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DNA profily
informace pro chovatele
DNA profil dle normy ISAG2006 a vyšší je povinný od 13.02.2011 pro všechny od té doby uchovněné
jedince v klubu a zároveň je povinný od 01.07.2011 pro všechny od té doby v chovu využité jedince (bez
ohledu na datum jejich uchovnění), výjimkou je pes při zahraničním krytí, který dosud nemá v ČR
zapsaný vrh.

Co to je DNA profil?
DNA profil je nezaměnitelný genetický otisk jedince.
Nejedná se o ověření jeho původu, jen o první krok, který je k ověření jeho původu a nebo původu jeho
potomků potřeba.
Co to je ISAG2006 a vyšší?
ISAG2006 je norma organizace International Society for Animal Genetics, která stanovuje mikrosatelity, jež
musí být otestovány pro DNA profil jedince. Tato norma má za účel sladění testů mezi laboratořemi tak,
aby byly vzájemně kompatibilní.
Proč ISAG2006 a vyšší?
Zejména proto, že je masivně využíván v Evropě, dokonce i v zemích, kde je DNA profil nebo ověření
paternity povinné (Belgie, Německo).
K čemu to je?
Pravdivost deklarovaného původu psa je základním požadavkem na chov psů s průkazem původu. Protože
není technicky zabezpečitelné ověřit původ všech nově uchovněných jedinců (pro ověření původu je třeba
mít genetický materiál i od rodičů jedince – ti však již nemusí žít, mohou patřit někomu, kdo s odběrem
nesouhlasí, atd), rozhodlo se mnoho klubů jít cestou povinných profilů.
Povinný profil přinese benefit v podobě ověření původu během několika málo let.
Příklad: pes Azor je uchovněn v roce 2011, je mu zhotoven profil. Fenka Fifinka je uchovněna v roce 2012, je
jí zhotoven profil. Syn těchto dvou jedinců, Alík, je uchovněn v roce 2013 a je mu zhotoven profil. Tento
profil je již možné srovnat proti profilům deklarovaných rodičů a tudíž ověřit původ Alíka.
Koho se DNA profily týkají?
a) Všech psů a fen, kteří budou uchovněni 13.02.2011 a poté
b) Všech psů a fen, kteří budou v chovu použiti od 01.07.2011 (bez ohledu na to, kdy byli uchovněni).
V chovu použiti znamená krytí feny či krytí psem 1.7.2011 a později.
Koho se týká ověření původu DNA?
Dle Zápisního řádku bod 3.12 Pokud má klub k dispozici DNA profil obou rodičů jedince, je jeho majitel
povinen nechat provést srovnání – ověření původu tohoto jedince. V tomto případě vyzve zástupce
chovatelské komise majitele k provedení ověření původu a poskytne mu k tomu DNA profily obou rodičů
jedince. Pokud majitel jedince nedodá klubu ověření původu jedince do jednoho měsíce od vyzvání,
nemůže být tento jedinec nadále použit v chovu (až do okamžiku doložení DNA ověření původu).
Pokud si nejste jistí, zda Váš pes/fena má rodiče s DNA profilem a posíláte si vzorky individuálně,
kontaktujte prosím hlavní poradkyni chovu, která Vám tyto informace ověří.

KCHBO – www.kchbo.com

Kolik to stojí?
Od podzimu 2014 náš klub nově spolupracuje s laboratoří Genomia, která účtuje za profil 1030 Kč a za
ověření původu pokud rodiče mají profil z Genomie pak 35 Kč, při zpracování profilu pro ověření z jiné
laboratoře je poplatek 96 Kč (aktuální ceník naleznete na stránkách Genomie). Členové KCHBO mají u
Genomie na všechny genetické testy 10 % slevu -více zde
Klub již zaplatil v rámci hromadných odběrů zpracování externích profilů pro mnoho chovných psů a fen,
takže je možné, že rodiče Vašeho psa/feny již mají externí profil zpracován. Bližší informace Vám podá
hlavní poradkyně chovu.
Při individuálním odběru počítejte s platbou za odběr Vašemu veterináři a s cenou za odeslání zásilky do
laboratoře.
Při účasti na hromadném odběru platí cena 1.100 Kč za komplet (odběr+odeslání vzorku, zpracování na
straně Genomie, pokud je to možné i ověření a případné externí profily rodičů).
Tato investice je jednorázová!! Jednou zpracovaný profil je platný po celý život jedince.
Profil si však můžete nechat zhotovit v kterékoliv akreditované laboratoři na světě dle Vašeho uvážení, za
předpokladu dodržení normy ISAG2006 a vyšší, může se Vám však stát, že za případné další srovnání vůči
profilům jeho rodičů či potomků zaplatíte malý poplatek.
Chci jít na uchovnění, co mám dělat?
Normálně vyplníte přihlášku na bonitaci a do nové kolonky DNA profil vepíšete číslo DNA profilu, který má
Váš pes proveden a nebo zaškrtnete „chci se zúčastnit hromadného odběru“.
V případě, že již DNA profil máte, musíte nejpozději na akci přivézt kopii tohoto profilu pro poradce chovu,
jinak Vám nebude chovnost zapsána. Lépe je poslat kopii profilu spolu s přihláškou na bonitaci.
V případě, že se chcete zúčastnit hromadného odběru, poukážete organizátorovi akce poplatek za tento
odběr. Genetický materiál pak bude Vašemu psu odebrán veterinářem v průběhu akce (nejčastěji při
přejímce); odeslán do laboratoře (Genomia), chovnost Vašemu psu bude normálně zapsána a Vám cca do
2-3 týdnů přijde domů DNA profil, případně výsledek DNA ověření původu, pokud jsou laboratoři
k dispozici i vzorky rodičů Vašeho psa.
Kde bude organizován hromadný odběr?
Klub KCHBO bude organizovat hromadné odběry DNA při všech bonitacích, dále při klubových a speciálních
výstavách, dle požadavku lze udělat hromadný odběr i při jiné akci klubu. Hromadný odběr není vázán na
účast psa na akci (lze se nahlásit jen na odběr).
Musím se zúčastnit hromadného odběru?
Ne, nemusíte. Pokud Váš pes již profil zpracovaný má nebo pokud jste si zabezpečil individuální odběr (viz
níže).
V každém případě však platí, že psi uchovnění od 13.2.2011 a v chovu použití od 01.07.2011 musí mít
zpracovaný profil podle normy ISAG2006 a vyšší.
Proč bych se měl zúčastnit hromadného odběru?
a) Šetří to čas – nemusíte se psem jezdit na veterinu, odběr se realizuje v rámci akce, které se
účastníte a nebo kterou máte blízko místa pobytu.
b) Organizátor za Vás správně vyplní žádanky a to včetně ohlídání si, zda pes/fena má mít ověřený
původ (má odebrané rodiče).
c) Je to ekonomické – hromadný odběr Vás stojí méně peněz. Poplatky za práci veterináře i za
odeslání zásilky jdou k tíži klubu, zaplatí pouze předem stanovený obnos klubu, který hradí fakturu
laboratoři.
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Jak zabezpečit individuální odběr?
Dohodnete se s Vaším veterinářem na odběru genetického materiálu (bukální stěr nebo odběr krve) a
zaslání žádanky do Vámi zvolené akreditované laboratoře (www.cia.cz). Při využití laboratoře Genomia, se
kterou má KCHBO uzavřenou smlouvu vyplníte žádanku na stránkách Genomie zde, pokud jste člen klubu a
uplatňujete slevu Info zde.
Můžete samozřejmě využít i jinou laboratoř, jedinou podmínkou je, aby laboratoř byla akreditovaná a test
tak byl kompatibilní podle normy ISAG2006 a vyšší.
Kartáčky pro odběr genetického materiálu má buď Váš veterinář k dispozici (běžné vybavení kliniky), nebo
si je objednáte v jednotlivých laboratořích.
Ověřte si prosím v databázi KCHBO nebo u příslušného poradce chovu zda mají rodiče Vašeho psa/feny
zhotovený profil a pokud ano, zažádejte si rovnou o ověření původu.
Je vhodné si v laboratoři ověřit zda mají profily rodičů již zpracované nebo je musíte dodat.
Poplatky za odběr a odeslání genet.materiálu mají veterináři různé – je to na Vaší dohodě. Dále počítejte,
že laboratoř si také účtuje poštovné za zaslání dobírky.

Jak v případě krytí po 01.07.2011
DNA profil by si pro každého chovného psa či fenu měl hradit jeho majitel.
Tj. DNA profil u psa by měl hradit majitel psa, nikoliv majitel kryté feny.
Dle Zápisního řádu je třeba DNA profily předložit nejpozději v den narození štěňat. Bez profilu obou rodičů
nebudou štěňátka zapsána do plemenné knihy.
Důrazně doporučujeme udělat odběry genetického materiálu před krytím, nebo nejpozději v den krytí!!!
Důvodů je několik – pes může po krytí uhynout, majitel psa může odběry odkládat a tím chovateli způsobit
problémy, atd.
Co když budete krýt v zahraničí?
DNA profil je povinný i pro krycího psa v zahraničí. Pokud po něm v ČR není zapsaný žádný dřívější vrh, není
pro něho profil povinný.
Majiteli psa v zahraničí musíte před krytím oznámit, že potřebujete DNA profil podle normy ISAG2006 a
vyšší. Může se stát, že tento profil již zpracován má (povinný je dnes v Německu, Belgii, Holandsku,
Maďarsku, Slovensku, Rakousku, běžný ve Francii, Itálii, severských zemích), pak Vám předá jen kopii
certifikátu. Na certifikátu by měla být vyznačena shoda s normou ISAG2006 a vyšší. Pokud však profil
nemá, musíte jej požádat, aby profil nechal zhotovit. Profil může zhotovit u jakékoliv laboratoře, za
předpokladu dodržení normy ISAG2006 a vyšší, tedy genetický materiál lze zaslat i do české laboratoře, se
kterou spolupracuje klub. Odběr genetického materiálu musí provádět veterinární lékař. V případě potřeby
(zaslání genet.materiálu do ČR) lze stáhnout průvodky v anglickém jazyce z webu klubu nebo na webu
laboratoře.
Doporučujeme se dohodnout s majitelem psa tak, aby genetický materiál byl odebrán nejpozději v den
krytí!!! (opravdu neriskujte, že budete mít ze zahraničního krytí bezpapíráky!).
Pokud daný plemeník v ČR ještě nemá zapsaný vrh, máte výjimku a jeho DNA profil nemusíte dokládat (pro
fenu povinnost platí stále). Jak se dozvíte, zda se na psa vztahuje výjimka? Pokud si chcete ověřit tvrzení
majitele (který by to samozřejmě měl vědět), můžete se zeptat Vašeho poradce chovu a nebo si tuto
skutečnost ověřit v databázi KCHBO. Aby vzhledem k existenci dvou klubů nedocházelo k nedorozuměním,
za psa, který nemá v ČR zapsaný vrh se bere pes, který:
- nikdy do ČR nekryl
- do ČR kryl, ale fena nezabřezla
- do ČR kryl, fena ještě neporodila
- do ČR kryl, štěňata jsou narozená, ale mladší 2 měsíců
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Klub KCHBO průběžně doplňuje všechna narozená štěňátka (z obou klubů) do databáze klubu tak, jak tyto
informace dostáváme od plemenné knihy – tj. informace o vrhu psa tam je nejpozději v okamžiku, kdy jsou
vystaveny zápisová čísla (což musí být do 6.týdne věku štěňat). Pokud si nejste jistí, raději kontaktujte
svého poradce chovu!
Jak ověřit původ?
Má-li Váš pes zhotovený profil ISAG2006 a vyšší a zároveň jej mají oba jeho rodiče (lze si ověřit v databázi
KCHBO nebo u poradce chovu), musíte požádat laboratoř o srovnání a potvrzení původu (bod 3.12.
Zápisního řádu). Cena je závislá na laboratoři a na tom zda mají profily rodičů k dispozici a která laboratoř
je vyhodnotila (viz „Kolik to stojí“). Laboratoř Vám vystaví osvědčení o ověřeném původu Vašeho psa nebo
feny.
Co když původ nesouhlasí?
V případě, že se porovnáváním profilů DNA zjistí, že jedinec, narozený z krytí před 01.07.2011, není po
deklarovaných rodičích, a zároveň není možné prokázat skutečné rodiče, je možné si zažádat u Klubu a na
ČMKU o zařazení jedince do Pomocného registru (na základě Zápisního řádu ČMKU). V opačném případě je
jedinec bez PP.
Důležité adresy a dokumenty:
Web klubu KCHBO - www.kchbo.com Zde naleznete informace jak uplatit slevu u Genomie
Databáze klubu KCHBO – www.kchbo.com/genealogie
Laboratoř s kterou má KCHBO uzavřenou smlouvu:
Genomia, s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň, www.genomia.cz
tel: +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 7-16 hod)
tel: +420 777 907 952 nebo +420 724 028 493 (v pracovní dny volejte předmostně mezi 16-19 hod)
Od 01.04.2016 již Klub nespolupracuje s laboratoří Genservice, vzhledem k tomu, že tato laboratoř již
nemá akreditaci ČIA a jejich protokoly vystavené po 01.04.2016 neuznává !!!

