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Témata

• Aktuální rutina – status quo

• Formáty výměny

• Příklady ze zahraniční

• Kvalita vzorků

• Závěrem



iGenetika

• Průběžně vyvíjený systém, “šitý na míru“ dle 
požadavků Svazů

• Sledovaní workflow pro chovatele

• Exporty (genotypy, paternitní panely, podklady pro 
fakturace)

• Evidence genotypovaných zvířat na jednom místě

• Možnost kdykoliv doobjednat QTL

• Ověření původu ale i „objevení“ původu 



Laboratoř iGenetiky CZ

• Používá se EuroG v.3, 54 k

• Customized pro dojená a masná plemena 

760,- Kč (do 70% z ceny se chovateli vrací v rámci dotací) 

Faktická cena genotypování v ČR: 228 Kč 

9,30 EUR (USD)

nebo          8,15 GBP

• Ověření původu a vystavení protokolu

200,- Kč

• Interpretace statusu genů pro znaky užitkovosti, exteriéru a zdraví

80,- Kč / znak



Služby zahrnuté v ceně v ceně 
genotypování

• Vystavení opisu protokolu

• Imputace SNP na mikrosatelity STR 
– v případě nejasností dotestování genotypu STR

• vygenerování paternitní sady SNP profilu zvířete 
– na vyžádání

• úprava formátu genotypů ze zahraničí 
– zavedení do databáze 

• poskytnutí SNP profilu zvířete v el. formě chovatelského svazu 

• uložení vzorku DNA zvířete na dobu neurčitou



Pdf formát není 
elektronické 
předání dat 



Příklad 
nestandardního 

parentage
panelu

nepoužívaný 
ISAG formát

neúplné názvy 
SNP



Příklad 
parentage

panelu
dle standardů 
ISAG včetně 
správného 
popisu SNP





Asociace Aberdeen angus UK
• Zápisné + roční členské

• 750 Liber (21.225,- Kč) + 30 Liber (849,-Kč )

• Registrace býčka/jalovičky pro zahraniční majitele

• 50 Liber (1 415,- Kč) /25 Liber (707,50 Kč )

Následně je možné požádat o genotypování







• Genetický profil SNP

• 40 eur (981,- Kč)

• Balíček SNP profil + test dvojího osvalení

• 75 eur (1 840,- Kč)!  

• DNA profil (mikrosatelity)

• 25 eur (614,- Kč) k balíčku / 27 eur (663,-Kč) samostatně  

• Ověření původu 

• 28,15 eur (691,- Kč) 

• Vystavení protokolu ke každému zvířeti

• 12 eur (295,- Kč)!  

• Pozn: cena je dle množství objednaných testů. 



• Test na SNP čipu (Ingenity angus profil, ověření původu  - pouze SNP + základní 
markery jako je zbarvení, chondrodysplazia, hyportichoza, epilepsie) 

• 29 USD (712,- Kč)

• Ověření původu (z dodaného genotypu)

• 15 USD (368,- Kč) 

• Bezrohost (není součástí balíčku)

• 25 USD (613,- Kč) při dotestování k balíčku, jinak 40 USD (981,-Kč)

• Myostatin (není součástí balíčku)

• 24 USD (589,- Kč)

• Balíček genetických defektů

• 40 USD (981,- Kč)





Kanadská asociace angus

• SNP ověření původu

• 22,- USD

• Test zbarvení

• 22,- USD

• Genetické markery

• 22,- USD



Cena v laboratoři SEGES – Dánsko –
pro všechna plemena skotu

• Vystavení paternitního panelu SNP 

(není zahrnuto testování zvířete) 

•30,- Eur (736,- Kč)



Ceník Van Haeringen Laboratory

• Genetický profil SNP

• Cena je na vyžádání

• Myostatin 9 variant

• 61,66 eur (1 514 Kč)!

• Bezrohost

• 53,26 eur (1 307,- Kč)!

Pozn.: Laboratoř nenabízí interpretaci QTL z čipu, jedná se o přímé 
testy



Zpoplatnění služby v laboratoři 
Genecontrol GMBH (simentál)

• Test na SNP čipu (izolace, zavedení do databáze, test) 

• 31,50 Eur (773,- Kč)

• Vystavení protokolu o výsledku QTL 

• 8,- Eur (197,- Kč)



Jak bychom si 
to přáli…





Jak bychom si to nepřáli… 







Závěrem

• ČMSCH je organizací chovatelů

• Připravena zajistit servis mezinárodní kvality

– Potřebujeme i vaši pomoc

• Individuální řešení jsou nesystémová a 
nákladná, partnerem jednání musí být Svaz

• Právní aspekt: objednatel vs. plátce služby

• Liberální přístup vs. náklady na fungování 
systému


