
Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé 
následky úrazu

Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši procent-
ního podílu z pojistné částky, který pro jednotlivá tělesná poškození podle oceňovací 
tabulky pro trvalé následky úrazu odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení 
a v případě, že se neustálily do tří let ode dne úrazu, podle procentního podílu, který odpo-
vídá jejich stavu ke konci této lhůty. Stanoví-li oceňovací tabulka pro trvalé následky úrazu 
procentní rozpětí, určí pojistitel výši pojistného plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpo-
vídala povaze a rozsahu tělesného poškození způsobeného úrazem.

Rozsah trvalých následků úrazu určuje pojistitel na základě prohlídky pojištěného přísluš-
ným odborným lékařem a po případné konzultaci se svým posudkovým lékařem.

Způsobí-li jediný úraz pojištěnému několik trvalých následků, hodnotí se celkové trvalé ná-
sledky součtem procent pro jednotlivé následky, nejvýše však 100 %, není-li v pojistné 
smlouvě dohodnuto jinak.

Týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhož údu, orgánu nebo jeho 
částí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejvýše procentem, uvedeným v oceňovací tabulce 
pro trvalé následky úrazu pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu 
nebo jeho částí.

Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úra-
zem, sníží pojistitel pojistné plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah 
předcházejícího poškození stanovený též podle oceňovací tabulky pro trvalé následky 
úrazu.

 
 

Nemůže-li pojistitel plnit proto, že trvalé následky úrazu nejsou po uplynutí 6 měsíců ode dne 
úrazu ještě ustáleny, avšak je již známo, jaký bude jejich minimální rozsah, poskytne 
pojištěnému na jeho písemnou žádost přiměřenou zálohu na pojistné plnění.

Jestliže před výplatou pojistného plnění za trvalé následky úrazu pojištěný zemře, nikoliv 
však na následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel jeho dědicům částku, která odpovídá rozsa-
hu trvalých následků úrazu pojištěného v době jeho smrti, nejvýše však pojistnou částku pro 
případ smrti následkem úrazu.

02 / 2012

Pojistitel:  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 3433

OCEŇOVACÍ TABULKA II
PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ZA TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU



2

OCEŇOVACÍ TABULKA II pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

Pol. Název diagnózy Rozsah 
plnění

ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ
úplný defekt v klenbě lební v rozsahu

1 do 2 cm2 do 5 %
2 nad 2 cm2 do 10 cm2 do 10 %
3 přes 10 cm2 do 20 %

4 vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (CT vyšetření, 
psychiatrie nebo neurologie) do 100 %

5 traumatická porucha lícního nervu do 15 %
6 traumatické poškození trojklanného nervu do 15 %

poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození ostatních 
částí hlavy a krku, kosmeticky závažné či vzbuzující soucit nebo ošklivost

7 lehkého stupně do 8 %
8 středního stupně do 15 %
9 těžkého stupně do 25 %

Podle pol. 7 nelze hodnotit jizvy ve vlasaté části hlavy.
10 mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea) do 15 %

poškození nosu nebo čichu

11 deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní s funkčně významnou poruchou 
nosní průchodnosti do 5 %

12 ztráta celého nosu bez poruchy dýchání do 18 %
13 ztráta celého nosu s poruchou dýchání do 23 %
14 chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení do 5 %
15 perforace přepážky do 5 %
16 chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin do 5 %
17 ztráta čichu do 10 %

Je-li současně hodnocena ztráta chuti podle pol. 57, může hodnocení obou 
položek činit nejvýše 10 %.
ztráta očí nebo zraku
Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit 
najednom oku více než 35 %, na druhém oku více než 65 % a na obou očích 
více než 100 %.
Trvalá poškození uvedená v pol. 19, 25 až 28, 30, 32 a 34 se hodnotí nejvýše 100 %.

18 následky očních zranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí 
podle pomocné tabulky č. 1, je-li vizus horší než 6/12

19 za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zra-
kové méněcennosti 5 %

20 traumatická ztráta čočky v jednom oku 15 %
Dojde-li k náhradě nitrooční čočkou, hodnotí se podle pol. 31 nebo 32.

21 ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakic-
kou korekcí horší než 6/12 15 %

Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 %  
na obtíže z nošení afaktické korekce.

22 traumatická porucha okohybných svalů podle stupně do 25 %

23 koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné 
tabulky č. 2 od 10 % ztráty výše

24 ostatní omezení zorného pole se určí podle počtu procent ztráty zorného pole. Cen-
trální skotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti
porušení průchodnosti slzných cest

25 na jednom oku 5 %
26 na obou očích 10 %

chybné postavení brv
27 na jednom oku 5 %
28 na obou očích 10 %

29 rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí podle vizu bez stenopeické korekce (podle 
pomocné tabulky č. 1)

30 deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost. Též ptóza 
horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy vizu), pro každé oko 5 %

traumatická porucha akomodace
31 jednostranná (hodnotit do 50 let) 8 %
32 oboustranná (hodnotit do 45 let) 5 %

lagoftalmus postraumatický
33 jednostranný 8 %
34 oboustranný 16 %

Při hodnocení podle pol. 33 a 34 nelze současně hodnotit podle pol. 30. Ptóza hor-
ního víčka se hodnotí podle omezení zorného pole (podle pomocné tabulky č. 2).
POŠKOZENÍ UŠÍ NEBO PORUCHA SLUCHU
deformace nebo ztráta boltce

35 deformace boltce do 6 %
36 ztráta jednoho boltce 8 %
37 ztráta obou boltců 10 %
38 trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce do 4 %

nedoslýchavost jednostranná
39 lehkého stupně 0 %
40 středního stupně do 5 %
41 těžkého stupně do 12 %

nedoslýchavost oboustranná
42 lehkého stupně do 10 %
43 středního stupně do 20 %
44 těžkého stupně do 35 %

ztráta sluchu
45 jednoho ucha 15 %
46 druhého ucha 25 %
47 hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu 40 %

porucha labyrintu
48 jednostranná podle stupně 10–20 %
49 oboustranná podle stupně 30–50 %

Při hodnocení podle pol. 39 až 49 musí být provedeno audiometrické vyšetření.
POŠKOZENÍ CHRUPU
Hodnotí se ztráta zdravých zubů I.–V. vpravo a vlevo nahoře i dole nebo jejich 
části, pokud nastane působením zevního násilí.
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Pol. Název diagnózy Rozsah 
plnění

za ztrátu
50 jednoho zubu 1 %
51 každého dalšího zubu 1 %
52 části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu 1 %

53 za deformitu frontálních stálých zubů následkem prokázaného úrazu, za každý po-
škozený stálý zub 1 %

54 za obroušení pilířových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů sní-
macích náhrad pro zuby ztracené úrazem, za každý obroušený zub 0,50 %

55 za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) 
zubů 0 %

POŠKOZENÍ JAZYKA

56 stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud 
se již nehodnotí podle pol. 61 až 64 15 %

57 ztráta chuti podle rozsahu do 10 %
Je-li současně hodnocena ztráta čichu podle pol. 17, může hodnocení podle 
obou položek činit nejvýše 10 %.
TN PO ÚRAZECH KRKU
zúžení hrtanu nebo průdušnice

58 lehkého stupně do 15 %
59 středního stupně do 30 %
60 těžkého stupně do 65 %

Při hodnocení podle pol. 659 nelze současně hodnotit podle pol. 61 až 64.
61 poúrazové poruchy hlasu (chraptivost) do 15 %
62 ztráta hlasu (afonie) 25 %
63 ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 10–20 %
64 ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 30 %

Při hodnocení podle pol. 61 až 64 nelze současně hodnotit podle pol. 60 nebo 65.
65 stav po poúrazové tracheotomii s trvale zavedenou kanylou do 50 %

Při hodnocení podle pol. 65 nelze současně hodnotit podle pol. 60 až 64.
TN PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU
omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené

66 lehkého stupně do 10 %
67 středního stupně do 20 %
68 těžkého stupně do 30 %

jiné následky poranění plic
69 jednostranné 15–40 %
70 oboustranné 25–100 %

71 poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně 
porušení funkce 10–100 %

72 píštěl jícnu 30 %
poúrazové zúžení jícnu

73 lehkého stupně do 10 %
74 středního stupně 11–30 %
75 těžkého stupně 31–60 %

TN PO ÚRAZECH BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

76 poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu do 25 %
77 porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce 25–100 %
78 ztráta sleziny 25 %
79 ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce do 15 %
80 sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí 30–60 %

nedomykavost řitních svěračů
81 částečná do 20 %
82 úplná 60 %

poúrazové zúžení konečníku nebo řiti
83 lehkého stupně do 10 %
84 středního stupně do 20 %
85 těžkého stupně do 50 %

TN PO ÚRAZECH MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
86 ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny 70 %
87 ztráta jedné ledviny při funkčnosti druhé ledviny do 40 %
88 ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce do 25 %

poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce
89 lehkého stupně do 10 %
90 středního stupně do 20 %
91 těžkého stupně do 50 %
92 píštěl močového měchýře nebo močové roury 50 %

Nelze současně hodnotit podle pol. 89 až 91.
93 chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin 15–50 %

Hodnocení podle pol. 93 se používá pouze při poškození míchy nebo mozku.
94 ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat) 10 %

ztráta obou varlat nebo potence
95 do 45 let do 50 %
96 od 46 let do 60 let do 20 %
97 nad 60 let do 10 %

Při ztrátě potence je nutné neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná 
nervová centra, nebo sexuologické vyšetření.
ztráta pyje nebo závažné deformity

98 do 45 let do 50 %
99 od 46 let do 60 let do 20 %
100 nad 60 let do 10 %

Při hodnocení podle pol. 98 až 100 nelze současně hodnotit podle pol. 95 až 97.
101 poúrazová deformace ženských pohlavních orgánů (je nutné posouzení fertility) 10–50 %

Nelze současně hodnotit podle pol. 105 až 107.
TN PO ÚRAZECH PÁTEŘE A MÍCHY
omezení hybnosti páteře

102 lehkého stupně do 10 %
103 středního stupně do 25 %
104 těžkého stupně do 55 %

Nelze současně hodnotit podle pol. 102 až 104.
poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektiv-
ními příznaky porušené funkce
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Pol. Název diagnózy Rozsah 
plnění

105 lehkého stupně 10–25 %
106 středního stupně 26–40 %
107 těžkého stupně 41–100 %

Nelze současně hodnotit podle pol. 105 až 107.
TN PO ÚRAZECH PÁNVE
porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce 
dolních končetin

108 u žen do 45 let 15–65 %
109 u žen nad 45 let 15–50 %
110 u mužů 15–50 %

Bez poruchy statiky páteře se pojistné plnění snižuje na třetinu.
TN PO ÚRAZECH HORNÍCH KONČETIN
Uvedené hodnoty se vztahují na pravoruké. U levorukých platí hodnocení ob-
ráceně.
poškození v oblasti ramenního kloubu
ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ra-
menním kloubem

111 vpravo 60 %
112 vlevo 50 %

úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, ad-
dukce nebo postavení jim blízká)

113 vpravo 35 %
114 vlevo 30 %

úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém
115 vpravo 30 %
116 vlevo 25 %

omezení pohyblivosti ramenního kloubu
lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°)

117 vpravo do 5 %
118 vlevo do 4 %

středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)
119 vpravo do 10 %
120 vlevo do 8 %

těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)
121 vpravo do 18 %
122 vlevo do 15 %

U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého 
stupně se při současném omezení rotačních pohybů hodnocení podle pol. 117 
až 122 zvyšuje o třetinu.
pakloub kosti pažní (potvrzený RTG snímkem)

123 vpravo 40 %
124 vlevo 33,50 %

chronický zánět kostní dřeně jen po otevřených zraněních nebo po operativ-
ních zákrocích nutných k léčení následků úrazu

125 vpravo 30 %

126 vlevo 25 %
127 endoprotéza ramenního kloubu 30 %

habituální vykloubení ramene
128 vpravo do 15 %
129 vlevo do 12 %

Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za habituální luxaci je, že prv-
ní luxace (prokázaná RTG, SONO vyšetřením) MUSÍ NASTAT BĚHEM TRVÁNÍ 
POJIŠTĚNÍ. Hodnocení podle pol. 128 a 129 vylučuje právo na pojistné plnění 
za tělesné poškození dalších vymknutí kosti pažní (ramene) podle oceňovací 
tabulky pro hodnocení tělesného poškození pol. 206 a 207.
nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce

130 přední 3 %
131 zadní 5 %

nenapravené nebo napravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné 
poruchy funkce ramenního kloubu

132 vpravo 6 %
133 vlevo 5 %

Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty 
funkce ramenního kloubu.
trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené 
funkci ramenního a loketního kloubu

134 vpravo 3 %
135 vlevo 2,50 %

poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí
úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo 
úplné ohnutí a postavení jim blízká)

136 vpravo 30 %
137 vlevo 25 %

úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních 
jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°)

138 vpravo 20 %
139 vlevo 16,50 %

omezení pohyblivosti loketního kloubu
lehkého stupně

140 vpravo do 6 %
141 vlevo do 5 %

středního stupně
142 vpravo do 12 %
143 vlevo do 10 %

těžkého stupně
144 vpravo do 18 %
145 vlevo do 15 %

úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivrácení nebo odvrácení 
předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (v maximál-
ní pronaci nebo supinaci v krajním odvrácení nebo přivrácení)

146 vpravo 20 %
147 vlevo 16,50 %

úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení 
nebo lehká pronace)
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Pol. Název diagnózy Rozsah 
plnění

148 vpravo do 20 %
149 vlevo do 16,50 %

omezení přivrácení a odvrácení předloktí
lehkého stupně

150 vpravo do 5 %
151 vlevo do 4 %

středního stupně
152 vpravo do 10 %
153 vlevo do 8 %

těžkého stupně
154 vpravo do 20 %
155 vlevo do 16 %

pakloub obou kostí předloktí
156 vpravo 40 %
157 vlevo 35 %

pakloub kosti vřetenní
158 vpravo 30 %
159 vlevo 25 %

pakloub kosti loketní
160 vpravo 20 %
161 vlevo 15 %

chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí (jen po otevřených zraněních nebo 
po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)

162 vpravo 27,50 %
163 vlevo 22,50 %

viklavý kloub loketní
164 vpravo lehký stupeň do 8 %
165 vpravo těžký stupeň do 18 %
166 vlevo lehký stupeň do 6 %
167 vlevo těžký stupeň do 16 %
168 totální protéza lokte po úrazu 30 %

ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu
169 vpravo 55 %
170 vlevo 45 %

ztráta nebo poškození ruky
ztráta ruky v zápěstí

171 vpravo 50 %
172 vlevo 42 %

ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí
173 vpravo 50 %
174 vlevo 42 %

ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí
175 vpravo 45 %
176 vlevo 37,50 %

úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blíz-
kých (úplné dlaňové nebo hřbetní ohnutí ruky)

177 vpravo do 30 %
178 vlevo do 25 %

úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20°–40°)
179 vpravo do 20 %
180 vlevo do 17 %

pakloub člunkové kosti (RTG vyšetření)
181 vpravo 15 %
182 vlevo 12,50 %

Při komplikacích nekrózou se hodnocení podle pol. 181 a 182 zvyšuje o jednu 
třetinu.
viklavost zápěstí
lehkého stupně

183 vpravo do 5 %
184 vlevo do 4 %

středního stupně
185 vpravo do 10 %
186 vlevo do 8 %

těžkého stupně
187 vpravo do 20 %
188 vlevo do 10 %

omezení pohyblivosti zápěstí
lehkého stupně

189 vpravo do 6 %
190 vlevo do 5 %

středního stupně
191 vpravo do 12 %
192 vlevo do 10 %

těžkého stupně
193 vpravo do 20 %
194 vlevo do 17 %

poškození palce
ztráta koncového článku palce

195 vpravo do 9 %
196 vlevo do 7,50 %

ztráta palce se záprstní kostí
197 vpravo do 25 %
198 vlevo do 21 %

ztráta obou článků palce
199 vpravo do 18 %
200 vlevo do 15 %

Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.
úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní 
ohnutí)

201 vpravo 8 %
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Pol. Název diagnózy Rozsah 
plnění

202 vlevo 7 %
úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hy-
perextenzi)

203 vpravo 7 %
204 vlevo 6 %

úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké 
poohnutí)

205 vpravo 5 %
206 vlevo 6 %

úplná ztuhlost základního kloubu palce
207 vpravo 5 %
208 vlevo 6 %

úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení 
(úplná abdukce nebo addukce)

209 vpravo 9 %
210 vlevo 7,50 %

úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká 
opozice)

211 vpravo 5 %
212 vlevo 6 %

trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvající subluxací, 
kromě plnění za poruchu funkce (nutné RTG vyšetření)

213 vpravo 3 %
214 vlevo 2,50 %

úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení
215 vpravo do 25 %
216 vlevo do 21 %

Při hodnocení podle pol. 195 až 216 nelze současně hodnotit poruchu úchopo-
vé funkce palce podle pol. 217 až 234.

porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového 
kloubu
lehkého stupně

217 vpravo do 2 %
218 vlevo do 1,50 %

středního stupně
219 vpravo do 4 %
220 vlevo do 3 %

těžkého stupně
221 vpravo do 6 %
222 vlevo do 5 %

porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu
lehkého stupně

223 vpravo do 2 %
224 vlevo do 1,50 %

středního stupně

225 vpravo do 4 %
226 vlevo do 3 %

těžkého stupně
227 vpravo do 6 %
228 vlevo do 5 %

porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpální-
ho kloubu
lehkého stupně

229 vpravo do 3 %
230 vlevo do 2,50 %

středního stupně
231 vpravo do 6 %
232 vlevo do 5 %

těžkého stupně
233 vpravo do 9 %
234 vlevo do 7,50 %

poškození ukazováku
ztráta koncového článku ukazováku

235 vpravo do 5 %
236 vlevo do 4 %

ztráta dvou článků ukazováku
237 vpravo do 10 %
238 vlevo do 8 %

ztráta všech tří článků ukazováku
239 vpravo do 12 %
240 vlevo do 10 %

Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.
ztráta ukazováku se záprstní kostí

241 vpravo do 15 %

242 vlevo do 12,50 
%

úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení
243 vpravo 12 %
244 vlevo 10 %

úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí
245 vpravo 15 %
246 vlevo 12,50 %

Při hodnocení podle pol. 235 až 246 nelze současně hodnotit poruchu úchopo-
vé funkce ukazováku podle pol. 247 až 254.
porucha úchopové funkce ukazováku
do úplného sevření chybí 1 až 2 cm

247 vpravo do 3 %
248 vlevo do 2,50 %

do úplného sevření chybí 2 až 3 cm
249 vpravo do 5 %
250 vlevo do 3 %
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do úplného sevření chybí 3 až 4 cm
251 vpravo do 7 %
252 vlevo do 5 %

do úplného sevření chybí přes 4 cm
253 vpravo do 6 %
254 vlevo do 7 %

nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou mezičlánkových kloubů uka-
zováku při neporušené úchopové funkci

255 vpravo 1,50 %
256 vlevo 1 %

nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abduk-
ce

257 vpravo 2,50 %
258 vlevo 2 %

poškození prostředníku, prsteníku a malíku
ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní

259 vpravo do 9 %
260 vlevo do 7,50 %

ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu
261 vpravo do 8 %
262 vlevo do 6 %

ztráta dvou článků prstu nebo dvou článků bez omezení základního kloubu
263 vpravo do 5 %
264 vlevo do 4 %

ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů
265 vpravo do 3 %
266 vlevo do 2,50 %

Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.
úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo 
ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů)

267 vpravo 9 %
268 vlevo 7,50 %

Při hodnocení podle pol. 259 až 268 nelze současně hodnotit poruchu úchopo-
vé funkce prstu podle pol. 269 až 276.
porucha úchopové funkce prstu
do úplného sevření chybí 1 až 2 cm

269 vpravo do 2 %
270 vlevo do 1,50 %

do úplného sevření chybí 2 až 3 cm
271 vpravo do 3 %
272 vlevo do 2 %

do úplného sevření chybí 3 až 4 cm

273 vpravo do 5 %
274 vlevo do 4 %

do úplného sevření chybí přes 4 cm
275 vpravo do 7 %
276 vlevo do 5 %

nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů ukazováku při 
neporušené úchopové funkci

277 vpravo 1 %
278 vlevo 1 %

nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce
279 vpravo 1,50 %
280 vlevo 1 %

traumatické poruchy nervů horní končetiny (potvrzené EMG vyšetřením nebo 
svalovým testem)
V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.
traumatická porucha nervu axillárního

281 vpravo do 30 %
282 vlevo do 25 %

traumatická porucha kmene nervu vřetenního
s postižením všech inervovaných svalů

283 vpravo do 45 %
284 vlevo do 37,50 %

se zachováním funkce trojhlavého svalu
285 vpravo do 35 %
286 vlevo do 27,50 %

obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů
287 vpravo do 15 %
288 vlevo do 12,5 %

traumatická porucha nervu muskulokutanního
289 vpravo do 25 %
290 vlevo do 15 %

traumatická porucha distálního kmene loketního nervu s postižením všech 
inervovaných svalů

291 vpravo do 40 %
292 vlevo do 33 %

traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ul-
nárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů

293 vpravo do 30 %
294 vlevo do 25 %

traumatická porucha středního nervu s postižením všech inervovaných svalů
295 vpravo do 35 %
296 vlevo do 30 %

traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thena-
rového svalstva

297 vpravo do 15 %
298 vlevo do 12,5 %
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traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní)
299 vpravo do 60 %
300 vlevo do 50 %

TN PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONČETIN
poškození v oblasti kyčelního kloubu

301 ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolen-
ním kloubem 50 %

302 pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice 40 %
303 endoprotéza (včetně omezení hybnosti kloubu) 30 %

304 chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti (jen po otevřených zraněních nebo po 
operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 25 %

zkrácení jedné dolní končetiny
305 o 1 až 2 cm do 2 %
306 přes 2 do 4 cm do 9 %
307 přes 4 do 6 cm do 13 %
308 přes 6 cm do 20 %

309 poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo ro-
tační) 5 %

Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchyl-
ky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny. Úchylky se hodnotí teprve, 
když přesahují 5°.
úplná ztuhlost kyčelního kloubu

310 v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a po-
stavení těmto blízká) 40 %

311 v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí) 30 %
omezení pohyblivosti kyčelního kloubu

312 lehkého stupně do 10 %
313 středního stupně do 20 %
314 těžkého stupně do 30 %

poškození kolena 
úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení

315 úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20° 30 %
316 ohnutí nad 30° 45 %
317 úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení do 30 %

318 úplná patelektomie včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehen-
ního 15 %

319 patelektomie neúplná do 7 %
320 endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (včetně omezení hybnosti kloubu) 30 %

omezení pohyblivosti kolenního kloubu
321 lehkého stupně do 8 %
322 středního stupně do 13 %
323 těžkého stupně do 23 %

viklavost kolenního kloubu
324 v důsledku nedostatečnosti postranního vazu do 5 %
325 v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazu do 12 %

326 v důsledku nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazu do 18 %
Jde-li o izolované poranění vazů nebo menisků, nelze při hodnocení podle pol. 
324 až 326 současně hodnotit omezení pohyblivosti kolenního kloubu podle 
pol. 321 až 323. V případě současného poranění vazů a menisků lze hodnocení 
TN podle těchto položek sčítat. Je však nutné vycházet z hodnocení posudko-
vého lékaře.
trvalé následky po operativním vynětí

327 jednoho celého menisku (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo 
poruchu funkce) 4 %

328 části jednoho menisku 2 %

329 obou celých menisku (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo 
poruchu funkce) 8 %

330 částí obou menisků 4 %
Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého kolena (viklavost 
a vynětí menisků nebo omezení pohyblivosti a vynětí menisků) nesmí přesáh-
nout 22 %.
poškození bérce
ztráta dolní končetiny

331 se zachovalým kolenem 45 %
332 se ztuhlým kolenním kloubem 50 %
333 pakloub kosti holenní 40 %

334 chronický zánět kostní dřeně kostí bérce (jen po otevřených zraněních nebo po ope-
rativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 25 %

335 poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylce 
(úchylky musí být prokázány RTG vyšetřením), za každých celých 5° úchylky 5 %

Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchylky 
nelze současně hodnotit zkrácení končetiny. 
poškození v oblasti hlezenného kloubu

336 ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním 40 %
ztráta chodidla v Chopartově kloubu

337 s artrodézou hlezna 30 %
338 s pahýlem v plantární flexi 40 %
339 ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním 25 %

úplná ztuhlost hlezenného kloubu
340 v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe) 30 %
341 v pravoúhlém postavení 25 %
342 v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°) 20 %

omezení pohyblivosti hlezenného kloubu
343 lehkého stupně do 5 %
344 středního stupně do 10 %
345 těžkého stupně do 18 %
346 úplná ztráta pronace a supinace (izolovaná) 15 %
347 omezení pronace a supinace (izolované) do 12 %

viklavost hlezenného kloubu
348 v důsledku nedostatečnosti předního vazu do 10 %
349 v důsledku nedostatečnosti zadního vazu do 10 %

350 plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové defor-
mity v oblasti hlezna a nohy do 25 %
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351 chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní (jen po otevře-
ných zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 20 %

poškození v oblasti nohy
352 ztráta všech prstů nohy 15 %
353 ztráta obou článků palce nohy 10 %
354 ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí 15 %
355 ztráta koncového článku palce nohy 3 %
356 ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst 2 %
357 ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo její části 10 %

úplná ztuhlost
358 jiného prstu nohy než palce 1 %
359 mezičlánkového kloubu palce nohy 3 %
360 základního kloubu palce nohy 7 %
361 obou kloubů palce nohy 10 %
362 porucha funkce prstu nohy 0 %

poúrazové oběhové a trofické poruchy a poruchy nervů dolních končetin
poúrazové oběhové a trofické poruchy 

363 na jedné končetině do 15 %
364 na obou končetinách do 30 %

poúrazové atrofie svalstva končetin při neomezeném rozsahu pohybů 
v kloubu

365 na stehně do 5 %
366 na bérci do 3 %

traumatická porucha nervu
367 sedacího do 50 %
368 stehenního do 30 %
369 obturatoria do 20 %
370 traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů do 35 %
371 traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů do 5 %
372 traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů do 30 %
373 traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového do 20 %
374 traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového do 10 %

V hodnocení poruch nervů jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické 
a trofické.
OSTATNÍ TRVALÉ NÁSLEDKY
rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutí k poruše funkce kloubu)

375 od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu do 10 %
376 nad 15 % tělesného povrchu do 40 %

1 % tělesného povrchu u dospělé osoby o výšce 180 cm představuje 180 cm2.

Tabulka č. 1 Pojistné plnění za trvalé následky při snížení zrakové ostrosti  
s optimální brýlovou korekcí

Vizus 6∕6 6∕9 6∕12 6∕15 6∕18 6∕24 6∕30 6∕36 6∕60 3∕60 1∕60 0

Procenta plnění za trvalé následky

6∕6 0 0 4 6 9 12 15 18 21 23 24 25
6∕9 0 0 6 8 11 14 18 21 23 25 27 30

6∕12 4 6 9 11 14 18 21 24 27 30 32 35
6∕15 6 8 11 15 18 21 24 27 31 35 38 40
6∕18 9 11 14 18 21 25 28 32 38 43 47 50
6∕24 12 14 18 21 25 30 35 41 47 52 57 60
6∕30 15 18 21 24 28 35 42 49 56 62 68 70
6∕36 18 21 24 27 32 41 49 58 66 72 77 80
6∕60 21 23 27 31 38 47 56 66 75 83 87 90
3∕60 23 25 30 35 43 52 62 72 83 90 95 95

1∕60 24 27 32 38 47 57 68 77 87 95 100 100

0 25 30 35 40 50 60 70 80 90 95 100 100

 Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li 
úrazem slepota lepšího oka, plní se ve výši 35 %. Stejně se postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé 
a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity, a nastalo-li na toto oko.

Tabulka č. 2 Pojistné plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole
stupeň 

koncentrického 
zúžení

jednoho oka obou očí stejně jednoho oka při slepotě 
druhého

Procenta plnění za trvalé následky
k 60° 0 10 40
k 50° 0 25 50

ke 40° 10 35 60
ke 30° 15 45 70
ke 20° 20 55 80
k 10° 23 75 90
k 5° 25 100 100

 Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku 
nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25 %.

POMOCNÉ TABULKY PRO HODNOCENÍ  
TRVALÉHO POŠKOZENÍ ZRAKU

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto 
oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25 %.


