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TEST PŘÍBUZNOSTI OSOB
(TEST OTCOVSTVÍ)

Pro vyšetření příbuznosti osob používá naše laboratoř dnes již široce využívaný a osvědčený identifikační kit (tj. soupravu 
chemických látek potřebných k provedení testu určení osoby). Tento kit dodává renomovaná zahraniční firma a splňuje ta 
nejpřísnější kritéria. 

Nejprve je nutné získat ze vzorku vaší tkáně tzv. deoxyribonukleotidovou kyselinu (DNA), která představuje kompletní 
souhrn veškeré genetické informace vašeho organizmu. Z této DNA my posléze pomocí špičkové techniky vybereme 15 
speciálních míst. Mezi jedinci se tato místa liší svojí velikostí. S pravděpodobností nejméně 99,99% se nenajdou dva shodní 
nepříbuzní jedinci, kteří by měli ve vyšetřovaných místech stejné velikosti. Shody se nachází pouze v případě příbuzenského 
vztahu.

Pro odběr vzorku používáme ověřené stěrové soupravy s certifikátem pro soudní účely. Odběry stěru ze sliznice dutiny ústní 
si můžete provést sami, pokud nepotřebuje výsledek vyšetření předložit u soudu. Pro soudní účely musí být odběr proveden 
za přítomnost soudního znalce. Odběrová souprava je v ceně testu. Vlastní odběr je naprosto bezbolestný a při postupování 
podle přiloženého návodu je množství materiálu potřebného k analýze dostačující. Další možností je navštívit naše 
pracoviště a za úhradu si nechat odebrat vzorek u nás buď stěrem ze sliznice dutiny ústní nebo injekční jehlou z periferní 
krve. Pokud byste v budoucnu chtěli využít výsledky analýzy pro soudní účely, je nezbytné, aby u odběru vzorku byl přítomen 
náš smluvní soudní znalec. Pro všechny typy odběrů na našem pracovišti je nutná telefonická domluva a ceny odběrů nejsou 
zahrnuty v základní ceně testu.

Obálku se vzorky je nutné poslat poštou doporučeně, kurýrem do vlastních rukou, či ji donést osobně do naší laboratoře. 
Zajistíte tak, že se vaše vzorky dostanou opravdu k nám. V momentě, kdy vzorky převezme naše laboratoř, bude s nimi 
nakládáno jako s důvěrným materiálem podle zákonů a směrnic, jaké musí splňovat zdravotnické zařízení s akreditací. K 
veškerým získaným údajům se bude přistupovat jako k přísně důvěrným.

Podmínky provedení analýzy:

· platba předem  (č.ú. 51-1053760227/0100)

· podepsaný informovaný souhlas od všech vyšetřovaných dospělých osob

· řádně doručená zásilka (obálka nesmí být otevřená a/nebo poškozená)

· řádně doručené vzorky (zkumavky nesmí být poškozeny a/nebo otevřeny)

· dostatečná kvalita a množství materiálu 

 
Výsledek obdržíte ve lhůtě jednoho týdne od přijetí vzorku naší laboratoří. V ceně testu je zahrnuto potvrzení o příbuznosti 
testovaných osob v procentuálním vyjádření.

Je možné si přiobjednat tištěnou či elektronickou podobu dat s vyznačenými profily DNA všech vyšetřovaných osob, která 
sloužila jako podklad výpočtů pravděpodobnosti příbuzenského vztahu.

Provedení testu lze domluvit telefonicky na č. 773 669 442 nebo objednat E-mailem: genvia@volny.cz.

Ceny za provedení testu příbuznosti osob (test otcovství) jsou uvedeny v aktuálním ceníku laboratoře.


