
KLINICKÉ CENTRUM ISCARE 

ISCARE a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 61858366 

T: +420 234 770 100 / E: iscare@iscare.cz / www.iscare.cz 

 

 

Název dokumentu: Platební a storno podmínky  výkonů 
asistované reprodukce 
 

Platné od: 1.10.2020 Typ dokumentu:  
ceník 

ISCARE a.s.  Schválil: Ing. Vladimír 
Vokroj 

Stránka 1 z 2 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Pojištěné pacientky 

Výkon Záloha 
uhrazena při 
zahájení 
léčby 
(vystavení 
stimulačního 
protokolu/ 
zápis na 
čekací 
listinu)* 

Záloha 
uhrazena 
v den 
potvrzení 
přijetí 
dárkyně* 

Záloha 
uhrazena 
v den 
OPU/fertilizace 
oocytů 
dárkyně* 

Doplatek 
uhrazen v den 
transferu 

IVF Cyklus 4 000 Kč X 18 000 Kč Laboratorní 
metody a 
ostatní služby 

Social Freezing 7000 Kč X 30 000 Kč + 
případný 
doplatek za 
léky a další 
služby 

 

IVF cyklus 
s darovanými 
oocyty 

20 000 Kč 20 000 
Kč 

15 000 Kč Laboratorní 
metody a 
ostatní služby 

IVF cyklus s 
darovanými embryi 

18 000 Kč X X 10 000Kč 

 
Nepojištěné pacientky 

Výkon Záloha při 
zahájení 
léčby 

Záloha 
v den 
párování 
dárkyně 

Záloha v den 
OPU 

Doplatek 
v den 
Transferu 

IVF Cyklus 5 000 Kč X 32 600 Kč Laboratorní 
metody a 
ostatní služby 

Social Freezing 7 000 Kč X 30 000 Kč + 
případný 
doplatek za léky 
a další služby 

 

IVF cyklus 
s darovanými 
oocyty 

35 000 Kč 35 000 
Kč 

28 000 Kč Laboratorní 
metody a 
ostatní služby 

IVF cyklus 
s darovanými 
embryi 

18 000 Kč X X 10 000Kč 

 
*K přijatým zálohám vystavuje Iscare a.s. jako poskytovatel služby vždy příslušný zálohový doklad dle 

platné legislativy. 
 

Platební a storno podmínky  výkonů asistované reprodukce 
 

Platební podmínky podmínky ISCARE a.s. 

http://www.iscare.cz/
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Storno podmínky Iscare a.s. se vztahují na situace, kdy neplodný pár přeruší léčbu. V takovém případě platí, že 
pokud je léčba přerušena z důvodů na straně klienta, má společnost Iscare a.s. nárok na úhradu všech nákladů 
souvisejících s již poskytnutými službami (zejména konzultace s lékařem IVF či jiným specialistou, poskytnutá 
vyšetření apod.).  
Každý jednotlivý případ přerušení léčby ze strany klienta je posuzován individuálně s ohledem na zdravotní 
stav a další okolnosti související s navrženou léčbou. V případě úhrady těchto služeb platí, že oprávněné 
náklady jsou kryty z přijatých zálohových plateb, nedohodnou-li se klient a Iscare a.s. jinak. 
 

Při léčbě s darovanými oocyty pak dále platí, že pokud je přerušena léčba ze strany ISCARE a.s. z důvodů 
komplikací na straně dárkyně (závažné zdravotní důvody), pak si ISCARE a.s. vyhrazuje právo nabídnout 
klientům pokračování v léčbě s novou dárkyní. 
 
Při léčbě s darovanými embryi pak dále platí, že pokud léčený pár léčbu přerušuje či odsouvá, ale má i nadále 
zájem o rezervaci potvrzených embryí, a to o více než 6 měsíců od potvrzení rezervace embryí, lze rezervaci 
na žádost neplodného páru prodloužit na základě uhrazení částky za Uchování biologického materiálu 
v kryobance dle Ceníku výkonů asistované reprodukce.  
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