
Ceník výkonů 

*ICSI / PICSI do většího počtu oocytů (více než 20) z důvodu OHSS je provedení ICSI / PICSI do více než 20ti oocytů 

zdarma, tj. pacientka hradí max 22000 / 24500 

IVF cyklus - samoplátci 35 875 
IVF cyklus bez ET (embryotransferu) 17 246 
Naturální cyklus s ET (embryotransferem) 9 500 
Naturální cyklus bez ET (embryotransferu) 7 000 
Naturální cyklus bez získání oocytu 4 000 
Zrušený cyklus před odběrem oocytů 1 500 
ICSI (intracytoplasmická injekce spermie) do 1 oocytu 3 000 
ICSI každý další oocyt * 1 000 
PICSI (intracytoplasmická injekce specificky vyselektované spermie) do 1 oocytu 5 500 
PICSI každý další oocyt 1 000 
LAISS (laserová selekce imotilních spermií) 3 500 
Kontinuální monitoring embryí  bez PK 3 500 
Kontinuální monitoring embryí  s PK 5 500 
Asistovaný hatching před embryotransferem 700 
Biopsie pro preimplantační diagnostiku 8 500 
Embryo Glue 2 200 
Kryokonzervace embryí (první slámka včetně úhrady skladování do konce kalendářního roku) 4 000 
Kryokonzervace embryí (každá další slámka) 1 100 
Kryokonzervace oocytů na vlastní žádost 5 000 
Kryokonzervace oocytů (každá další slámka) 1 100 
Rozmrazení a kultivace embryí před KET 2 500 
KET (transfer rozmražených embryí) 2 500 
TESE/MESA (urologický výkon) 10 000 
Zpracování materiálu po TESE/MESA 6 500 
Kryokonzervace materiálu TESE/MESA 2 500 
Kompletní spermiogram (bez lékařského doporučení) - samoplátci 1 860 
Preparace spermií pro IUI (intrauterinní inseminace) - samoplátci 3 900 
Kryokonzervace spermií na vlastní žádost   3 500 
Rekryokonzervace spermií - opětovné zamrazení již rozmrazeného vzorku 500 
Kryokonzervace reprodukčních buněk u pacientů před chemoterapií (nebo podobnou toxickou léčbou) bez poplatku 
Poplatek za skladování reprodukčních buněk a tkání (za každý další započatý kalendářní rok) u 
neonkologických pacientů 1 500 
Poplatek za skladování reprod. buněk u onkologických pacientů (od začátku 3. kalendář. roku  
za každý další rok) 500 
Příplatek za zpracování materiálu nevyšetřených pacientů a pacientů s jiným než negativním nálezem  
(HIV, HCV, HBV, syfilis aj.) 3 500 
Mikrofluidní čip selekce spermií 4 000 
Stanovení receptivity endometria 15 851 
Zona Free ET 2 000 
Uvolnění reprodukčních buněk a tkání k distribuci mimo FN Motol 1 000 
Uhrazení poplatku v souvislosti s léčbou metodami asistované reprodukce s využitím dárcovských spermií 4 000 
Uhrazení poplatku v souvislosti s léčbou metodami asistované reprodukce s využitím dárcovských oocytů 38 000 
Specializované proškolení před IVF bez poplatku 
Specializované proškolení před IUI bez poplatku 
Vyplacení náhrady dle zákona o tkáních a buňkách (párům darujícím nadbytečná embrya) 1 000 
Vyplacení náhrady dle zákona o tkáních a buňkách (pro dárce spermií) 10 000 
Vyplacení náhrady dle zákona o tkáních a buňkách (pro dárkyně vajíček) 22 500 


