotyčného
majitele, který test klubu zaslal, aby si jako zákazník laboratoře obě výše uvedené informace získal
sám. Pokud je majitel získá a PCH zašle, PCH jen ověří u druhé laboratoře, že srovnávací test opravdu
proběhl a protokol je OK + na webu CIA ověří poskytnutou informaci, že tam uváděný test skutečně je
uveden.
Na webu KCHBO bude vedena stránka, kde bude uvedeno, které laboratoře podmínky splňují a které
byly osloveny PCH, ale nenastala z jejich strany žádná reakce.
Tato pravidla nemají vliv na seznam laboratoří jejichž výsledky jsou uznávány v rámci Zdravotního
programu.

