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Pořadové
číslo

Popis trvalých následků

%
z poj částky

ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ
001
002
003
004

Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm2 .......................................... 5 %
Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm2 ....................................... 15 %
Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu nad 10 cm2 ..................................... 25 %
Vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém
poranění hlavy podle stupně .................................................................. do 80 %
005 Traumatická porucha lícního nervu ........................................................ do 10 %
006 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami
lehkého stupně ....................................................................................... do 10 %
007 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami
středního stupně ..................................................................................... do 20 %
008 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami
těžkého stupně ....................................................................................... do 35 %
009 Ztráta celého nosu ....................................................................................... 20 %
010 Úplná ztráta čichu (pouze částečná není plněna) ...................................... 10 %
011 Úplná ztráta chuti (pouze částečná není plněna) ......................................... 5 %
012 Úplná ztráta zraku na jednom oku .............................................................. 25 %
013 Úplná ztráta zraku na druhém oku ............................................................. 75 %
(Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25
%, na druhém více než 75 % a na obou očích více než 100 %. Výjimku činí trvalá
poškození uvedená v bodech 15, 21,22, která se hodnotí i nad tuto hranici)
014 Snížení zrakové ostrosti .....................................................dle pomocné tabulky
015 Anatomická ztráta nebo atrofie oka se připočítává ke
zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti ............................................. 5 %
016 Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole ............................ do 20 %
017 Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace
při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hod. denně ............................. 15 %
018 Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace
při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hod. denně.......................... 18 %
019 Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace
při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky .................................................. 25 %
020 Traumatická porucha okohybných nervů, nebo porucha
rovnováhy okohybných svalů ................................................................. do 25 %
021 Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku ..................................... 5 %
022 Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích .................................... 10 %
023 Ztráta jednoho boltce................................................................................... 10 %
024 Ztráta obou boltců........................................................................................ 15 %
025 Nedoslýchavost jednostranná lehkého stupně ............................................. 0 %
026 Nedoslýchavost jednostranná středního stupně ...................................... do 5 %
027 Nedoslýchavost jednostranná těžkého stupně ...................................... do 12 %
028 Nedoslýchavost oboustranná lehkého stupně ....................................... do 10 %
029 Nedoslýchavost oboustranná středního stupně ..................................... do 20 %
030 Nedoslýchavost oboustranná těžkého stupně ....................................... do 35 %
031 Ztráta sluchu jednoho ucha ......................................................................... 15 %
032 Ztráta sluchu obou uší ................................................................................. 45 %
033 Porucha labyrintu jednostranná podle stupně........................................10-20 %
034 Porucha labyrintu oboustranná podle stupně ........................................30-50 %
035 Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo
jizevnatými deformacemi (jen pokud se již nehodnotí
ztráta hlasu dle bodu 42) ............................................................................. 15 %
036 Zohyzďující jizvy v obličejové části hlavy ................................................. do 5 %

POŠKOZENÍ CHRUPU (ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM)
037
038
039
040

Ztráta jednoho zubu (hradí se pouze ztráta zubu větší
než 50 %)....................................................................................................... 1 %
Ztráta každého dalšího zubu ......................................................................... 1 %
Ztráta, odlomení a poškození mléčných zubů a umělých
zubních náhrad .............................................................................................. 0 %
Ztráta vitality zubu ......................................................................................... 0 %

ÚRAZY KRKU
041
042

Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně
do 15 %
Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního a těžkého
stupně s částečnou ztrátou hlasu........................................................... do 60 %
(Podle bodu 42 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 43‑45)
043 Ztráta hlasu (afonie) .................................................................................... 25 %
044 Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy ....................................... 30 %
045 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou
(nelze současně oceňovat podle bodu 42-44) ............................................ 50 %

ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU
046
047
048

Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní
klinicky ověřené (spirometrické vyš.) lehkého stupně........................... do 10 %
Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní
klinicky ověřené (spirometrické vyš.) středního
a těžkého stupně .................................................................................... do 30 %
Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu,
jednostranně ...........................................................................................15-40 %
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Pořadové
číslo
049
050
051
052

Popis trvalých následků

%
z poj částky

Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu,
oboustranně (spirometrické vyš.)......................................................... 25-100 %
Porucha srdeční a cévní (pouze po přímém poranění,
klinicky ověřené, podle stupně poranění, vyš. EKG) ........................... 10-100 %
Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně ................................................ do 10 %
Poúrazové zúžení jícnu středního až těžkého stupně ........................... 11-50 %

ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ
053
054
055
056
057

Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu .................... do 25 %
Poškození funkce trávicích orgánů podle stupně
poruchy výživy ....................................................................................... do 80 %
Ztráta sleziny............................................................................................... 15 %
Nedomykavost řitních svěračů podle rozsahu ....................................... do 60 %
Zúžení konečníku podle rozsahu ........................................................... do 40 %

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
058
059
060

Ztráta jedné ledviny..................................................................................... 20 %
Ztráta obou ledvin* ...................................................................................... 75 %
Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest
(včetně druhotné infekce, podle stupně poškození) .............................. do 50 %
061 Ztráta jednoho varlete
(při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat) ................................... 10 %
062 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let
(ověřeno phaloplethysmografií) .................................................................. 35 %
063 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46 - 60 let
(ověřeno phaloplethysmografií) .................................................................. 20 %
064 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let
(ověřeno phaloplethysmografií) .................................................................. 10 %
065 Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let ............................................ 40 %
066 Ztráta pyje nebo závažné deformity od 46 let do 60 let ............................. 20 %
067 Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let .......................................... 10 %
(Je-li hodnoceno podle bodů 65-67, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů
62-64)
068 Poúrazové deformity ženských pohlavních orgánů ............................... 10-50 %

ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY
069
070
071
072
073
074

Omezení hybnosti páteře lehkého stupně ............................................. do 10 %
Omezení hybnosti páteře středního stupně........................................... do 25 %
Omezení hybnosti páteře těžkého stupně ............................................. do 55 %
Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních
kořenů lehkého stupně........................................................................... 10-25 %
Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních
kořenů středního stupně ........................................................................ 26-40 %
Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních
kořenů těžkého stupně......................................................................... 41-100 %

ÚRAZY PÁNVE
075
076
077

Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce
dolních končetin u žen do 45 let ............................................................ 30-65 %
Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce
dolních končetin u žen po 45 letech ...................................................... 15-50 %
Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce
dolních končetin u mužů ....................................................................... 15-50 %

ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN
Níže uvedené hodnocení se vztahuje na pravoruké, u levorukých platí hodnocení
opačné.
Poškození oblasti ramene a paže
078 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti
mezi loketním a ramenním kloubem vpravo ............................................... 70 %
079 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti
mezi loketním a ramenním kloubem vlevo ................................................. 60 %
080 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení
(úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vpravo .................... 35 %
081 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení
(úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vlevo ....................... 30 %
082 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení
(abdukce 50 st. flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vpravo ..................... 30 %
083 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení
(abdukce 50 st., flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vlevo ....................... 25 %
084 Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně
(vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.)
vpravo ........................................................................................................... 5 %
085 Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně
(vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.)
vlevo .............................................................................................................. 4 %
086 Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně
(vzpažení předpažením do 135 st.) vpravo ................................................ 10 %
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Popis trvalých následků

%
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Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně
(vzpažení předpažením do 135 st.) vlevo ..................................................... 8 %
Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně
(vzpažení předpažením do 90 st.) vpravo ................................................... 18 %
Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně
(vzpažení předpažením do 90 st.) vlevo ..................................................... 15 %
Habituální posttraumatická luxace ramenního kloubu vpravo
(více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena)............................ 20 %
Habituální posttraumatická luxace ramenního kloubu vlevo
(více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena)......................... 16,5 %
Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vpravo ................................... 3 %
Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vlevo .................................. 2,5 %
Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu
vpravo (Tossy II a III) ..................................................................................... 6 %
Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu
vlevo (Tossy II a III) ....................................................................................... 5 %
Pakloub kosti pažní vpravo ......................................................................... 35 %
Pakloub kosti pažní vlevo ............................................................................ 30 %
Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti jen po otevřených
zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení
následků úrazu vpravo ................................................................................ 30 %
Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti jen po otevřených
zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení
následků úrazu vlevo................................................................................... 25 %
Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy
dvouhlavého svalu vpravo ............................................................................. 3 %
Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy
dvouhlavého svalu vlevo ............................................................................ 2,5 %

Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí
102 Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení
(úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká)
vpravo .......................................................................................................... 30 %
103 Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení
(úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká)
vlevo ............................................................................................................ 25 %
104 Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení
(úhel ohnutí 90-95 stupňů) vpravo .............................................................. 20 %
105 Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení
(úhel ohnutí 90-95 stupňů) vlevo................................................................. 16 %
106 Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo ........................................... do 18 %
107 Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo ............................................. do 15 %
108 Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností
přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém
postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vpravo .............................. 20 %
109 Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností
přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém
postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vlevo ................................ 16 %
110 Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém
postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vpravo ..................... do 20%
111 Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém
postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vlevo ...................... do 16 %
112 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vpravo ................................. do 20 %
113 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vlevo.................................... do 16 %
114 Pakloub obou kostí předloktí vpravo ........................................................... 40 %
115 Pakloub obou kostí předloktí vlevo ............................................................. 35 %
116 Pakloub kosti vřetenní vpravo ..................................................................... 30 %
117 Pakloub kosti vřetenní vlevo........................................................................ 25 %
118 Pakloub kosti loketní vpravo........................................................................ 20 %
119 Pakloub kosti loketní vlevo .......................................................................... 15 %
120 Viklavý loketní kloub vpravo ................................................................... do 20 %
121 Viklavý loketní kloub vlevo ..................................................................... do 15 %
122 Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vpravo ........................... 55 %
123 Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vlevo.............................. 45 %
124 Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vpravo
(jen po otevřených zraněních nebo po operativních
zákrocích nutných k léčení následků úrazu) ............................................... 27 %
125 Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vlevo
(jen po otevřených zraněních nebo po operativních
zákrocích nutných k léčení následků úrazu) ............................................... 22 %
Ztráta nebo poškození ruky
126 Ztráta ruky v zápěstí vpravo ........................................................................ 50 %
127 Ztráta ruky v zápěstí vlevo .......................................................................... 42 %
128 Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních
kostí vpravo ................................................................................................. 50 %
129 Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních
kostí vlevo .................................................................................................... 42 %
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Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vpravo .................... 45 %
Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vlevo ...................... 40 %
Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení
(postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vpravo .......................................... 30 %
Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení
(postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vlevo ............................................. 25 %
Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení
(postavení v krajním hřbetním ohnutí) vpravo ............................................ 15 %
Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení
(postavení v krajním hřbetním ohnutí) vlevo ........................................... 12,5 %
Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení
(hřbetní ohnutí 20-40 stupňů ) vpravo ........................................................ 20 %
Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení
(hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vlevo............................................................ 17 %
Pakloub člunkové kosti vpravo ................................................................... 15 %
Pakloub člunkové kosti vlevo ...................................................................... 12 %
Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo .................................................... do 20 %
Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo ...................................................... do 17 %
Viklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.) .................. do 12 %
Viklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.) ..................... do 10 %

Poškození palce
144 Ztráta koncového článku palce vpravo ......................................................... 9 %
145 Ztráta koncového článku palce vlevo ........................................................... 7 %
146 Ztráta palce se záprstní kostí vpravo .......................................................... 25 %
147 Ztráta palce se záprstní kostí vlevo ............................................................ 21 %
148 Ztráta obou článků palce vpravo................................................................. 18 %
149 Ztráta obou článků palce vlevo ................................................................... 15 %
150 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém
postavení (krajní ohnutí) vpravo ................................................................... 8 %
151 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém
postavení (krajní ohnutí) vlevo...................................................................... 7 %
152 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém
postavení (v hyperextenzi) vpravo ................................................................ 7 %
153 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém
postavení (v hyperextenzi) vlevo .................................................................. 6 %
154 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém
postavení (lehké poohnutí) vpravo ............................................................... 6 %
155 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém
postavení (lehké poohnutí) vlevo .................................................................. 5 %
156 Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo ........................................... 6 %
157 Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo .............................................. 5 %
158 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém
postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo........................................ 9 %
159 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém
postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo ....................................... 7,5 %
160 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém
postavení (lehká opozice) vpravo ................................................................. 6 %
161 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém
postavení (lehká opozice) vlevo ................................................................... 5 %
162 Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém
postavení vpravo.................................................................................... do 25 %
163 Úplná ztuhlost všech kloubů palce vnepříznivém
postavení vlevo ...................................................................................... do 21 %
164 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti
základního a mezičlánkového kloubu vpravo .......................................... do 6 %
165 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti
základního a mezičlánkového kloubu vlevo ............................................ do 5 %
166 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti
karpometekarpálního kloubu vpravo ....................................................... do 9 %
167 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti
karpometekarpálního kloubu vlevo ....................................................... do 7,5 %
Poškození ukazováku
168 Ztráta koncového článku ukazováku vpravo ................................................ 5 %
169 Ztráta koncového článku ukazováku vlevo ................................................... 4 %
170 Ztráta dvou článků ukazováku vpravo .......................................................... 8 %
171 Ztráta dvou článků ukazováku vlevo ............................................................ 6 %
172 Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo .................................................. 12 %
173 Ztráta všech tří článků ukazováku vlevo..................................................... 10 %
174 Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo ................................................. 15 %
175 Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo ................................................... 12 %
176 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním
natažení nebo ohnutí vpravo ...................................................................... 15 %
177 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním
natažení nebo ohnutí vlevo ......................................................................... 12 %
178 Porucha úchopové funkce ukazováku vpravo ....................................... do 10 %
179 Porucha úchopové funkce ukazováku vlevo ........................................... do 8 %
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Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových
kloubů ukazováku vpravo, při neporušené úchopové funkci ..................... 1,5 %
Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových
kloubů ukazováku vlevo, při neporušené úchopové funkci........................... 1 %
Nemožnost úplného natažení základního kloubu
ukazováku s poruchou abdukce vpravo ..................................................... 2,5 %
Nemožnost úplného natažení základního kloubu
ukazováku s poruchou abdukce vlevo .......................................................... 2 %

Poškození prostředníku, prsteníku a malíku
184 Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vpravo ................................. 9 %
185 Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vlevo .................................... 7 %
186 Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí
základního kloubu vpravo.............................................................................. 8 %
187 Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí
základního kloubu vlevo ................................................................................ 6 %
188 Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního
kloubu vpravo ................................................................................................ 5 %
189 Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního
kloubu vlevo................................................................................................... 4 %
190 Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vpravo .............................. 3 %
191 Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vlevo ................................. 2 %
192 Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů
v krajním natažením nebo ohnutí (v postavení bránícím
funkci sousedních prstů) vpravo ................................................................... 9 %
193 Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů
v krajním natažením nebo ohnutí (v postavení bránícím
funkci sousedních prstů) vlevo ...................................................................... 7 %
194 Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně)
vpravo ....................................................................................................... do 8 %
195 Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně)
vlevo ......................................................................................................... do 6 %
196 Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových
kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo, vpravo ....................... 1 %
197 Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu
s poruchou abdukce vpravo ....................................................................... 1,5 %
198 Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu
s poruchou abdukce vlevo............................................................................. 1 %
Traumatické poruchy nervů horní končetiny
V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické
199 Traumatická porucha nervu axillárního vpravo ...................................... do 30 %
200 Traumatická porucha nervu axillárního vlevo ........................................ do 25 %
201 Traumatická porucha kmene nervu vřetenního
s postižením všech inervovaných svalů vpravo ..................................... do 45 %
202 Traumatická porucha kmene nervu vřetenního
s postižením všech inervovaných svalů vlevo ....................................... do 37 %
203 Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním
funkce trojhlavého svalu vpravo ............................................................. do 35 %
204 Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním
funkce trojhlavého svalu vlevo ............................................................... do 27 %
205 Traumatická porucha nervu muskulokutánního vpravo ......................... do 30 %
206 Traumatická porucha nervu muskulokutánního vlevo ........................... do 20 %
207 Traumatická porucha kmene loketního nervu
s postižením všech inervovaných svalů vpravo ..................................... do 40 %
208 Traumatická porucha kmene loketního nervu
s postižením všech inervovaných svalů vlevo ....................................... do 33 %
209 Traumatická porucha distální části loketního nervu
se zachováním funkce ulnárního ohýbače karpu
a části hlubokého ohýbače prstů vpravo ................................................ do 30 %
210 Traumatická porucha distální části loketního nervu
se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu
a části hlubokého ohybače prstů vlevo .................................................. do 25 %
211 Traumatická porucha kmene středního nervu
s postižením všech inervovaných svalů vpravo ..................................... do 30 %
212 Traumatická porucha kmene středního nervu
s postižením všech inervovaných svalů vlevo ....................................... do 25 %
213 Traumatická porucha distální části středního nervu
s postižením hlavně thenarového svalstva vpravo ................................ do 15 %
214 Traumatická porucha distální části středního nervu
s postižením hlavně thenarového svalstva vlevo ........................................ 12 %
215 Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě I celé
pleteně pažní vpravo .............................................................................. do 60 %
216 Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě I celé
pleteně pažní vlevo.................................................................................do 50 %
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Pořadové
číslo

Popis trvalých následků

%
z poj částky

ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN
Poškození kyčle , stehna a kolene
217 Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo
v oblasti mezikyčelním a kolenním kloubem .............................................. 50 %
218 Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice ............................................ 40 %
219 Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení
hybnosti kloubu) .......................................................................................... 15 %
220 Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní jen
po otevřených zlomeninách nebo po operativních
zákrocích nutných k léčení následků úrazu ................................................ 25 %
221 Zkrácení jedné dolní končetiny do 1 cm ....................................................... 0 %
222 Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm ................................................. do 5 %
223 Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm ................................................ do 15 %
224 Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm ............................................. do 25 %
225 Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené)
s úchylkou osovou nebo rotační, za každých celých
5° úchylky (prokázané RTG) ........................................................................ 5 %
Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny
226 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení
(úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí
a postavení těmto blízká) ............................................................................ 40 %
227 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení
(lehké odtažení od základního postavení nebo
nepatrné ohnutí).......................................................................................... 30 %
228 Omezení pohyblivosti kyč. kloubu lehkého stupně................................ do 10 %
229 Omezení pohyblivosti kyč. kloubu středního stupně ............................. do 20 %
230 Omezení pohyblivosti kyč. kloubu těžkého stupně................................ do 30 %
Poškození kolena
231 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení
(úplné natažení nebo ohnutí v úhlu 20° a větším) ..................................... 30 %
232 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení
(ohnutí v úhlu 30° a větším) ....................................................................... 45 %
233 Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení
(úhel ohnutí do úhlu 20°) ........................................................................ do 30%
234 Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu
(mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) .............................................. 15 %
235 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně ...................... do 10 %
236 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně .................... do 15 %
237 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně ...................... do 25 %
238 Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho
postranního vazu .......................................................................................... 5 %
239 Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního
nebo zadního zkříženého vazu .............................................................. do 15 %
240 Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního
a zadního zkříženého vazu .................................................................... do 25 %
241 Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku
(podle rozsahu odstraněné části -minimálně 1/3 menisku
průkaz operačním nálezem) .................................................................... do 5 %
242 Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků
(podle rozsahu odstraněných částí - min. 1/3 menisků
průkaz operačním nálezem) .................................................................. do 10 %
243 Trvalé následky po vynětí čéšky včetně atrofie stehenních
a lýtkových svalů .................................................................................... do 10 %
Poškození bérce
244 Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovaným kolenem............................. 45 %
245 Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenním kloubem ..................... 50 %
246 Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce ............................................. 30 %
247 Chronický zánět kostní dřeně kosti bérce jen po otevřených
zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení
následků úrazu............................................................................................ 22 %
248 Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin
v osové nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány
na RTG), za každých celých 5° .................................................................... 5 %
Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce.
Poškození v oblasti hlezenného kloubu
249 Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním ........................................ 40 %
250 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu .......................................................... 30 %
251 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním ................................... 25 %
252 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení
(dorzální flexe nebo plantární flexe nad 20°) ............................................. 30 %
253 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení ...................... 25 %
254 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení
(ohnutí do plosky kolem 5°) ........................................................................ 20 %
255 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně ..................... do 6 %
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Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu
středního stupně ..................................................................................... do 12 %
Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně .................... do 20 %
Omezení pronace a supinace nohy ....................................................... do 12 %
Úplná ztráta pronace a supinace nohy........................................................ 15 %
Viklavost hlezenného kloubu (nutný průkaz RTG
nebo USG) .............................................................................................. do 20 %
Plochá nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné
poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy ......................................... do 25 %
Chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarzu a metatarzu
a kosti patní, jen po otevřených zraněních nebo
po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu ...................... 15 %

Poškození v oblasti nohy
263 Ztráta všech prstů nohy ............................................................................... 15 %
264 Ztráta obou článků palce nohy .................................................................... 10 %
265 Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo
s její částí ..................................................................................................... 15 %
266 Ztráta koncového článku palce nohy............................................................. 3 %
267 Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst ............................... 2 %
268 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí ................................. 10 %
269 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy ...................................... 3 %
270 Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy ............................................... 7 %
271 Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy ........................................................ 8 %
272 Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy...................... do 3 %
273 Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy .............................. do 7 %
274 Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce,
za každý prst ................................................................................................. 1 %
275 Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné
dolní končetině ....................................................................................... do 15 %
276 Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních
končetinách ............................................................................................ do 30 %
277 Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin
při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na stehně ................................. 5 %
278 Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin,
při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na bérci .................................... 3 %
Traumatické poruchy nervů dolní končetiny
V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické
279 Traumatická porucha nervu sedacího .................................................... do 50 %
280 Traumatická porucha nervu stehenního................................................. do 30 %
281 Traumatická porucha nervu obturatorního ............................................. do 20 %
282 Traumatická porucha kmene nervu holenního
s postižením všech inervovaných svalů ................................................. do 35 %
283 Traumatická porucha distální části nervu holenního
s postižením funkce prstů......................................................................... do 5 %
284 Traumatická porucha kmene nervu lýtkového
s postižením všech inervovaných svalů ................................................. do 30 %
285 Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového ............................ do 20 %
286 Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového .......................... do 10 %

OSTATNÍ DRUHY TRVALÝCH NÁSLEDKŮ
287
288
289
290

Jizvy a deformity (kromě bodu 36 těchto tabulek), které
nezanechají funkční poškození .......................................................... se nehradí
Poúrazové pigmentační změny .......................................................... se nehradí
Poúrazové bolesti bez funkčního poškození...................................... se nehradí
Duševní poruchy způsobené úrazem................................................. se nehradí

* Pokud již dříve vzniklo právo na pojistné plnění za ztrátu jedné ledviny (dále též
"pojistné plnění za první ztrátu"), vzniká pojištěnému právo na pojistné plnění ve výši
100 % pojistné částky snížené o výši pojistného plnění za první ztrátu.
Trvalé následky úrazu v oceňovací tabulce neobsažené stanoví likvidátor ve spolupráci s
posudkovým lékařem pojišťovny na základě srovnání stupně závažnosti.

POMOCNÁ TABULKA PRO HODNOCENÍ STUPNĚ POŠKOZENÍ
PŘI SNÍŽENÍ ZRAKOVÉ OSTROSTI S OPTIMÁLNÍ BRÝLOVOU
KOREKCÍ

Vizus
6/6
6/9
6/12
6/15
6/18
6/24
6/36
6/60
3/60

6/6
0%
2%
4%
6%
9%
12 %
15 %
18 %
25 %

6/9
2%
4%
6%
9%
12 %
15 %
18 %
21 %
28 %
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6/12
4%
6%
9%
12 %
15 %
18 %
21 %
25 %
31 %

6/15
6%
9%
12 %
15 %
18 %
21 %
25 %
29 %
35 %

6/18
9%
12 %
15 %
18 %
21 %
25 %
29 %
33 %
39 %

6/24
12 %
15 %
18 %
21 %
25 %
29 %
33 %
38 %
44 %

6/36
15 %
18 %
21 %
25 %
29 %
33 %
38 %
43 %
49 %

6/60
18 %
21 %
25 %
29 %
33 %
38 %
43 %
49 %
55 %

3/60
25 %
28 %
31 %
35 %
39 %
44 %
49 %
55 %
65 %
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