
 
 

C E N Í K  
zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu  

platný od 01. 06. 2020 
 

  
                       KOŽNÍ ODDĚLENÍ 

 

Název zdravotního výkonu: 
Cena vč. DPH 

(Kč) 
Komplexní vyšetření dermatologem 2 
 na žádost fyzické nebo právnické osoby                   

600,- 

Cílené vyšetření dermatologem 2 
 na žádost fyzické či právnické osoby 

400,- 

Kontrolní vyšetření dermatologem 2           
na žádost fyzické nebo právnické osoby 

250,- 

Korektivní zákroky (odstraňování kosmetických změn pomocí sněhu CO2, 
diatermokoagulací, ostrou lžičkou, popřípadě jiného postupu 
- při jednom projevu do velikosti 5 mm na těle mimo krk a obličej                           150,- 

- při jednom projevu do velikosti 5 mm na obličeji a krku                                     200,- 

- při jednom projevu do velikosti 1 cm mimo obličej a krk                                      250,- 

- při jednom projevu do velikosti 1 cm na obličeji a krku                                     400,- 

- při projevech rozsáhlých nebo mnohočetných podle obtížnosti  
  a spotřebovaného času za každých započatých 5 minut na těle                    

500,- 

- při projevech rozsáhlých nebo mnohačetných podle obtížnosti  
  a spotřebovaného času za každých započatých 5 minut na obličeji  
  a krku         

700- 

- kryoterapie pomocí CO2 celé kštice           500,- 

- kryoterapie pomocí CO2 části kštice           250,- 

- kryoterapie kapalným dusíkem 1 léze na těle 200,- 

- kryoterapie kapalným dusíkem 1 léze na obličeji 300,- 

Vyšetření jednoho mateřského znaménka digitální dermatoskopií 400,- 

Aplikace epikutánních testů za použití speciální hypoalergické testovací 
náplasti (do počtu pěti testovacích látek)                         

500,- 

Vyhodnocení epikutánních testů               200,- 

Administrativní výkon lékaře v zájmu fyzické či právnické osoby: 

   do 15 minut výkonu                   150,- 

   15 - 30 minut výkonu 300,- 

Vyplnění pojistné události (formulář, posudek, hodnocení, oznámení či 
prohlášení pojistné události atd.) 

550,- 

Administrativní výkon jiného zdravotnického pracovníka: 
   SZP: 15 - 30 minut výkonu          150,- 
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V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo 
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i 
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony 
osvobozeny od DPH. 
 
 

                                                          
 
        


