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Ceník zdravotnických výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu
(ceník aktualizovaný 15. 05. 2014)
NS 0823 - CENTRUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE
PORODNICKO- GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA
Centrum asistované reprodukce Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc má
uzavřenu smlouvu o úhradě léčby neplodnosti ze zdravotního pojištění se všemi zdravotními
pojišťovnami v České republice.
Výkon inseminace je v našem zdravotnickém zařízení hrazen plně ze zdravotního pojištění 6x za jeden
kalendářní rok.
Pokud je nutné před inseminací užít stimulaci gonadotropiny, je třeba předem požádat o jejich úhradu
Vaši zdravotní pojišťovnu. Pokud zdravotní pojišťovna poskytne souhlas, gonadotropiny jsou
v požadovaném množství hrazeny plně ze zdravotního pojištění a jsou v našem zdravotnickém
zařízení bez doplatku.
Výkon In Vitro Fertilizace a EmbryoTransfer (IVF/ET) je hrazen ženám ve věku do 39 let ze zdravotního
pojištění 3x za život. Pokud bylo v 1. a 2. cyklu IVF/ET přeneseno pouze 1 embryo, je cyklus IVF/ET
hrazen ze zdravotního pojištění 4x za život.
Při stimulaci pro jeden cyklus IVF/ET je hrazeno po odsouhlasení úhrady Vaší zdravotní pojišťovnou
maximálně 2.250 jednotek gonadotropinů. Urinární i rekombinantní gonadotropiny jsou v našem
zdravotnickém zařízení bez doplatku.

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami
název

Vyšetření spermiogramu na žádost muže (ne ze zdravotní indikace)
Cyklus minimální stimulace pro IVF s transferem embryí (bez ICSI a AH)
Cyklus minimální stimulace pro IVF s transferem embryí (včetně ICSI a AH)
Cyklus minimální stimulace pro IVF přerušený po punkci před transferem embryí (bez ICSI)
Cyklus minimální stimulace pro IVF přerušený po punkci před transferem embryí (včetně
ICSI)
Cyklus minimální stimulace pro IVF přerušený před odběrem oocytů punkcí
Vpich jedné spermie do oocytu (ICSI) – do 6 oocytů
Vpich jedné spermie do oocytu (ICSI) – za každé další 3 oocyty
Selekce spermií pro ICSI (PICSI)
Prodloužená kultivace
Kontinuální monitoring embryí metodou Primo Vision pro celou dobu kultivace
Asistovaný hatching (AH)
Kryokonzervace (zamražení) embryí (včetně uložení po dobu 1 roku)
Kryokonzervace (zamražení) 6 oocytů nebo 2 časných embryí metodou vitrifikace (včetně
uložení po dobu 1 roku)
Kryokonzervace (zamražení) dalších 3 oocytů nebo dalších 2 časných embryí metodou
vitrifikace (včetně uložení po dobu 1 roku)
Kryokonzervace (zamražení) 2 blastocyst metodou vitrifikace (včetně uložení po dobu 1
roku)
Kryokonzervace (zamražení) dalších 2 blastocyst metodou vitrifikace (včetně uložení po
dobu 1 roku)
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Cena celkem
v Kč *

290,00
8 750,00
15 300,00
6 650,00
10 710,00
4 280,00
8 550,00
1 650,00
2 990,00
3 180,00
5 050,00
2 670,00
2 960,00
4 000,00
1 970,00
5 140,00
1 970,00
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Kryokonzervace (zamražení) spermií na žádost muže (ne ze zdravotní indikace, včetně
povinného vyšetření infekčních markerů anti-HIV 1 a 2, HIV p24, HBsAg, anti-HBc, antiHCV, syfilis a uložení spermatu po dobu 1. roku). Cena je přibližná a pohybuje se pod
Uložení zamražených embryí, spermií nebo oocytů každý další 1 rok
Rozmražení a kultivace vitrifikovaných oocytů
Embryotransfer po rozmražení a kultivaci embryí (KET)

4 530,00
1 770,00
3 850,00
6 520,00

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami
Cena celkem
v Kč *

název

Embryotransfer po rozmražení a kultivaci vitrifikovaných časných embryí
Embryotransfer po rozmražení a kultivaci vitrifikovaných blastocyst
Rozmražení embryí a jejich kultivace se zástavou dělení bez KET
Rozmražení vitrifikovaných časných embryí a jejich kultivace se zástavou dělení bez KET
Rozmražení vitrifikovaných blastocyst a jejich kultivace se zástavou dělení bez KET
Užití darovaných spermií pro umělé oplodnění (náhrada účelně, hospodárně a prokazatelně
vynaložených výdajů dárci spojených s darováním spermatu)
Užití darovaných oocytů pro umělé oplodnění (náhrada účelně, hospodárně a prokazatelně
vynaložených výdajů dárkyni spojených s darováním oocytů)
Embryotransfer po rozmražení a kultivaci darovaných embryí
Izolace spermií po odběru spermií z nadvarlete nebo varlete (MESA,TESE)

6 350,00
6 320,00
3 320,00
3 320,00
3 770,00
715,00
15 300,00
30 400,00
1 890,00

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

Darování spermatu
Darování oocytů

1.000,00
15.000,00

Ceník výkonů po vyčerpání podmínek úhrady klasického IVF/ET zdravotními pojišťovnami
Cyklus klasické stimulace pro IVF přerušený před odběrem oocytů punkcí
Cyklus klasické stimulace pro IVF přerušený po punkci před transferem embryí
Kompletní cyklus klasické stimulace pro IVF s transferem embryí

1 110,00
14 200,00
29 170,00

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

820,00

* Ceny jsou osvobozeny od DPH
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