
Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu 
 
Trvalé následky:                                                                                                Maximální % plnění:  
 

1 Úrazy hlavy a smyslových orgánů 
1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm2 5%
2 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 5 cm2 10%
3 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm2 15%
4 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu nad 10 cm2 25%
5 Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez 

objektivního nálezu po těžkých zraněních hlavy 
20%

6 Vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně 80%
7 Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu zjištěné 

lékařským pozorováním 
15%

8 Ztráta čelisti 60%
9 Omezení hybnosti dolní čelisti (s pootevřením do 1 cm) 5%

10 Úplná nehybnost dolní čelisti 25%
11 Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně 10%
12 Traumatická porucha lícního nervu těžkého  stupně 15%
13 Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně 15%
14 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost 

lehkého stupně 
10%

15 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost 
středního stupně 

20%

16 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost 
těžkého stupně 

35%

17 Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea) 15%
18 Deformace nosu s funkční poruchou průchodnosti 10%
19 Ztráta celého nosu bez zúžení 15%
20 Ztráta celého nosu se zúžením 25%
21 Ztráta hrotu nosu  8%
22 Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení 10%
23 Perforace nosní přepážky 5%
24 Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších dutin nosních 10%
25 Ztráta čichu 10%
26 Ztráta chuti 5%
27 Snížení zrakové ostrosti (či ztráta zraku) jednoho oka  50%
28 Snížení zrakové ostrosti (či ztráta zraku) obou očí 100%
29 Za anatomickou ztrátu oka se ke ztrátě zraku připočítává 5%
30 Koncentrické a nekoncetrické zúžení zorného pole 20%
31 Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace do 25ti let 15%
32 Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace do 35ti let 10%
33 Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace nad 35 let 5%
34 Traumatická porucha okohybných nervů, nebo porucha rovnováhy okohybných svalů 25%
35 Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku 5%
36 Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích 10%
37 Chybné postavení řas operativně nekorigovatelné na jednom oku 5%
38 Chybné postavení řas operativně nekorigovatelné na obou očích 10%
39 Ptóza horního víčka operativně nekorigovatelná jednostranná  15%
40 Ptóza horního víčka operativně nekorigovatelná oboustranná  60%
41 Traumatická porucha akomodace jednostranná 5%
42 Traumatická porucha akomodace oboustranná 8%
43 Postraumatický lagoftalmus operativně nekorigovatelný jednostranný 10%



44 Postraumatický lagoftalmus operativně nekorigovatelný oboustranný 15%
45 Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně 5%
46 Ztráta jednoho boltce 10%
47 Ztráta obou boltců 15%
48 Nahluchlost jednostranná středního stupně 5%
49 Nahluchlost jednostranná těžkého stupně 12%
50 Nahluchlost oboustranná lehkého stupně 10%
51 Nahluchlost oboustranná středního stupně 20%
52 Nahluchlost oboustranná těžkého stupně 35%
53 Ztráta sluchu jednoho ucha 35%
54 Ztráta sluchu obou uší 45%
55 Porucha labyrintu jednostranná podle stupně 10%
56 Porucha labyrintu oboustranná podle stupně 30%
57 Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce 5%
58 Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako přímý následek úrazu 15%
59 Ztráta celého jazyka 40%
60 Ztráta více než poloviny jazyka  10%
61 Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi (jen pokud se již 

nehodnotí ztráta hlasu ) 
15%

62 Zohyzďující jizvy v obličejové části hlavy - defekty rtů 5%
63 podélné keloidní jizvy od 2 cm do 4 cm 2%
64 podélné keloidní jizvy nad 4 cm 4%
65 podélné jizvy od 2 cm do 4 cm 1%
66 podélné jizvy nad 4 cm 2%

2 Poškození chrupu (způsobené úrazem) 
67 Ztráta jednoho zubu 1%
68 Ztráta každého dalšího zubu 1%

3 Úrazy krku 
69 Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně 15%
70 Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně 30%
71 Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně  60%
72 Ztráta hlasu (afonie) 20%
73 Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy nebo porucha hlasu při nedomykavosti 

hlasivek 
20%

74 Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 25%
75 Stav po úrazu průdušnice nebo hrtanu s trvale zavedenou kanylou 35%
76 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze současně oceňovat se zúžením hrtanu 

a afonií) 
50%

4 Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu 
77 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické 

vyšetření) lehkého stupně 
10%

78 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické 
vyšetření) středního stupně 

20%

79 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické 
vyšetření) těžkého stupně 

30%

80 Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, jednostranně (spirometrické vyšetření) 40%
81 Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, oboustranně (spirometrické vyšetření) 80%
82 Ztráta jedné plíce 35%
83 Omezení funkce plic od 10% 5%
84 Omezení funkce plic od 25% 15%
85 Omezení funkce plic od 50% 25%
86 Omezení funkce plic od 75% 40%
87 Ztráta jednoho celého prsu (u žen) 15%



88 Ztráta obou celých prsů (u žen) 30%
89 Porucha srdeční a cévní (pouze po přímém poranění, klinicky ověřené, podle stupně poranění, 

vyš. EKG) 
80%

90 Píštěl jícnu 30%
91 Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně 10%
92 Poúrazové zúžení jícnu středního stupně 30%
93 Poúrazové zúžení jícnu těžkého stupně 60%

5 Úrazy břicha, trávicích orgánů, močových cest a pohlavních orgánů 
94 Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu 25%
95 Poškození funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy  80%
96 Ztráta sleziny 15%
97 Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce 15%
98 Poúrazové následky poškození orgánů trávicí soustavy kromě slinivky břišní po ukončení léčby 15%

99 Poúrazové následky poškození slinivky 20%
100 Ztráta části jater (dle rozsahu) 40%
101 Poúrazové následky poranění močových cest (kromě ledvin), zejména zúžení močové trubice - 

ženy 
20%

102 Poúrazové následky poranění močových cest (kromě ledvin), zejména zúžení močové trubice - 
muži 

30%

103 Ztráta jedné ledviny 20%
104 Ztráta obou ledvin 75%
105 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce) lehkého 

stupně 
10%

106 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce) středního 
stupně 

20%

107 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce) těžkého 
stupně 

50%

108 Píštěl močového měchýře nebo močové roury 50%
109 Hydrokela 5%
110 Ztráta jednoho vaječníku do 45 let 10%
111  nad 45 let 1%
112 Ztráta obou vaječníků do 45 let 35%
113   nad 45 let 10%
114 Ztráta dělohy do 45 let 40%
115  nad 45 let 3%
116 Ztráta jednoho varlete 10%
117 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let (ověřeno phaloplethysmografií) 35%
118 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46- 60 let (ověřeno phaloplethysmografií) 20%
119 Ztráta penisu nebo závažné deformity do 45 let 40%
120 Ztráta penisu nebo závažné deformity od 46 - 60 let 20%
121 Ztráta penisu nebo závažné deformity nad 60 let 10%
122 Poúrazové deformity ženských pohlavních orgánů 40%
123 Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí 60%
124 Nedomykavost řitních svěračů částečná 20%
125 Nedomykavost řitních svěračů úplná 60%
126 Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti lehkého stupně 10%
127 Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti středního stupně 20%
128 Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti těžkého stupně 60%

6 Úrazy páteře a míchy 
129 Omezení hybnosti páteře lehkého stupně   10%
130 Omezení hybnosti páteře středního stupně   25%
131 Omezení hybnosti páteře těžkého stupně  55%



132 Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů lehkého stupně  25%
133 Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů středního stupně  40%
134 Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů těžkého stupně  80%

7 Úrazy pánve 
135 Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let  65%

136 Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen po 45 let   50%

137 Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů  50%
8 Úrazy horních končetin 

 Hodnocením vpravo se rozumí postižení dominantní horní končetiny, vlevo nedominantní horní končetiny 

138 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem 
vpravo  

70%

139 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem 
vlevo  

60%

140 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo 
postavení jim blízká) vpravo  

35%

141 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo 
postavení jim blízká) vlevo  

30%

142 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st. flexe 40-45st., vnitřní 
rotace 20 st.) vpravo 

30%

143 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st. flexe 40-45st., vnitřní 
rotace 20 st.) vlevo 

25%

144 Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení 
neúplné nad 135 st.) vpravo  

5%

145 Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení 
neúplné nad 135 st.) vlevo 

4%

146 Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) 
vpravo  

10%

147 Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) 
vlevo  

8%

148 Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vpravo 18%

149 Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vlevo  15%

150 Recidivující posttraumatická luxace ramenního kloubu vpravo (více jak 3x lékařem reponované, 
luxace RTG ověřena) 

15%

151 Recidivující posttraumatická luxace ramenního kloubu vlevo (více jak 3x lékařem reponované, 
luxace RTG ověřena)  

12%

152 Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vpravo (Tossy II a III)  5%
153 Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vlevo (Tossy II a III)  4%
154 Pakloub kosti pažní vpravo  30%
155 Pakloub kosti pažní vlevo  25%
156 Chronický zánět kostní dřeně jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích 

nutných k léčení následků úrazu vpravo  
30%

157 Chronický zánět kostní dřeně jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích 
nutných k léčení následků úrazu vlevo  

25%

158 Nenapravené vykloubení sternoklavikulární vpravo  5%
159 Nenapravené vykloubení sternoklavikulární vlevo  4%
160 Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vpravo  3%
161 Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vlevo  2%

9 Poškození oblasti loketního kloubu a předloktní 



162 Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a 
postavení jim blízká) vpravo  

30%

163 Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a 
postavení jim blízká) vlevo  

25%

164 Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vpravo  20%
165 Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vlevo  16%
166 Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo - lehkého stupně  6%
167 Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo - lehkého stupně 5%
168 Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo - středního stupně 12%
169 Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo - středního stupně 10%
170 Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo - těžkého stupně 18%
171 Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo - těžkého stupně 15%
172 Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v 

nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vpravo 
20%

173 Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v 
nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vlevo 

16%

174 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vpravo - těžkého stupně 20%
175 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vpravo - středního stupně 10%
176 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vpravo - lehkého stupně 5%
177 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vlevo - těžkého stupně 16%
178 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vlevo - středního stupně 8%
179 Pakloub obou kostí předloktí vpravo  40%
180 Pakloub obou kostí předloktí vlevo  30%
181 Pakloub kostí vřetenní vpravo 30%
182 Pakloub kostí vřetenní vlevo  25%
183 Pakloub kostí loketní vpravo  20%
184 Pakloub kostí loketní vlevo  15%
185 Viklavý loketní kloub vpravo  15%
186 Viklavý loketní kloub vlevo  10%
187 Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vpravo 50%
188 Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vlevo  45%
189 Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vpravo (jen po otevřených zraněnních nebo po 

operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 
27%

190 Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vlevo (jen po otevřených zraněnních nebo po 
operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)  

22%

10 Ztráta nebo poškození ruky 
191 Ztráta ruky v zápěstí vpravo 50%
192 Ztráta ruky v zápěstí vlevo 45%
193 Ztráta všech prstů ruky, případně včetně záprstních kostí vpravo 50%
194 Ztráta všech prstů ruky, případně včetně záprstních kostí vlevo  42%
195 Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vpravo 45%
196 Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vlevo 38%
197 Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vpravo 30%

198 Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vlevo  25%
199 Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vpravo 15%
200 Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vlevo 12%
201 Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení 20-40 stupňů hřbetního ohnutí) vpravo 20%

202 Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení 20-40 stupňů hřbetního ohnutí) vlevo 17%

203 Pakloub člunkové kosti vpravo 15%
204 Pakloub člunkové kosti vlevo  12%



205 Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo -těžkého stupně 20%
206 Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo -středního stupně 18%
207 Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo -lehkého stupně 6%
208 Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo - těžkého stupně 17%
209 Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo - středního stupně 10%
210 Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo - lehkého stupně 5%
211 Viklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetřením) - těžkého stupně 20%
212 Viklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetřením) - středního stupně 15%
213 Viklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetřením) - lehkého stupně 10%
214 Viklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetřením) - těžkého stupně 15%
215 Viklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetřením) - středního stupně 10%
216 Viklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyšetřením) - lehkého stupně 8%

11 Poškození palce 
217 Ztráta koncového článku palce vpravo  9%
218 Ztráta koncového článku palce vlevo 7%
219 Ztráta palce se záprstní kostí vpravo 25%
220 Ztráta palce se záprstní kostí vlevo  21%
221 Ztráta obou článků palce vpravo 18%
222 Ztráta obou článků palce vlevo  15%
223 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo 8%
224 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo 7%
225 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo 7%

226 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo 6%
227 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo 6%
228 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vlevo  5%
229 Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo 6%
230 Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo 5%
231 Omezení hybnosti karpometakarpálního kloubu palce podle stupňě vpravo 9%
232 Omezení hybnosti karpometakarpálního kloubu palce podle stupňě vlevo 7%
233 Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo  25%
234 Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo 21%
235 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce 

nebo addukce) vpravo 
9%

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

7%

237 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozic) vpravo 6%

238 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vlevo 5%

239 Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za 
poruchu funkce vpravo 

3%

240 Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za 
poruchu funkce vlevo 

2%

12 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu  
241 lehkého stupně vpravo 2%
242 lehkého stupně vlevo  1.5%
243 středního stupně vpravo 4%
244 středního stupně vlevo  3%
245 těžkého stupně vpravo 6%
246 těžkého stupně vlevo 5%

 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu  
247 lehkého stupně vpravo 2%



248 lehkého stupně vlevo  1%
249 středního stupně vpravo 4%
250 středního stupně vlevo  3%
251 těžkého stupně vpravo 6%
252 těžkého stupně vlevo 5%

 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu  
253 lehkého stupně vpravo 2%
254 lehkého stupně vlevo  1%
255 středního stupně vpravo 6%
256 středního stupně vlevo  5%
257 těžkého stupně vpravo 9%
258 těžkého stupně vlevo 7%

13 Poškození ukazováku 
259 Ztráta koncového článku ukazováku vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce 4%
260 Ztráta koncového článku ukazováku vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce 3%
261 Ztráta dvou článků ukazováku vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce 8%
262 Ztráta dvou článků ukazováku vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce 7%
263 Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce 12%
264 Ztráta všech tří článků ukazováku vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce 10%
265 Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce 15%
266 Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce 13%
267 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení vpravo 12%
268 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení vlevo 10%
269 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí vpravo  15%
270 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí vlevo  12%
271 Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových kloubů ukazováku vpravo, při 

neporušené úchopové funkci 
2%

272 Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových kloubů ukazováku vlevo, při 
neporušené úchopové funkci 

1%

273 Porucha úchopové funkce ukazováku  do úplného sevření, do dlaně chybí 1-3 cm vpravo 4%
274 Porucha úchopové funkce ukazováku  do úplného sevření, do dlaně chybí 1-3 cm vlevo 3%
275 Porucha úchopové funkce ukazováku  do úplného sevření, do dlaně chybí 3-4 cm vpravo 12%
276 Porucha úchopové funkce ukazováku  do úplného sevření, do dlaně chybí 3-4 cm vlevo 10%
277 Porucha úchopové funkce ukazováku  do úplného sevření, do dlaně chybí  přes 4 cm vpravo 15%

278 Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí přes 4 cm vlevo 12%
279 Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo 3%
280 Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo 2%

14 Poškození prostředníku, prsteníku a malíku 
281 Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové 

funkce 
10%

282 Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce 9%

283 Ztráta všech 3 článků nebo 2 čl. se ztuhlostí základního kloubu vpravo - nelze hodnotit poruchu 
úchopové funkce 

7%

284 Ztráta všech 3 článků nebo 2 čl. se ztuhlostí základního kloubu vlevo - nelze hodnotit poruchu 
úchopové funkce 

8%

285 Ztráta 2 článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vpravo - nelze hodnotit poruchu 
úchopové funkce 

6%

286 Ztráta 2 článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vlevo - nelze hodnotit poruchu 
úchopové funkce 

6%

287 Ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů vpravo - nelze hodnotit poruchu úchopové 
funkce 

4%



288 Ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové 
funkce 

3%

289 Ztráta apexu jednoho z prstů vpravo i vlevo - nelze hodnotit poruchu úchopové funkce 2%
290 Úplná ztuhlost všech 3 kloubů jednoho prstu v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení 

bránícím funkci sousedních prstů) vpravo 
2%

291 Úplná ztuhlost všech 3 kloubů jednoho prstu v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení 
bránícím funkci sousedních prstů) vlevo 

1%

292 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 3 cm vpravo  7%
293 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 3 cm vlevo  2%
294 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm vpravo  6%
295 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm vlevo  1%
296 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm vpravo  8%
297 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm vlevo 5%
298 Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů při neporušené úchopové 

funkce prstů vpravo  
6%

299 Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů při neporušené úchopové 
funkce prstů vlevo 

1%

300 Nemožnost úplného natažení jednoho základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo 2%
301 Nemožnost úplného natažení jednoho základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo 1%

15 Traumatické poruchy nervů horních končetin 
 V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické 

302 Traumatická porucha nervu axillárního vpravo 30%
303 Traumatická porucha nervu axillárního vlevo 25%
304 Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vpravo 45%

305 Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vlevo 37%
306 Traumatická  porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vpravo 35%
307 Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vlevo 27%
308 Traumatická porucha nervu muskulokutánního vpravo 30%
309 Traumatická porucha nervu muskulokutánního vlevo 20%
310 Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo 40%
311 Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo 33%
312 Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohýbače 

karpu a části hlubokého ohýbače prstů vpravo 
33%

313 Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohýbače 
karpu a části hlubokého ohýbače prstů vlevo 

30%

314 Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo 30%
315 Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo 25%
316 Traumatická porucha distální části středního nervu postižení hlavně thenarového svalstva 

vpravo 
45%

317 Traumatická porucha distální části středního nervu postižení hlavně thenarového svalstva vlevo 35%

318 Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vpravo 30%
319 Traumatická  porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vlevo 25%

16 Úrazy dolních končetin 
320 Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním 

kloubem 
60%

321 Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice 50%
322 Endoprotéza kyčelního kloubu mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu 60%
323 Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po 

operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu 
40%

324 Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm - absolutní zkratek 1%
325 Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm - absolutní zkratek 5%
326 Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm - absolutní zkratek 15%



327 Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm - absolutní zkratek 25%
328 Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené) s úchylkou osovou nebo rotační, za 

kažých celých 5° úchylky (prokázané rtg) 
15%

329 Luxace kyčle 20%
330 Úchylky přes 45°se hodnotí jako ztráta končetiny 50%

 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu:       
331 v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení 

těmto blízká     
20%

332 v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí) 5%
333 Omezení pohyblivosti kyč.kloubu lehkého stupně 10%
334 Omezení pohyblivosti kyč.kloubu středního stupně 30%
335 Omezení pohyblivosti kyč.kloubu těžkého stupně 40%

17 Poškození kolena 
336 Luxace kolena 20%

 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení :  
337 úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20° 30%
338 ohnutí nad 30° 45%
339 Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení (úhel ohnutí 15°až 20°) 25%
340 Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) 15%
341 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně ne však po TEP 10%
342 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně 15%
343 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně 25%
344 Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho postranního vazu 5%
345 Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního nebo zadního zříženého vazu 15%
346 Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního a zadního zkříženého vazu 25%
347 Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části - 

minimálně 1/3 menisku průkaz operačním nálezem) 
5%

348 Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí - min. 
1/3 menisků průkaz operačním nálezem) 

10%

349 Trvalé následky po vynětí čéšky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů 15%
18 Poškození bérce 

 Ztráta dolní končetiny v bérci:  
350 se zachovalým kolenem 50%
351 se ztuhlým kolenním kloubem  45%
352 Chronický zánět kostní dřeně kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních 

zákrocích nutných k léčení následků úrazu 
22%

353 Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové nebo rotační úchylce  (úchylky 
musí být prokázány na RTG), za každých celých 5° 

5%

354 Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce 50%
19 Poškození v oblasti hlezenního kloubu   

355 Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním 40%
356 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu  30%
357 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo po dním  25%
358 Úplná ztuhlost hlezenního kloubu  v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo větší plantární 

flexe nad 20°) 
30%

359 Úplná ztuhlost hlezenního koubu v pravoúhlém postavení  20%
360 Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém postavení (plantární flexe od 5° do 20°)   25%
361 Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu lehkého stupně  6%
362 Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu středního stupně  12%
363 Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu těžkého stupně  20%
364 Omezení pronace a supinace nohy  12%
365 Úplná ztráta pronace a supinace nohy 15%
366 Viklavost hlezenního kloubu (nutný průkaz na RTG  nebo USG) 20%



367 Plochá nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a 
nohy     

25%

368 Chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní,  jen po po otevřených 
zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu  

15%

20 Poškození v oblasti nohy  
369 Ztráta všech prstů nohy 15%
370 Ztráta obou článků palce nohy 10%
371 Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí 15%
372 Ztráta koncového článku palce nohy  3%
373 Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst 2%
374 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí  10%
375 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy 3%
376 úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy  7%
377 Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy  10%
378 Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy 3%
379 Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy  7%
380 Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst 1%
381 Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině 15%
382 Poúrazové a trofické poruchy na obou dolních končetibách  30%
383 Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na 

stehně  
5%

384 Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na 
bérci  

3%

21 Traumatické poruchy nervů dolní končetiny  
 " V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické."   

385 Traumatická porucha nervu sedacího  50%
386 Traumatická porucha nervu stehenního   30%
387 Traumatická poruch nervu obturatorního  20%
388 Traumatická poruha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů  35%
389 Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů     5%
390 Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů  30%
391 Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového  20%
392 Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového   10%

22 Ostatní druhy poranění 
393 Rozsáhlé plošné jizvy od 0,5 do 15% povrchu těla 10%
394 Rozsáhlé plošné jizvy nad 15% povrchu těla  40%
395 Poúrazové bolesti bez funkčního poškození    se nehradí 
396 Ztráta vitality zubu se nehradí 
397 Ztráta zubu menší než 50°  se nehradí 
398 Duševní poruchy způsobené úrazem  se nehradí 
399 Nahluchlost jednostranná lehkého stupně se nehradí 
400 Ztráta, odlomení a poškození mléčných zubů a umělých zubních náhrad se nehradí 

 


