
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v  Poliklinika AGEL Praha  
je stanoven na základě Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění, Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

a dalších souvisejících zákonů. Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních 

výkonů. 
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Platnost ceníku  

od 1. 1. 2023 

 
Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882. 

 

Výkony ambulance 
 
Název výkonu 

 Histologie - 1 vzorek 1 440 Kč 

Kryalizace kožní léze tekutým dusíkem 1 sezení - 1 útvar 120 Kč 

Lokální fototerapie optimálním UV světlem 1 sezení 130 Kč 

Odstranění haemangiomu kauterem 180 Kč 

Odstranění malých lézí kůže ( fibromy nebo seborhoické veruky - 1 útvar ) 150 Kč 

Odstranění velké léze 240 Kč 

Lokální anestézie injekční 120 Kč 

Lokální anestézie topická (EMLA 2 g) 200 Kč 

Vyšetření Dermogenius 1 - 3 znaménka -na žádost pacienta 580 Kč 

Vyšetření Dermogenius 4. znaménka a více -na žádost pacienta 120 Kč 

Vyšetření celotělovým dermatoskopem (1 návštěva) - na žádost pacienta 1 080 Kč 

Kosmetologické poradenství (20 minut) 360 Kč 

 
 
 
Ostatní služby 
 

Název výkonu 
 Administ. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu) 360 Kč 

Pořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka) 6 Kč 

Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné 60 Kč 

Příplatek za konverzaci v cizím jazyce  290 Kč 

Vyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta 60 Kč 

Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta 120 Kč 

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu 384 Kč 

 


