
 
 

Ústav soudního lékařství 2.LF UK, Nemocnice Na Bulovce  

a společnost Forenzní DNA servis, s.r.o.  
 

Vás zvou na odborný seminář 
 

LIDSKÁ A ZVÍŘECÍ IDENTIFIKAČNÍ GENETIKA: NORMY, DOPORUČENÍ, NOVÉ TRENDY 

 

Kde: Ústav soudního lékařství Nemocnice Na Bulovce, pavilon 17, Budínova 2, Praha 8 

Kdy: 25.-26.9.2018 (registrace dne 25.9. od 13:00)  

Aktualizovaný program: 

25.9. 

• Výsledky validační studie izolačního automatu MagCore na forenzních vzorcích (FDNAS) 

• Izolační automat MagCore jako versatilní přístroj pro izolaci DNA ze široké škály biologických materiálů (KRD) 

• WildLife crime v České republice: skryté hrozby a aktuální kauzy (Mgr. Pavla Říhová, Česká inspekce životního 
prostředí) 

• Individuální a skupinová DNA identifikace živočišného biologického materiálu (FDNAS)  

• Aplikace GDPR pro oblast lidské identifikační genetiky: znalecké posudky a „anonymní“ testy otcovství (Jiří Jurka, 
Innovation One) 
 

26.9. 

• Přehled doporučení odborných společností a norem pro oblast lidské a zvířecí identifikační genetiky (FDNAS) 

• Nová revize normy ISO 17025:2018 a směrnice ILAC-G19:2014 (Ing. Zdena Drdová, Český institut pro akreditaci) 

• První zkušenosti se sekvenátorem 3200 SeqStudio a RT-PCR QuantStudio 5 (FDNAS) 

• nhDNAdatabase: cloudová aplikace pro správu DNA profilů ze vzorků živočišného materiálu (NetSystems a.s.) 

• Soudně-lékařská kazuistika ve vztahu k identifikační genetice (ÚSL NNB) 
 

Informace k přihlašování: 

• Cena semináře je 3000 Kč plus 21% DPH, tj. 3630 Kč vč. DPH (v ceně je zahrnuto stravování po oba dny, 
nealkoholické nápoje, káva a sylaby jednotlivých přednášek). Zaměstnanci policie mají účast zdarma. Pracovníci z 
laboratoří spadajících pod organizační složky státu mohou požádat o prominutí vložného.  25.9. večer je pro 
účastníky semináře naplánována v Richter Brewery (Pivovar u Bulovky) ochutnávka piv, raut a živá hudba (Vejfuk). 

• Důležité: při podávání příkazu k úhradě je nezbytné, abyste uvedli jméno účastníka, za kterého je placeno, např. 
ve formě poznámky nebo informace pro příjemce. Bez tohoto opatření není v některých případech vůbec možné 
identifikovat, ke kterému účastníkovi se platba vztahuje. Úhradu proveďte na účet: č.ú. 758544028/5500, 
variabilní symbol 25262018. Svou účast na semináři (včetně počtu účastníků) a zájem o ubytování (OKTE a KEU 
PZ) prosím potvrďte co nejdříve, nejpozději do  10.9.2018 na e-mailovou adresu: service@DNA.com.cz  a v kopii: 
simona.dalihodova@DNA.com.cz. Případné dotazy volejte na tel: 731 503 250 (Mgr. Simona Dalihodová) 

Tato pozvánka je také dostupná online na: www.DNAcentrum.cz, www.AMPLICON.cz, www.4N6shop.cz  

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na Vaši účast. 

 

 

Seminář sponzoruje firma KRD.  
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