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Cyklus IVF 
Balíček zahrnuje počáteční konzultaci na klinice (včetně ultrazvukového vyšetření), všechny léky 
potřebné pro IVF cyklus (až do těhotenského testu), vyšetření pohlavně přenosných chorob (STD), 
odběr krve pro hormonální profil, celkovou anestézii, odběr oocytů, fertilizaci oocytů pomocí ICSI, 
kultivaci embryí až 72 hodin a embryotransfer. 

3 200 € 

Social freezing 
Balíček zahrnuje úvodní konzultaci na klinice (včetně ultrazvukového vyšetření), veškeré léky potřebné 
pro hormonální stimulaci, vyšetření na sexuálně přenosné choroby (STD), celkovou anestezii, odběr 
oocytů, vitrifikaci oocytů a jejich uskladnění na 3 roky. 

2 500 € 

IVF cyklus po Social freezing 
Balíček zahrnuje všechny léky potřebné pro přípravu na embryotransfer (až do těhotenského testu), 
fertilizaci oocytů pomocí ICSI a embryotransfer. Laboratorní metody vyjma ICSI nejsou zahrnuty v ceně. 

1 400 € 

IVF cyklus s darovanými oocyty a garantovaným ET 
Balíček zahrnuje úvodní konzultaci na klinice (včetně ultrazvukového vyšetření), veškeré léky potřebné 
pro IVF cyklus pro dárkyni i příjemkyni (až do těhotenského testu), vyšetření na sexuálně přenosné 
choroby (STD), náklady spojené s dárkyní (vč. celkové anestezie a odběru oocytů), fertilizaci oocytů 
metodou ICSI, prodlouženou kultivaci embryí až do možného stádia blastocyst (až 120 hodin) a 
garantovaný embryo transfer až dvou embryí. 

4 800 € 

IVF cyklus s darovanými oocyty a garantovaným ET & KET 
Balíček zahrnuje úvodní konzultaci na klinice (včetně ultrazvukového vyšetření), veškeré léky potřebné 
pro IVF cyklus pro dárkyni i příjemkyni (až do těhotenského testu), léky potřebné pro přípravu na 
kryoembryotransfer, kryokonzervaci spermií na 1 rok včetně spermiogramu, vyšetření na sexuálně 
přenosné choroby (STD), náklady spojené s dárkyní (vč. celkovoé anestezie a odběru oocytů), fertilizaci 
oocytů metodou ICSI, prodlouženou kultivaci embryí až do možného stádia blastocyst (až 120 hodin), 
vitrifikaci embryí a uchování v kryobance po dobu 1 roku, jeden garantovaný transfer až dvou 
„čerstvých“ embryí a jeden garantovaný transfer až dvou mražených embrií v případě, kdy nedojde po 
transferu “čerstvých” embryí k otěhotnění.  

5 800 € 

Darovaná embrya – blastocysty 
Tento balíček zahrnuje úvodní konzultaci na klinice (včetně ultrazvukového vyšetření), jeden transfer 
až dvou mrazených embryí a léky potřebné pro přípravu na kryoembryotransfer (až do těhotenského 
testu). Embrya jsou kultivována až do stádia blastocyst (až 120 hodin).  

2 500 € 

 
 
 

ICSI 500 € 

PICSI 800 € 

Monitoring embryí v inkubátoru Geri 200 € 

Prodloužená kultivace embryí (vice než 72 hodin) 200 € 

Asistovaný hatching 300 € 

EmbryoGlue 250 € 

Vitrifikace embryí / oocytů  (cena zahrnuje uchování v kryobance po dobu 1 roku) 600 € 

Kryokonzervace spermatu (cena zahrnuje uchování v kryobance po dobu 1 roku) 300 € 

Roční poplatek za uchování oocytů / embryí / spermatu v kryobance 100 € 

Vyšetření spermií na DNA poškození a oxidativní stress (bez spermiogramu) 200 € 

  
 

Laboratorní metody 

Ceník výkonů asistované reprodukce pro pacienty bez zdravotního pojištění v ČR - EUR 
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Vstupní konzultace 150 € 

Ultrazvukové vyšetření 80 € 

Předoperační vyšetření 200 € 

Vyšetření AMH (Anti-Müllerian Hormone) 55 € 

Hormonální profil: E2, FSH, LH, PRG, TSH, fT4, aTPO, PRL a krevní skupina 95 € 

Spermiogram 100 € 

Použití zamražených spermií dárce ze spermabanky 200 € 

Kryo embryo transfer (ET mrazených embryí) 400 € 

Hospitalizace - jednolůžkový pokoj (den) 150 € 

Hospitalizace - standardní pokoj (den)                                                                              120 € 

Stacionář (MESA / TESE / microTESE, aj.) 30 € 

 
 
 
 

Přerušený cycklus IVF v průběhu stimulace  1 200 € 

OPU bez zisku oocytů 1 500 € 

Cyklus IVF bez embryo trasferu  1 800 € 

 
 
 
 

Vstupní konzultace 60 € 

Základní imunologické vyšetření 400 € 
 

 
 

 

Vstupní konzultace 80 € 

PGT-A vyšetření – cena za jedno vyšetřované embryo  
(Preimplantační testování aneuploidií  - abnormální počet chromozomů) 

320 € 
 

PGT-A balíček laboratorních metod 
(Balíček zahrnuje vitrifikace embryí, GERI monitoring, prodlouženou kultivaci, asistovaný hatching, 

biopsii) 

1 750 € 
 

PGT-M vyšetření – cena za jedno vyšetřované embryo  
395 € 

 

Karyotyping 200 € 

Carrier test    480 € 

Carrier test – kompatibilita párů 870 € 

 
 

 

Vstupní konzultace 40 € 

Kontrolní konzultace 20 € 

MESA / TESE / microTESE  1 340 € 

PESA  600 € 
 

Další služby 

Přerušené cykly 
 

Andrologie 

Imunologie 

Genetika 
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