
CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE
Samoplátci

Ceník pro samoplátce je určen pro klienty, kteří nejsou pojištěni u žádné ze zdravotních pojišťoven v ČR.
Ceny jsou fixně stanovené v EUR, platby je možné realizovat kartou nebo v hotovosti, pro případný přepočet do CZK 
bude použitý aktuálně platný kurz vyhlášený ČNB. 
Ceny za stimulační léky jsou fixně stanovené v CZK a je možné je hradit pouze v CZK.

PRVNÍ KONZULTACE

KONZULTACE PROSTŘEDNICTVÍM SKYPE / TELEFON 0 €

KONZULTACE OSOBNÍ NA KLINICE 0 €

POPLATEK ZA DALŠÍ KONZULTACI K LÉČEBNÉMU 
CYKLU Osobní / telefonická / skype v délce 30 minut 50 €

KOMPLETNÍ IVF CYKLUS 2 900 €

CENA ZAHRNUJE:
 ✓ Konzultaci a ultrazvuková vyšetření během léčebného cyklu
 ✓ Testy HIV, hepatitida B, hepatitida C a syfilis u obou partnerů (nejpozději v den odběru vajíček)
 ✓ Odběr vajíček a celkovou anestezii
 ✓ Spermiogram partnera
 ✓ ICSI, prodloužená kultivace, ev. asistovaný hatching
 ✓ Embryotransfer
 ✓ Předoperační vyšetření v případě absolvování druhé folikulometrie na klinice GENNET  

CENA NEZAHRNUJE:
 × Jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře / embryologa a přání klienta)
 × Stimulační léky

USKUTEČNĚNÍ PLATEB:
• 1 000 € v den vystavení stimulačního protokolu
• 1 000 € v den odběru vajíček. V případě, že se odběr vajíček neuskuteční, nebude tato částka účtována.
• 900 € v den embryotransferu, nebo v den mražení embryí. V případě, že se embryotransfer neuskuteční,

nebude tato částka účtována.
• Doplňkové laboratorní metody v den embryotransferu

KRYOEMBRYOTRANSFER (KET) 900 €

CENA ZAHRNUJE:
 ✓ Konzultaci a ultrazvuková vyšetření během léčebného cyklu
 ✓ Přípravu embryí
 ✓ Embryotransfer

CENA NEZAHRNUJE:

 × Léky a jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře a přání klienta)
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CYKLUS S VITRIFIKACÍ VAJÍČEK (social freezing) 1 900 €

CENA ZAHRNUJE:
 ✓ Konzultaci a ultrazvuková vyšetření během léčebného cyklu
 ✓ Testy HIV, hepatitida B, hepatitida C a syfilis u klientky (nejpozději v den odběru vajíček)
 ✓ Odběr vajíček a celkovou anestezii
 ✓ Zamražení vajíček vitrifikací (max. 6 vajíček)
 ✓ Uchování vajíček po dobu 1 roku

CENA NEZAHRNUJE:
 × Každá další 1 straw (max. 3 vajíčka) 25 €
 × Stimulační léky

USKUTEČNĚNÍ PLATEB:
• 600 € v den vystavení stimulačního protokolu
• 1 300 € v den odběru vajíček. V případě, že se odběr vajíček neuskuteční, nebude tato částka účtována
• Při použití vajíček pro léčbu bude účtována část cyklu IVF splatná v den transferu (1 200 €)

CYKLUS S DAROVANÝMI VAJÍČKY 5 900 €

CENA ZAHRNUJE:
 ✓ Konzultaci a ultrazvuková vyšetření během léčebného cyklu
 ✓ Náklady spojené se stimulací dárkyně (monitoring cyklu dárkyně a získání oocytů, léky pro dárkyni, úhrada 
výdajů dárkyně)

 ✓ Testy HIV, hepatitida B, hepatitida C a syfilis u partnera klientky
 ✓ Spermiogram + mražení spermií partnera a úchova na 1 rok (nutné zažádat předem)
 ✓ ICSI, prodloužená kultivace, ev. asistovaný hatching
 ✓ Embryotransfer

 ✓ Program garance zaručuje klientce alespoň 2 embrya ve stádiu blastocysty (5. den kultivace). To za 
předpokladu, že kvalita spermií není kvalifikována jako OAT (oligoasthenoteratozoospermie) a horší dle 
WHO. Pokud klientka obdrží pouze 1 blastocystu a neotěhotní (potvrzená srdeční akce), bude jí poskytnuto 
minimálně 1 další embryo v rámci asynchronního cyklu (tzn. 1 embryo ve stádiu blastocysty za užití oocytu jiné 
dárkyně).

 ✓ Třetí cyklus zdarma pro klientky, které u nás neotěhotní (potvrzená srdeční akce) ani po dvou cyklech s 
darovanými vajíčky (po transferu všech embryí vzniklých během těchto cyklů), a kvalita spermatu nebyla v 
obou cyklech kvalifikována jako OAT nebo horší (dle WHO).

CENA NEZAHRNUJE:
 × Jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře / embryologa a přání klienta)
 × Léky

USKUTEČNĚNÍ PLATEB:
• 500 € při potvrzení termínu léčby
• Cyklus musí být uhrazen nejpozději v den odběru vajíček

2/7

Na našich klinikách je možné platit v hotovosti nebo platební kartou. Na našich klinikách je možné platit v hotovosti nebo platební kartou. 

GENNET, s.r.o., se sídlem Kostelní 292/9, 170 00 Praha 7, společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94758, IČ: 27080234, DIČ: CZ699004108

info@gennet.cz | www.gennet.cz

 FQ-FIN-002 25/04/2023 V6



CYKLUS S DAROVANÝMI EMBRYI S PGT-A

CENA ZAHRNUJE:
 ✓ konzultace v průběhu cyklu
 ✓ výdaje spojené s darováním
 ✓ Garance euploidního embrya vhodná k transferu 5. den kultivace (blastocysta) po PGT-A vyšetření
 ✓ Garance přednostního pořadí v případě neúspěšného rozmrazení embryí. Platba je účtována pouze za 
skutečně přenesená embrya.

 ✓ Třetí cyklus zdarma pokud klientka neotěhotní (potvrzená srdeční akce) ani po dvou cyklech s darovanými 
embryi u nás a v 1. a 2. cyklu zamražených darovaných embryí byly transferovány vždy dvě blastocysty, má 
nárok při 3. cyklu zdarma na 2 blastocysty po PGT-A k transferu.

 ✓ Ve všech ostatních případech má nárok při 3. cyklu na 1 blastocystu k transferu
 ✓ Nárok na 3. cyklus zdarma trvá po dobu 12 měsíců od posledního embryo transferu.

Cyklus s:
• 1 pětidenním embryem – 2 300 €
• 2 pětidenními embryi – 4 600 €

CENA NEZAHRNUJE:
 × Jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře / embryologa a přání klienta)

USKUTEČNĚNÍ PLATEB:
• 500 € při potvrzení termínu léčby
• Cyklus musí být uhrazen nejpozději v den embryotransferu

CYKLUS S DAROVANÝMI EMBRYI S GARANCÍ

CENA ZAHRNUJE:
 ✓ konzultace v průběhu cyklu
 ✓ výdaje spojené s darováním
 ✓ Garance embrya vhodná k transferu 5. den kultivace (blastocysta)
 ✓ Garance přednostního pořadí v případě neúspěšného rozmrazení embryí. Platba je účtována pouze za 
skutečně přenesená embrya.

 ✓ Třetí cyklus zdarma pokud klientka neotěhotní (potvrzená srdeční akce) ani po dvou cyklech s darovanými 
embryi u nás a v 1. a 2. cyklu zamražených darovaných embryí byly transferovány vždy dvě blastocysty, má 
nárok při 3. cyklu zdarma na 2 blastocysty k transferu.

 ✓ Ve všech ostatních případech má nárok při 3. cyklu na 1 blastocystu k transferu
 ✓ Nárok na 3. cyklus zdarma trvá po dobu 12 měsíců od posledního embryo transferu.

Cyklus s:
• 1 pětidenním embryem – 1 600 €
• 2 pětidenními embryi – 3 200 €

CENA NEZAHRNUJE:
 × Jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře / embryologa a přání klienta)

USKUTEČNĚNÍ PLATEB:
• 500 € při potvrzení termínu léčby
• Cyklus musí být uhrazen nejpozději v den embryotransferu
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NATIVNÍ IVF CYKLUS (cyklus bez medikace) 1 400 €

Při nativním IVF cyklu probíhá monitoring růstu folikulů v přirozeném cyklu ženy, kdy žena nemusí užívat žádnou 
medikaci. Následný odběr vajíček lze provést v celkové anestezii, analgosedaci, nebo úplně bez anestezie.

CENA ZAHRNUJE:
 ✓ Konzultaci a ultrazvuková vyšetření během léčebného cyklu
 ✓ Testy HIV, hepatitida B, hepatitida C a syfilis u obou partnerů (nejpozději v den odběru vajíček)
 ✓ Odběr vajíček
 ✓ Spermiogram
 ✓ ICSI
 ✓ Embryotransfer
 ✓ Vitrifikace a uchování embryí po dobu 1 roku 
 ✓ Předoperační vyšetření v případě absolvování druhé folikulometrie na klinice GENNET   

CENA NEZAHRNUJE:
 × Celková anestezie / analgosedace – 100 € / 79 €
 × Jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře / embryologa a přání klienta)

USKUTEČNĚNÍ PLATEB:
• 100 €  v den zahájení cyklu
• 900 €  v den odběru vajíček
• 400 € v den embryotransferu nebo v den mražení. V případě, že se embryotransfer neuskuteční, nebude tato

částka účtována.
• Anestezie / analgosedace v den punkce, doplňkové laboratorní metody v den embryotransferu

VYUŽITÍ NÁHRADNÍHO MATEŘSTVÍ

• Při využití náhradní matky se k vybranému léčebnému cyklu doplácí 1 300 €
• Tento doplatek zahrnuje přípravu, konzultaci s právním zástupcem a veškerou administrativu
• Podmínky využití náhradního mateřství: Medicínská indikace

Alespoň jeden z partnerů musí být biologický rodič
Náhradní matka i rodiče budoucího dítěte musí mít občanství ČR
Schválení etické komise GENNET, s.r.o.

IUI – INTRAUTERINNÍ INSEMINACE 400 € 

CENA ZAHRNUJE:
 ✓ Ultrazvuková vyšetření, přípravu spermií, provedení inseminace

CENA NEZAHRNUJE:
 × Případné léky (záleží na ordinaci lékaře)

4/7

Na našich klinikách je možné platit v hotovosti nebo platební kartou. Na našich klinikách je možné platit v hotovosti nebo platební kartou. 

GENNET, s.r.o., se sídlem Kostelní 292/9, 170 00 Praha 7, společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94758, IČ: 27080234, DIČ: CZ699004108

info@gennet.cz | www.gennet.cz

 FQ-FIN-002 25/04/2023 V6



CYKLUS S MINIMÁLNÍ STIMULACÍ 1 800 €

CENA ZAHRNUJE:
 ✓ Konzultaci a ultrazvuková vyšetření během léčebného cyklu
 ✓ Testy HIV, hepatitida B, hepatitida C a syfilis u obou partnerů (nejpozději v den odběru vajíček)
 ✓ Odběr vajíček
 ✓ Spermiogram
 ✓ Embryotransfer
 ✓ Vitrifikace a uchování embryí po dobu 1 roku
 ✓ Předoperační vyšetření 

CENA NEZAHRNUJE:
 × Celková anestezie / analgosedace – 100 € / 79 €
 × Jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře / embryologa a přání klienta)

  USKUTEČNĚNÍ PLATEB:
• 100 €  v den zahájení cyklu
• 1 200 €  v den odběru vajíček
• 500 € v den embryotransferu nebo v den mražení. V případě, že se embryotransfer neuskuteční, nebude tato

částka účtována.
• Anestezie / analgosedace v den punkce, doplňkové laboratorní metody v den embryotransferu
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Na našich klinikách je možné platit v hotovosti nebo platební kartou. 

VĚRNOSTNÍ PROGRAM KLINIKY GENNET
Abychom poděkovali našim klientům za důvěru, vytvořili jsme GENNET věrnostní program. Velmi si vážíme, že 
nám spousta klientů zachová svou přízeň i v případě neúspěšného cyklu.

Myšlenka je tedy jednoduchá: naši klienti získají po každém cyklu poukázku na slevu 10% na cyklus následující. 
Poukázka je platná 12 měsíců od data vystavení a je nepřenosná. Poukázka platí pouze na stejný typ léčby. 
Poukázku nelze využít na KET.

DOPLŇKOVÉ LABORATORNÍ METODY A POSTUPY

SPERMIOGRAM 51 €

MICROFLUIDIC SPERM SORTING 236 €

DNA FRAGMENTACE SPERMIÍ (METODA TUNEL) 118 €

ROZMRAŽENÍ DÁVKY SPERMIÍ DÁRCE 250 €

REZERVACE DÁVKY SPERMIÍ DÁRCE
Rezervace je platná na 1 rok, později je 
zpoplatněna jako úchova biologického 
materiálu

250 €

TESE Včetně histologie a anestezie 1 700 €

ICSI 315 €

PERMANENTNÍ MONITORING EMBRYÍ Je třeba nahlásit nejdéle 1 den před OPU 350 €

EMBRYOGLUE Médium podporující implantaci (kontaktujte 
nás nejdéle 1 den před ET) 200 €

ASISTOVANÝ HATCHING U jednoho embrya 118 €

PRODLOUŽENÁ KULTIVACE EMBRYÍ 138 €
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MRAŽENÍ A ÚCHOVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

KRYOKONZERVACE SPERMIÍ + 1 ROK ÚCHOVY 268 €

VITRIFIKACE EMBRYÍ + 1 ROK ÚCHOVY
Vitrifikace do dvou straws 400 €

Každá další straw 25 25 €

ÚCHOVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU Roční poplatek 150 €

KOMPLETNÍ BALÍČEK EMBRYOLOGICKÝCH METOD

MICROFLUIDIC SPERM SORTING
Je třeba nahlásit nejdéle 1 den před OPU
Médium podporující implantaci (kontaktujte 
nás nejdéle 1 den před ET)
Bez omezení počtu straw

990 €
PERMANENTNÍ MONITORING EMBRYÍ

EMBRYOGLUE

VITRIFIKACE EMBRYÍ + 1 ROK ÚCHOVY



Nezapomeňte si, prosím, přečíst storno podmínky kliniky GENNET.

DOPLŇKOVÉ AMBULANTNÍ SLUŽBY

1. KONZULTACE S UROLOGEM / ANDROLOGEM Osobní / telefonická / skype v délce 60 minut 100 €

KONZULTACE S VÝSLEDKY S UROLOGEM / 
ANDROLOGEM Osobní / telefonická / skype v délce 30 minut 50 €

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ SET
– EKG
– Testy krve a moči
– Vyšetření internistou + závěr internisty

130 €

EKG VYŠETŘENÍ 24 €

VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 59 €

PODÁNÍ INFUZE I.V. 100 €

APLIKACE INTRAUTERINÍHO VÝPLACHU 100 €

IRITACE ENDOMETRIA AMBULANTNÍ 40 €

HYSTEROSKOPIE - IRITACE ENDOMETRIA / 
DIAGNOSTICKÁ

– Cena je uvedena bez anestezie, tu je potřeba
uhradit zvlášť

– Cena zahrnuje předoperační vyšetření
630 €

CELKOVÁ ANESTEZIE 100 €

GERT - TEST ENDOMETRIÁLNÍ RECEPTIVITY 400 €

PROVEDENÍ BIOPSIE EMBRYÍ K PREIMPLANTAČNÍ 
DIAGNOSTICE           500 €

ZONA FREE 197 €

ANALGOSEDACE 79 €

HyCoSy – UZ VYŠETŘENÍ PRŮCHODNOSTI 
VEJCOVODŮ 100 €

DOPLATEK ZA KONTRASTNÍ LÁTKU HyFoSy 100 €
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KOMPLETNÍ BALÍČEK PGT-A

• Tento balíček je možno využít u IVF cyklu s vlastními i darovanými oocyty
• PGT balíček se vztahuje na všechna embrya z konkrétního cyklu

CENA ZAHRNUJE:
 ✓ Vitrifikace
 ✓ Biopsie
 ✓ Úschova na 12 měsíců
 ✓ PGT-A

1 700 €


