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Finanční náhrada za darování spermatu 
 

Podmínky poskytování finanční náhrady platné od 12. dubna 2018 
 

 

Kompenzace registrovaných dárců spermatu 

Registrovaným dárcům náleží za každý odběr finanční náhrada účelně, hospodárně a 
prokazatelně vynaložených nákladů. 
 

Kalkulace finanční náhrady 

Účelně vynaložené výdaje celkem 

(cestovné + náhrada za ztracený čas) 

1400 - 2000 Kč za každé darování 

 

 

Cestovné    10,- Kč / km 

Olomouc a okolí 40 km (tam a zpět) 800,- Kč 

Cestovné celkem 800,- Kč za každé darování 

  

Náhrada za ztracený čas a s tím související 

ušlou mzdu nebo plat podle dosaženého 

vzdělání (vyšší vzdělání = vyšší náhrada) 

Hradí se ztracený čas za cestu (tam a zpět) 

a za procedury spojené s darováním, v 

průměru 2 zameškané hodiny za každé 

darování 

- vyučený,  300 Kč / hod., celkem   600,- Kč 

- středoškolák 400 Kč / hod., celkem   800,- Kč 

- vysokoškolák 600 Kč / hod., celkem 1200,- Kč 

 
Způsob vyplácení finanční náhrady 

Registrovaným dárcům je vypláceno 70 % finanční náhrady po každém řádném odběru 
spermatu*, přičemž zbývajících 30 % finanční náhrady je deponováno v garančním fondu. 
 
Garanční fond slouží jako pojistka společnosti SBI, že se registrovaný dárce spermatu na 
výzvu podrobí požadovaným vyšetřením, bez nichž by darované sperma nebylo možno 
využít k oplodnění. 
Částka uložená v garančním fondu je registrovanému dárci vyplacena jednorázově 
v návaznosti na laboratorní vyšetření. 
Společnost SBI finanční prostředky deponované v garančním fondu nevyplatí, jestliže se 
registrovaný dárce ani na opakovanou výzvu společnosti SBI nepodrobí požadovaným 
kontrolním vyšetřením anebo jakékoli kontrolní vyšetření prokáže přítomnost látek či nemocí 
(zejména pohlavních chorob, omamných či psychotropních látek či jiných závažných 
onemocnění), které již darované spermie učiní neupotřebitelnými k oplodnění. 
Finanční náhrada může být registrovaným dárcům dle domluvy vyplácena v hotovosti, a to 
po každém řádném odběru spermatu.  
 

 
* řádným odběrem se rozumí darování vzorku spermatu o množství a kvalitě způsobilé k zamrazení a 
následnému použití k oplodnění  
Upozornění: Společnost SBI je oprávněna výši a podmínky vyplácení finančních náhrad za darování spermatu 
bez předchozího upozornění měnit! 

 


