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Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu 

1.  Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši procentního podílu z pojistné 
částky, který pro jednotlivá tělesná poškození podle 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 odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. Stanoví-li tabulka pro trvalé následky úrazu procentní rozpětí, určí 
pojistitel výši pojistného plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídala povaze a rozsahu tělesného poškození 
způsobeného úrazem. 

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

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

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

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

6.  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.

7.  Pokud úraz, třeba jediný, zanechá pojištěnému jako trvalé následky viklavost jakéhokoliv kloubu a hodnocení 
poúrazových TN přesahuje 10 %, vyloučí likvidátor další plnění za distorze a luxace u toho kterého kloubu.

8.  Jestliže před výplatou pojistného plnění za trvalé následky úrazu pojištěný zemře, nikoliv však na následky 
tohoto úrazu, vyplatí pojistitel jeho dědicům částku, která odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu pojištěného 
v době jeho smrti, nejvýše však pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu.
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TN PO ÚRAZECH HLAVY  
A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ
601 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm2 do 5 %
602 nad 2 cm2 do 10 cm2 do 15 %
603 přes 10 cm2 do 25 %
604 Vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém  

poranění hlavy (vyšetření CT, psychiatrie nebo  
neurologie) podle stupně do 100 %

605 Traumatická porucha lícního nervu do 15 %
606 Traumatické poškození trojklanného nervu  

podle stupně do 15 %

Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo 
poškození ostatních částí hlavy a krku, kosmeticky závažné či 
vzbuzující soucit
607 lehkého stupně do 10 %
608 středního stupně do 20 %
609 těžkého stupně do 35 %
Podle pol. 607 nelze hodnotit jizvy ve vlasaté části hlavy

610 Mozková píštěl po poranění spodiny  
lební (likvororea) 15 %

Poškození nosu nebo čichu
611 Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky  

nosní s funkčně významnou poruchou nosní  
průchodnosti do 5 %

612 Ztráta celého nosu bez poruchy dýchání do 20 %
613 Ztráta celého nosu s poruchou dýchání 25 %
614 Chronický atrofický zánět sliznice nosní po  

poleptání nebo popálení do 10 %
615 Perforace přepážky 5 %
616 Ztráta čichu do 10 %
Je-li současně hodnocena ztráta chuti podle pol. 656, může 
hodnocení podle obou položek činit nejvýše 10 %

Ztráta očí nebo zraku

Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých 
následků činit na jednom oku více než 35 %, na druhém oku 
více než 65 % a na obou očích více než 100 %

Trvalá poškození uvedená v pol. 618, 624 až 627, 629, 632 
a 633 se hodnotí nejvýše 100 %
617 Následky očních zranění, jež mají za následek snížení 

zrakové ostrosti, se hodnotí podle pomocné tabulky  
č. 1, je-li vizus horší než 6/12

618 Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se  
připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové  
méněcennosti 5 %

619 Traumatická ztráta čočky na jednom oku 15%  
Dojde-li k náhradě nitrooční čočkou, hodnotí se p 
odle pol. 630 nebo 631.

620 Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace),  
není-li zraková ostrost s afakickou 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 
afakické korekce

621 Traumatická porucha okohybných nervů nebo  
porucha rovnováhy okohybných svalů podle  
stupně do 25 %

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

623 Ostatní omezení zorného pole se určí podle počtu  
procent ztráty zorného pole. Centrální skotom  
jednostranný i oboustranný se hodnotí podle  
hodnoty zrakové ostrosti

Porušení průchodnosti slzných cest
624 na jednom oku 5 %
625 na obou očích 10 %

Chybné postavení brv
626 na jednom oku 5 %

627 na obou očích 10 %
628 Rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí dle  

vízu bez stenopeické korekce (podle pomocné  
tabulky č. 1)

629 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
630 jednostranná (hodnotit do 50 let) 8 %
631 oboustranná (hodnotit do 45 let) 5 %

Lagoftalmus postraumatický
632 jednostranný 8 %
633 oboustranný 16 %
Při hodnocení podle pol. 632 a 633 nelze současně hodnotit 
podle pol. 629. Ptóza horního víčka se hodnotí dle omezení 
zorného pole (podle pomocné tabulky č. 2)

Poškození uší nebo porucha sluchu

Deformace nebo ztráta boltce
634 deformace boltce do 10 %
635 ztráta jednoho boltce 10 %
636 ztráta obou boltců 15 %
637 Trvalá poúrazová perforace bubínku bez  

zjevné sekundární infekce do 5 %

Nedoslýchavost jednostranná
638 lehkého stupně 0 %
639 středního stupně do 5 %
640 těžkého stupně do 12 %

Nedoslýchavost oboustranná
641 lehkého stupně do 10 %
642 středního stupně do 20 %
643 těžkého stupně do 35 %

Ztráta sluchu
644 jednoho ucha 15 %
645 druhého ucha 25 %
646 Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu 40 %

Porucha labyrintu
647 jednostranná podle stupně 10–20 %
648 oboustranná podle stupně 30–50 %

Při hodnocení podle pol. 641 až 648 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
 Za ztrátu 1 %
649 jednoho zubu 1 %
650 každého dalšího zubu 
651 části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu 1 %
652 Za deformitu frontálních stálých zubů následkem  

prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů,  
za každý poškozený stálý zub 1 %

653 Za obroušení pilířových zubů pod korunky 
fixních náhrad nebo sponových zubů snímacích 
náhrad pro zuby ztracené úrazem, za každý  
obroušený zub  0,5 %

654 Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních  
náhrad a dočasných (mléčných) zubů 0 %

Poškození jazyka
655 Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo  

jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí 
podle pol. 660 až 663 15 %

656 Ztráta chuti podle rozsahu do 10 %

Je-li současně hodnocena ztráta čichu podle pol. 616, může 
hodnocení podle obou položek činit nejvýše 10 %
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687 Ztráta části ledviny podle stupně poruchy  
funkce do 25 %

Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně 
druhotné infekce
688 lehkého stupně do 10 %
689 středního stupně do 20 %
690 těžkého stupně do 50 %
691 Píštěl močového měchýře nebo močové trubice 50 %
Nelze současně hodnotit podle pol. 688 až 690

692 Chronický zánět močových cest a druhotné  
onemocnění ledvin 15–50 %

Hodnocení dle této položky se používá pouze při poškození 
míchy nebo mozku

693 Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako 
ztrátu obou varlat) 10 %

Ztráta obou varlat nebo ztráta potence
694 do 45 let do 50 %
695 od 46 let do 60 let do 20 %
696 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 (neurologické nebo 
sexuologické vyšetření)
697 do 45 let do 50 %
698 od 46 let do 60 let do 20 %
699 nad 60 let do 10 %

Při hodnocení podle pol. 697 až 699 nelze současně hodnotit 
podle pol. 694 až 696
700 Poúrazová deformace ženských pohlavních orgánů 

( je nutné posouzení fertility) 10–50 %

TN PO ÚRAZECH PÁTEŘE A MÍCHY
Omezení hybnosti páteře
701 lehkého stupně do 10 %
702 středního stupně do 25 %
703 těžkého stupně do 55 %
Nelze současně hodnotit podle pol. 704 až 706

Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů 
s trvalými objektivními příznaky porušené funkce
704 lehkého stupně 10–25 %
705 středního stupně 26–40 %
706 těžkého stupně 41–100 %
Nelze současně hodnotit podle pol. 701 až 703

TN PO ÚRAZECH PÁNVE
Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky 
páteře a funkce dolních končetin
707 u žen do 45 let 15–65 %
708 u žen nad 45 let 15–50 %
709 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 opačné.

Poškození v oblasti ramenního kloubu

Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti 
mezi loketním a ramenním kloubem
710 vpravo 60 %
711 vlevo 50 %

TN PO ÚRAZECH KRKU
Zúžení hrtanu nebo průdušnice
657 lehkého stupně do 15 %
658 středního stupně do 30 %
659 těžkého stupně do 65 %

Při hodnocení podle pol. 659 nelze současně hodnotit podle 
pol. 660 až 664
660 Poúrazové poruchy hlasu (chraptivost) do 20 %
661 Ztráta hlasu (afonie) 25 %
662 Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 10–20 %
663 Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 30 %

Při hodnocení podle pol. 660 až 663 nelze současně hodnotit 
podle pol. 659 nebo 664
664 Stav po poúrazové tracheotomii s trvale  

zavedenou kanylou do 50 %

Při hodnocení podle pol. 664 nelze současně hodnotit podle 
pol. 659 až 663

TN PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, 
SRDCE NEBO JÍCNU
Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní 
klinicky ověřené
665 lehkého stupně do 10 %
666 středního stupně do 20 %
667 těžkého stupně do 30 %

Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce 
a rozsahu
668 jednostranné 15–40 %
669 oboustranné 25–100 %
670 Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém  

poranění) klinicky ověřené podle stupně  
porušení funkce 10–100 %

671 Píštěl jícnu 30 %

Poúrazové zúžení jícnu
672 lehkého stupně do 10 %
673 středního stupně 11–30 %
674 těžkého stupně 31–60 %

TN PO ÚRAZECH BŘICHA A TRÁVICÍCH 
ORGÁNŮ
675 Poškození břišní stěny provázené porušením  

břišního lisu do 25 %
676 Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně  

poruchy funkce 25–100 %
677 Ztráta sleziny 25 %
678 Ztráta části sleziny podle stupně poruchy  

funkce do 15 %
679 Sterkorální pištěl podle sídla a rozsahu 

reakce v okolí 30–60 %

Nedomykavost řitních svěračů
680 částečná do 20 %
681 úplná 60 %

Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti
682 lehkého stupně do 10 %
683 středního stupně do 20 %
684 těžkého stupně do 50 %

TN PO ÚRAZECH MOČOVÝCH 
A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
685 Ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé  

ledviny 70 %
686 Ztráta jedné ledviny při funkčnosti druhé  

ledviny do 40 %
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738 vlevo 16,5 %

Omezení pohyblivosti loketního kloubu 

lehkého stupně
739 vpravo do 6 %
740 vlevo do 5 %

středního stupně
741 vpravo do 12 %
742 vlevo do 10 %

těžkého stupně
743 vpravo do 18 %
744 vlevo do 15 %

Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností 
přivrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém 
postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální 
pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přivrácení)
745 vpravo 20 %
746 vlevo 16,5 %

Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení 
(střední postavení nebo lehká pronace)
747 vpravo do 20 %
748 vlevo do 16,5 %

Omezení přivrácení a odvrácení předloktí

lehkého stupně
749 vpravo do 5 %
750 vlevo do 4 %

středního stupně
751 vpravo do 10 %
752 vlevo do 8 %

těžkého stupně
753 vpravo do 20 %
754 vlevo do 16 %

Pakloub obou kostí předloktí
755 vpravo 40 %
756 vlevo 35 %

Pakloub kosti vřetenní
757 vpravo 30 %
758 vlevo 25 %

Pakloub kosti loketní
759 vpravo 20 %
760 vlevo 15 %

Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí (jen po 
otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích 
nutných k léčení následků úrazu)
761 vpravo 27,5 %
762 vlevo 22,5 %

Viklavý kloub loketní
763 vpravo – lehký stupeň do 10 %
764 vpravo – těžký stupeň do 20 %
765 vlevo – lehký stupeň do 8 %
766 vlevo – těžký stupeň do 16 %
767 Totální protéza lokte po úrazu 30 %

Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu
768 vpravo 55 %
769 vlevo 45 %

Ztráta nebo poškození ruky

Ztráta ruky v zápěstí
770 vpravo 50 %
771 vlevo 42 %

Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí
772 vpravo 50 %

Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení 
(úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká)
712 vpravo 35 %
713 vlevo 30 %

Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo 
v postavení jemu blízkém (odtažení 50°–70°, předpažení 
40°–45° a vnitřní rotace 20°)
714 vpravo 30 %
715 vlevo 25 %
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu

lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné 
nad 135°)
716 vpravo do 5 %
717 vlevo do 4 %

středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)
718 vpravo do 10 %
719 vlevo do 8 %

těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)
720 vpravo do 18 %
721 vlevo do 15 %

U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, 
středního nebo těžkého stupně se při současném omezení 
rotačních pohybů hodnocení podle pol. 716 až 721 zvyšuje 
o třetinu.

Pakloub kosti pažní (potvrzený rtg. snímkem)
722 vpravo 40 %
723 vlevo 33,5 %

Chronický zánět kostní dřeně jen po otevřených zraněních 
nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků 
úrazu
724 vpravo 30 %
725 vlevo 25 %
726 Endoprotéza ramenního kloubu 30 %

Habituální vykloubení ramene
727 vpravo do 15 %
728 vlevo do 12 %

Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za habituální luxaci 
je, že první luxace (prokázaná rtg., sono vyšetřením) musí nastat 
během trvání pojištění. Hodnocení TN podle pol. 727 a 728 
vylučuje právo na pojistné plnění za tělesné poškození dalších 
vymknutí kosti pažní (ramene) podle oceňovací tabulky pro TP, 
pol. 211 a 212.

Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné 
poruchy funkce
729 přední 3 %
730 zadní 5 %

Nenapravené nebo napravené vykloubení sternoklavikulární 
kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu
731 vpravo 6 %
732 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
733 vpravo 3 %
734 vlevo 2,5 %

Poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí

Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení 
(úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká)
735 vpravo 30 %
736 vlevo 25 %

Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo 
v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°)
737 vpravo 20 %
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Úplná ztuhlost základního kloubu palce
806 vpravo 6 %
807 vlevo 5 %

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 
v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)
808 vpravo 9 %
809 vlevo 7,5 %

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 
v příznivém postavení (lehká opozice)
810 vpravo 6 %
811 vlevo 5 %

Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině 
s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce (nutné 
rtg. vyšetření)
812 vpravo 3 %
813 vlevo 2,5 %

Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení
814 vpravo do 25 %
815 vlevo do 21 %
Při hodnocení podle pol. 794 až 815 nelze současně hodnotit 
poruchu úchopové funkce palce podle pol. 816 až 833.

Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti 
mezičlánkového kloubu

lehkého stupně
816 vpravo do 2 %
817 vlevo do 1,5 %

středního stupně
818 vpravo do 4 %
819 vlevo do 3 %

těžkého stupně
820 vpravo do 6 %
821 vlevo do 5 %

Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti 
základního kloubu

lehkého stupně
822 vpravo do 2 %
823 vlevo do 1,5 %

středního stupně
824 vpravo do 4 %
825 vlevo do 3 %

těžkého stupně
826 vpravo do 6 %
827 vlevo do 5 %

Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti 
karpometakarpálního kloubu

lehkého stupně
828 vpravo do 3 %
829 vlevo do 2,5 %

středního stupně
830 vpravo do 6 %
831 vlevo do 5 %

těžkého stupně
832 vpravo do 9 %
833 vlevo do 7,5 %

Poškození ukazováku

Ztráta koncového článku ukazováku
834 vpravo do 5 %
835 vlevo do 4 %

Ztráta dvou článků ukazováku
836 vpravo do 10 %

773 vlevo 42 %

Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí
774 vpravo 45 %
775 vlevo 37,5 %

Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo 
v postaveních jemu blízkých (úplné dlaňové nebo hřbetní 
ohnutí ruky)
776 vpravo do 30 %
777 vlevo do 25 %

Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení
778 vpravo do 20 %
779 vlevo do 17 %

Pakloub člunkové kosti (rtg. vyšetření)
780 vpravo 15 %
781 vlevo 12,5 %

Při komplikaci nekrózou se hodnocení dle pol. 780 a 781 
zvyšuje o jednu třetinu.

Viklavost zápěstí

lehkého stupně
782 vpravo do 5 %
783 vlevo do 4 %

středního stupně
784 vpravo do 10 %
785 vlevo do 8 %

těžkého stupně
786 vpravo do 12 %
787 vlevo do 10 %

Omezení pohyblivosti zápěstí

lehkého stupně
788 vpravo do 6 %
789 vlevo do 5 %

středního stupně
790 vpravo do 12 %
791 vlevo do 10 %

těžkého stupně
792 vpravo do 20 %
793 vlevo do 17 %

Poškození palce

Ztráta koncového článku palce
794 vpravo do 9 %
795 vlevo do 7,5 %

Ztráta palce se záprstní kostí
796 vpravo do 25 %
797 vlevo do 21 %

Ztráta obou článků palce
798 vpravo do 18 %
799 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)
800 vpravo 8 %
801 vlevo 7 %

(v hyperextenzi)
802 vpravo 7 %
803 vlevo 6 %

Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém 
postavení (lehké poohnutí)
804 vpravo 6 %
805 vlevo 5 %
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Při hodnocení podle pol. 858 až 867 nelze současně hodnotit 
poruchu úchopové funkce prstu podle pol. 868 až 875.

Porucha úchopové funkce prstu

do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm
868 vpravo do 2 %
869 vlevo do 1,5 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm
870 vpravo do 3 %
871 vlevo do 2 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm
872 vpravo do 5 %
873 vlevo do 4 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm
874 vpravo do 8 %
875 vlevo do 6 %

Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánko-vých 
kloubů při neporušené úchopové funkci prstu
876 vpravo 1 %
877 vlevo 0,5 %

Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu 
s poruchou abdukce
878 vpravo 1,5 %
879 vlevo 1 %

Traumatické poruchy nervů horní končetiny (potvrzené EMG 
nebo svalovým testem)
V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické 
a trofické.

Traumatická porucha nervu axillárního
880 vpravo do 30 %
881 vlevo do 25 %

Traumatická porucha kmene nervu vřetenního

s postižením všech inervovaných svalů
882 vpravo do 45 %
883 vlevo do 37,5 %

se zachováním funkce trojhlavého svalu
884 vpravo do 35 %
885 vlevo do 27,5 %

Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce 
palcových svalů
886 vpravo do 15 %
887 vlevo do 12,5 %

Traumatická porucha nervu muskulokutanního
888 vpravo do 25 %
889 vlevo do 15 %

Traumatická porucha distálního kmene loketního nervu 
s postižením všech inervovaných svalů
890 vpravo do 40 %
891 vlevo do 33 %

Traumatická porucha distální části loketního nervu se 
zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části 
hlubokého ohybače prstů
892 vpravo do 30 %
893 vlevo do 25 %

Traumatická porucha středního nervu s postižením všech 
inervovaných svalů
894 vpravo do 35 %
895 vlevo do 30 %

Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně 
pažní)
896 vpravo do 60 %
897 vlevo do 50 %

837 vlevo do 8 %

Ztráta všech tří článků ukazováku
838 vpravo do 12 %
839 vlevo do 10 %

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

Ztráta ukazováku se záprstní kostí
840 vpravo do 15 %
841 vlevo do 12,5 %

Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním 
natažení
842 vpravo 12 %
843 vlevo 10 %

Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí
844 vpravo 15 %
845 vlevo 12,5 %

Při hodnocení podle pol. 834 až 845 nelze současně hodnotit 
poruchu úchopové funkce ukazováku podle pol. 846 až 853.

Porucha úchopové funkce ukazováku

do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm
846 vpravo do 4 %
847 vlevo do 3,5 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm
848 vpravo do 6 %
849 vlevo do 4 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm
850 vpravo do 8 %
851 vlevo do 6 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm
852 vpravo do 10 %
853 vlevo do 8 %

Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou 
mezičlánkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové 
funkci
854 vpravo 1,5 %
855 vlevo 1 %

Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku 
s poruchou abdukce
856 vpravo 2,5 %
857 vlevo 2 %

Poškození prostředníku, prsteníku a malíku

Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní
858 vpravo do 9 %
859 vlevo do 7,5 %

Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí 
základního kloubu
860 vpravo do 8 %
861 vlevo do 6 %

Ztráta dvou článků prstu bez omezení základního kloubu
862 vpravo do 5 %
863 vlevo do 4 %

Ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů
864 vpravo do 3 %
865 vlevo do 2,5 %
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)
866 vpravo 9 %
867 vlevo 7,5 %
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Poškození bérce

Ztráta dolní končetiny v bérci
927 se zachovalým kolenem 45 %
928 se ztuhlým kolenním kloubem 50 %
929 Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce 40 %
930 Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce  

( jen po otevřených zraněních nebo po operativních 
zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 25 %

931 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
932 Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním 40 %

Ztráta chodidla v Chopartově kloubu
933 s artrodézou hlezna 30 %
934 s pahýlem v plantární flexi 40 %
935 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním 25 %

Úplná ztuhlost hlezenného kloubu
936 v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo  

větší stupně plantární flexe) 30 %
937 v pravoúhlém postavení 25 %
938 v příznivém postavení 25 %
 (ohnutí do plosky kolem 5o) 20 %

Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu
939 lehkého stupně do 6 %
940 středního stupně do 12 %
941 těžkého stupně do 20 %
942 Úplná ztráta pronace a supinace (izolovaná) 15 %
943 Omezení pronace a supinace (izolované) do 12 %

Viklavost hlezenného kloubu
944 v důsledku nedostatečnosti předního vazu do 12 %
945 v důsledku nedostatečnosti zadního vazu do 12 %
946 Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená  

následkem úrazu a jiné poúrazové deformity  
v oblasti hlezna a nohy do 25 %

947 Chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarzu  
a meta-tarzu a kosti patní ( jen po otevřených  
zraněních nebo po operativních zákrocích  
nutných k léčení následků úrazu) 20 %

Poškození v oblasti nohy
948 Ztráta všech prstů nohy 15 %
949 Ztráta obou článků palce nohy 10 %
950 Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí  

nebo s její částí 15 %
951 Ztráta koncového článku palce nohy 3 %
952 Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za  

každý prst 2 %
953 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo její části 10 %

Úplná ztuhlost
954 jiného prstu nohy než palce 1 %
955 mezičlánkového kloubu palce nohy 3 %
956 základního kloubu palce nohy 7 %
957 obou kloubů palce nohy 10 %
958 Porucha funkce prstu nohy 0 %

Poúrazové oběhové a trofické poruchy a poruchy nervů dolní 
končetiny

Poúrazové oběhové a trofické poruchy
959 na jedné končetině do 15 %
960 na obou končetinách do 30 %

Poúrazové atrofie svalstva končetin při neomezeném rozsahu 
pohybů v kloubu
961 na stehně do 5 %
962 na bérci do 3 %

TN PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONČETIN
Poškození v oblasti kyčelního kloubu
898 Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo 

v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem 50 %
899 Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice 40 %
900 Endoprotéza 30 %
901 Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní  

( jen po otevřených zraněních nebo po operativních 
zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 25 %

Zkrácení jedné dolní končetiny
902 o 1 až 2 cm do 2,5 %
903 přes 2 do 4 cm do 10 %
904 přes 4 do 6 cm do 15 %
905 přes 6 cm do 25 %
906 Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny  

zhojené s úchylkou osovou nebo rotační) za  
každých celých 5° úchylky 5 %

Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení 
osové úchylky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny. 
Úchylky se hodnotí teprve, když přesahují 5°.

Úplná ztuhlost kyčelního kloubu
907 v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo  

odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení  
těmto blízká) 40 %

908 v příznivém postavení (lehké odtažení a základní 
postavení nebo nepatrné ohnutí) 30 %

Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu
909 lehkého stupně do 10 %
910 středního stupně do 20 %
911 těžkého stupně do 30 %

Poškození kolena

Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení
912 úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20° 30 %
913 ohnutí nad 30° 45 %
914 Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení do 30 %
915 Úplná patelektomie včetně vychudnutí  

a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního 15 %
915A Patelektomie neúplná do 7 %
916 Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu 30 %

Omezení pohyblivosti kolenního kloubu
917 lehkého stupně do 10 %
918 středního stupně do 15 %
919 těžkého stupně do 25 %

Viklavost kolenního kloubu
920 v důsledku nedostatečnosti postranního vazu do 5 %
921 v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého  

vazu do 15 %
922 v důsledku nedostatečnosti předního i zadního 

zkříženého vazu do 20 %

Jde-li o izolované poranění vazů nebo menisků, nelze při 
hodnocení podle pol. 920 až 922 současně hodnotit omezení 
pohyblivosti kolenního kloubu podle pol. 917 až 919. V případě 
současného poranění vazů a menisků lze hodnocení TN podle 
těchto položek sčítat. Je však nutné vycházet z hodnocení 
posudkového lékaře.

Trvalé následky po operativním vynětí
923 jednoho celého menisku (při úplném rozsahu  

pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo poruchu  
funkce) 5 %

924 části jednoho menisku 2 %
925 obou celých menisků (při úplném rozsahu  

pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo poruchu  
funkce) 10 %

926 částí obou menisků 5 %

Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého 
kolena (viklavost a vynětí menisků nebo omezení pohyblivosti 
a vynětí menisků) nesmí přesáhnout 25 %
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OSTATNÍ TRVALÉ NÁSLEDKY
Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutí k poruše funkce 
kloubu)
971 od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu do 10 %
972 nad 15 % tělesného povrchu do 40 %

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

U dětí do 15 let včetně se hodnocení jizev zvyšuje o polovinu

Při hodnocení keloidních jizev podle rozsahu se pojistné plnění 
zvyšuje na dvojnásobek

Traumatická porucha nervu
963 sedacího do 50 %
964 stehenního do 30 %
965 obturatorii do 20 %
966 Traumatická porucha kmene nervu holenního  

s postižením všech inervovaných svalů do 35 %
967 Traumatická porucha distální části nervu  

holenního s postižením funkce prstů do 5 %
968 Traumatická porucha kmene nervu lýtkového  

s postižením všech inervovaných svalů do 30 %
969 Traumatická porucha hluboké větve nervu  

lýtkového do 20 %
970 Traumatická porucha povrchní větve nervu  

lýtkového do 10 %
V hodnocení poruch nervů jsou již zahrnuty případné poruchy 
vasomotorické a trofické

Pomocné tabulky pro hodnocení trvalého poškození zraku
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 oslepnutí na toto oko.

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

stupeň zúžení jednoho oka obou očí stejně jednoho oka při slepotě druhého 

Procenta plnění za trvalé následky 

k 60° 0 10 40 

stupeň koncentrického zúžení

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 %.


