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Ceník zdravotnických výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu 
(ceník aktualizovaný 24. 6. 2020) 

  

 

NS  0823 - CENTRUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE 
PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA 

Název Cena celkem 
v Kč  

Vyšetření spermiogramu na žádost muže (ne ze zdravotní indikace) 290,00 

Oxisperm – vyšetření oxidačního stresu u spermií 1 330,00 

Izolace spermií v laboratoři po odběru spermií z nadvarlete nebo varlete (MESA,TESE) 1 890,00 

Nativní cyklus 

Nativní cyklus bez punkce nebo bez zisku oocytů 3 000,00 

Nativní cyklus přerušený před transferem embryí (klasické oplození) 5 400,00 

Nativní cyklus s transferem embryí (klasické oplození) 8 600,00 

Nativní cyklus přerušený před transferem embryí (včetně ICSI jednoho oocytu) 7 400,00 

Nativní cyklus s transferem embryí (včetně ICSI jednoho oocytu a AH) 10 400,00 

Minimální stimulace 

Cyklus minimální stimulace pro IVF přerušený před odběrem oocytů punkcí 4 280,00 

Cyklus minimální stimulace pro IVF přerušený po punkci před transferem embryí (bez ICSI) 6 650,00 

Cyklus minimální stimulace pro IVF přerušený po punkci před transferem embryí (včetně 
ICSI do 6 oocytů) 

10 710,00 

Cyklus minimální stimulace pro IVF s transferem embryí (bez ICSI a AH) 8 750,00 

Cyklus minimální stimulace pro IVF s transferem embryí (včetně ICSI do 6 oocytů a AH) 15 300,00 

IVF cyklus nehrazený zdravotní pojišťovnou (po vyčerpání podmínek úhrady zdravotní pojišťovnou) 

Cyklus klasické stimulace pro IVF přerušený před odběrem oocytů punkcí (po vyčerpání 
podmínek úhrady IVF/ET zdravotními pojišťovnami) 1500,00 

Cyklus klasické stimulace pro IVF přerušený po punkci před transferem embryí (po 
vyčerpání podmínek úhrady IVF/ET zdravotními pojišťovnami) 17 600,00 

Kompletní cyklus klasické stimulace pro IVF s transferem embryí (po vyčerpání podmínek 
úhrady IVF/ET zdravotními pojišťovnami) 36 700,00 

Laboratorní metody 

Vpich jedné spermie do oocytu (ICSI) – do 6 oocytů 8 550,00 

Vpich jedné spermie do oocytu (ICSI) – za každé další 3 oocyty 1 650,00 

Selekce spermií pro ICSI (metoda PICSI) 2 990,00 

Selekce spermií metodou mikrofluidního čipu 4 000,00 

Prodloužená kultivace 3 180,00 

Kontinuální monitoring embryí pro celou dobu kultivace 5 050,00 

Asistovaný hatching (AH) 2 670,00 

Odběr trofektodermu pro PGT 10 700,00 

Vizualizace dělícího vřeténka 7 500,00 

Kryokonzervace a kryoembryotransfer 

Zamražení 2 blastocyst metodou vitrifikace (včetně uložení po dobu 1 roku) 5 140,00 

Zamražení dalších 2 blastocyst metodou vitrifikace (včetně uložení po dobu 1 roku) 1 970,00 
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Zamražení 6 oocytů nebo 2 časných embryí metodou vitrifikace (včetně uložení po dobu 1 
roku) 

4 000,00 

Zamražení dalších 3 oocytů nebo dalších 2 časných embryí metodou vitrifikace (včetně 
uložení po dobu 1 roku) 

1 970,00 

Zamražení spermií na žádost muže (ne ze zdravotní indikace, včetně povinného vyšetření 
infekčních markerů anti-HIV 1 a 2, HIV p24, HBsAg, anti-HBc, anti-HCV, syfilis a uložení 
spermatu po dobu 1. roku). Cena je přibližná a pohybuje se podle aktuálních cen 
laboratorních vyšetření infekčních markerů 

5 309,00 

Uložení zamražených embryí, spermií nebo oocytů každý další 1 rok 1 770,00 

Rozmražení a kultivace vitrifikovaných oocytů 3 850,00 

Embryotransfer po rozmražení a kultivaci časných embryí 6 350,00 

Rozmražení časných embryí a jejich kultivace se zástavou dělení bez KET 3 320,00 

Embryotransfer po rozmražení a kultivaci vitrifikovaných blastocyst 6 320,00 

Rozmražení vitrifikovaných blastocyst a jejich kultivace se zástavou dělení bez KET 3 770,00 

Užití darovaných reprodukčních buněk 

Užití darovaných spermií pro umělé oplodnění (náhrada účelně, hospodárně a prokazatelně 
vynaložených výdajů dárci spojených s darováním spermatu) 

2 000,00 

Užití darovaných oocytů pro umělé oplodnění (náhrada účelně, hospodárně a prokazatelně 
vynaložených výdajů dárkyni spojených s darováním oocytů) 

25 300,00 

Embryotransfer po rozmražení a kultivaci darovaných embryí 30 400,00 

Finanční náhrada dárcům/dárkyním spermatu a oocytů  
(náhrada účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů, které dárci/dárkyni vzniknou v souvislosti s darováním) 

Darování spermatu – za jeden odběr 1 000,00 

Darování oocytů 25.000,00 

    

Příprava a převoz zamražených embryí, spermií nebo oocytů z nebo do jiného tkáňového 
zařízení 

Příprava zamražených embryí, spermií nebo oocytů na převoz  820,00 

Dopravné za 1 km dle ceníku a kalkulace Odboru provozu a služeb: Provoz dopravy   

 
 

 


