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0 Kč

0 Kč

Úhrada v den zahájení cyklu                          11 000 Kč 
Úhrada v den OPU - odebrání vajíček           11 000 Kč 
Úhrada v den ET - embryotransferu             11 000 Kč

Úhrada v den zahájení cyklu                       1 000 Kč 
Úhrada v den OPU - odebrání vajíček      11 000 Kč
Úhrada v den ET - embryotransferu         11 000 Kč

Úh rada v den zahájení cyklu                    1 000 K č 
Úhrada v den OPU - odebrání vajíček     11 000 Kč
Úhrada v den ET - embryotransferu         5 500 K č 

5000 Kč

23 000 Kč

8 000 Kč

33 000 Kč

17 500 Kč

KET - Kryoembryotransfer

 IUI - Intrauterinní inseminace

Cyklus s mininální stimulací 

Kompletní IVF cyklus 

Nativní IVF cyklus s ICSI 

NAIL & SPA SALON

Cena nezahrnuje:

Doplňkové laboratorní metody 

Celková anestezie - 2 000 Kč

Cena nezahrnuje:

Jiné doplňkové laboratorní metody 
Doplatky za léky
Celková anestezie - 2 000 Kč

Cena nezahrnuje:

Jiné doplňkové laboratorní metody 

Doplatky za léky

Celková anestezie - 2 000 Kč

Tento zákrok může žena podstoupit maximálně 6x za život

Cena zahrnuje:

zpracování spermatu

Platba v den zahájení přípravy (v den UZ před menses) - 1 000 Kč

Platba v den KET - 7 000 Kč

Cena nezahrnuje:

Jiné doplňkové laboratorní metody

Ceník asistované reprodukce 

s nárokem na 
úhradu ZP

bez nároku na 
úhradu ZP

s nárokem na 

úhradu ZP

bez nároku na 

úhradu ZP
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Cena zahrnuje:

Konzultace v průběhu cyklu

Výdaje spojené s darováním

Garance embrya vhodná k transferu 5. den kultivace (blastocysta)

Platba je účtována pouze za skutečně přenesená embrya

Cyklus s:

1 pětidenním embryem   35 000 Kč 

2 pětidenními embryi     59 000 Kč 
 

Cena nezahrnuje:

Jiné doplňkové laboratorní metody 

Léky

Platby:

13 000 Kč při potvrzení dárců pro samoplátce

Doplatek musí být uhrazen nejpozději týden před ET (embryotransferem)

Cena zahrnuje:

Konzultace v průběhu cyklu

Náklady spojené s dárkyní (monitoring cyklu dárkyně a získání oocytů, léky pro dárkyni, úhrada výdajů dárkyně)

Testy na HIV, Hep B, C a Syphilis pro partnera klientky

Embryotransfer

Program garance zaručuje klientce alespoň 2 embrya ve stádiu blastocysty (5. den kultivace). Pouze za předpokladu, že kvalita

spermií je dle spermiogramu normospermie.

Cena nezahrnuje:

Vitrifikace embryí + rok úchovy

Jiné doplňkové laboratorní metody 

Platby:

35 000 Kč při potvrzení termínu léčby pro samoplátce

15 000 Kč při potvrzení termínu léčby pro pojišťovnu 

Doplatek musí být uhrazen nejpozději v den OPU (odběr vajíček) dárkyně

2

 
42 000 Kč

 
97 000 KčCyklus s darovanými vajíčky - oocyty

Cyklus s darovanými embryi 

s nárokem na 
úhradu ZP

bez nároku na 
úhradu ZP

Ceník asistované reprodukce 
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Punkce cysty vaječníku 

Poplatek za přípravu léků 

Vitrifikace embryí + 1 rok uskladnění 

Kryokonzervace spermií + 1 rok uskladnění 

Administrativní poplatky - výpis z dokumentace klienta aj. 

Asistovaný hatching (cena za AH u jednoho embrya) 

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost dárkyně 

Uskladnění biologického materiálu (roční poplatek) 

Prodloužená kultivace embryí (4. – 6. den po oplození) 

ICSI (Intracytoplasmatická injekce spermie do vajíčka) 

Embryoglue - tkáňové lepidlo 

Spermiogram 

Celková anestezie ( v ceně je také pobyt na stacionáři po zákroku) 

Microfluidic Sperm Sorting- metoda třídění spermií pomocí čipu 

TESE -chirurgické ziskání spermií - včetně anestezie 

Dávka spermií od dárce 

Konzultace s embryologem 30 min. 

HyCoSy - UZ vyšetření průchodnosti vejcovodů - výkon hradí ZP 

Konzultace s lékařem                                                                                                                                    1 000 Kč

1 000 Kč

3 000 Kč

5 000 Kč

7 000 Kč  

900 Kč

6000 Kč

500 Kč

 800 Kč

2 000 Kč

5 000 Kč

20 000 Kč

4 000 Kč

1 300 Kč

500 Kč

3 500 Kč

8 000 Kč

4 000 Kč

6 000 Kč

3 000 Kč

9 000 Kč

2 100 Kč

včetně výsledků genetického vyšetření

Vitrifikace za 2 pejety 

Každá další pejeta 

Re-kryo - zahrnuje 1 slámku

cena zahrnuje konzultaci s lékařem + samotný

zákrok cena nezahrnuje anestezii + pobyt ve

stacionáři

Rezervace je platná na 1 rok, později je zpoplatněna jako uskladnění biologického materiálu

Speciální laboratorní metody a postupy 

Mražení a uskladnění biologického materiálu 

Embryoskop - Permanentní monitoring embryí 
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Ceník asistované reprodukce 



Storno podmínky: 

Genetické vyšetření 

Zaplacené úhrady jsou nevratné.

Pokud je léčba přerušena ze závažných zdravotních důvodů, které klientka prokáže písemným vyjádřením lékaře, vrací se rezervační

poplatek v plné výši. 

V případě, že je léčba přerušena z vlastního rozhodnutí, rezervační poplatek se nevrací.

Tento ceník je platný pro klienty pojištěné u zdravotních pojišťoven v České republice.
Pokud má klient nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění, účtuje se cyklus přímo zdravotní pojišťovně. (Dle § 15 odst. 3 zákona o
veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. se hradí péče v souvislosti s umělým oplodněním nejvíce třikrát za život, nebo pokud bylo v prvních
dvou případech přeneseno do dělohy ženy pouze 1 lidské embryo čtyřikrát za život). Speciální laboratorní metody jsou hrazeny přímo klientem,
stejně jako doplatky za stimulační léky, nebo léky, které jsou nad rámec limitu hrazeného ze zdravotního pojištění (po vyčerpání 2250 IU). 

Provedení biopsie embryí k preimplantační diagnostice 

PGT aneuploidií (PGT-A nebo PGT-SR) - 2 embrya 

15 000 Kč

20 000 Kč

(preimplantační genetické testování aneuploidií) je vyšetření embryí k vyloučení nově vzniklých vad chromozomů u páru 
bez genetických poruch. Jedná se o poruchy počtu chromozomů (aneuploidie), které vznikají náhodně při zrání vajíček a 
spermií během vývoje embrya. Cílem tohoto vyšetření je vybrat k transferu geneticky zdravé embryo a tím zvýšit šanci na 
úspěšnou implantaci embrya v děloze, snížit počet nutných embryotransferů, snížit riziko spontánního potratu nebo 
postižení plodu chromozomální vadou.

Ceník asistované reprodukce 
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