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Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu

trvalé následky 
úrazu.

Co musí trvalý následek splňovat
Pojistné krytí se vztahuje výhradně na trvalé následky úrazu, nikoli nemoci. Trvalý následek úrazu musí být po svém ustálení posouzen lékařem (ve většině 
případů nejdříve 12 měsíců od úrazu, vždy nejpozději 36 měsíců od úrazu) a doložen vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami. 
V případě fyzické ztráty může lékař trvalý následek úrazu posoudit i dříve. Například amputaci může lékař posoudit ihned, ale v případě omezení 
funkčnosti kloubu to může být nejdříve za 12 měsíců od úrazu. 

Jak stanovíme výši pojistného plnění
Pojistné plnění stanovíme tak, že pojistnou částku vynásobíme oceněním stanoveným podle Oceňovací tabulky a koeficientem progrese stanoveným 
podle Tabulky koeficientů progrese. Pro trvalé následky úrazu, které v tabulce nejsou uvedeny, stanovíme ocenění podle trvalého následku úrazu, který 
v tabulce uveden je a svou povahou a závažností je mu nejvíce podobný. Na trvalé následky úrazu, které v tabulce nejsou uvedeny, ale je v ní uvedena 
jejich závažnější forma, se však pojistné krytí nevztahuje (například deformace nosu bez funkční poruchy nebo částečná ztráta čichu nebo chuti).  
 
Aby si Oceňovací tabulka zachovala přehlednost a přijatelný rozsah, jsou ocenění některých trvalých následků úrazu uvedené určitým rozpětím 
(intervalem). V těchto případech stanovíme ocenění trvalého následku tak, aby v rámci daného intervalu odpovídalo jeho závažnosti (v tabulce k těmto 
intervalům uvádíme příklady ✎ i s jejich přesným oceněním v rámci daného intervalu).

Jaký je postup v případě několika trvalých následků
Zanechá-li jeden úraz více trvalých následků, jednotlivá ocenění těchto trvalých následků sečteme. Součet ocenění trvalých následků jednoho úrazu 
však může být nejvýše 100 %. Součet ocenění několika trvalých následků úrazu jedné části těla nemůže být vyšší než ocenění úplné ztráty této části 
těla. Týká-li se trvalý následek úrazu části těla, která byla poškozena již před úrazem, sníží se ocenění o hodnotu odpovídající ocenění předcházejícího 
poškození. V ocenění za úplnou ztuhlost, omezení funkčnosti a porušení nervů jsou již zahrnuty oběhové a trofické poruchy (například svalová atrofie při 
omezené hybnosti končetiny apod.).

Co rozumíme následujícími pojmy

Lehké omezení funkčnosti kloubu

omezení pohyblivosti kloubu o 10–33 % ve všech rovinách pohybu v porovnání s běžným rozsahem pohybu (v případě prstů ruky chybí do úplného sevření 
do dlaně alespoň 1 cm, ale méně než 3 cm) nebo jakékoli omezení funkčnosti kloubu způsobené trvalým poškozením jeho měkkých tkání 

Středně těžké omezení funkčnosti kloubu

omezení pohyblivosti kloubu o 34–66 % ve všech rovinách pohybu v porovnání s běžným rozsahem pohybu (v případě prstů ruky chybí do úplného 
sevření do dlaně alespoň 3 cm, ale méně než 4 cm)

Těžké omezení funkčnosti kloubu

omezení pohyblivosti kloubu o více než 66 % ve všech rovinách pohybu v porovnání s běžným rozsahem pohybu (v případě prstů ruky chybí do úplného 
sevření do dlaně alespoň 4 cm)
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Položka Trvalý následek úrazu Ocenění v %

1 lehké neurologické poruchy po poranění hlavy 0–15

 ✎ mozková komoce, krvácení do mozku nebo kontuze mozku (vše bez trvalých neurologických poruch),  
epilepsie, postkomoční syndrom 0

 ✎ jednostranné poškození přídatného nebo rovnovážného nervu 10

 ✎ oboustranné ochrnutí měkkého patra 15

2 středně těžké neurologické poruchy po poranění hlavy 20–55

 ✎ oboustranné poškození podjazykového nebo přídatného nervu, monoparéza 20

 ✎ hemiparéza, středně těžký prefrontální syndrom 30

3 těžké neurologické poruchy po poranění hlavy 60–100

 ✎ těžký prefrontální syndrom, monoplegie 70

 ✎ trvalá umělá plicní ventilace 80

 ✎ hemiplegie, apalický syndrom 100

4 úplný defekt v klenbě lební 1–25

 ✎ v rozsahu 0,5 cm2 1

 ✎ v rozsahu 15 cm2 nebo více 25

5 úplná ztráta zraku jednoho oka 35

6 částečná ztráta zraku jednoho oka (pouze světlocit) 30

7 částečná ztráta zraku jednoho oka (neostré vidění lepší než světlocit) 5–20

 ✎ s optimální brýlovou korekcí – vizus 0,7 5

 ✎ s optimální brýlovou korekcí – vizus 0,05 15

 ✎ schopnost spočítat prsty pouze do vzdálenosti max. 1 m před okem 20

8 úplná ztráta zraku obou očí 100

9 částečná ztráta zraku obou očí (pouze světlocit) 95

10 částečná ztráta zraku obou očí (neostré vidění lepší než světlocit) 5–85

 ✎ s optimální brýlovou korekcí - vizus 0,8 (obě oči) 5

 ✎ s optimální brýlovou korekcí - vizus 0,3 (obě oči) 30

 ✎ s optimální brýlovou korekcí - vizus 0,01 (obě oči) 81

 ✎ schopnost spočítat prsty pouze do vzdálenosti max. 1 m před očima 85

11 zúžení zorného pole jednoho oka (včetně poklesu očního víčka) 0–25

 ✎ zelený zákal, koncentrické zúžení k 50° 0

 ✎ koncentrické zúžení k 30° 15

 ✎ koncentrické zúžení k 5° 25

12 zúžení zorného pole obou očí (včetně poklesu očních víček) 10–90

 ✎ zelený zákal (obě oči) 0

 ✎ koncentrické zúžení k 60° (obě oči) 10

 ✎ koncentrické zúžení k 30° (obě oči) 45

 ✎ koncentrické zúžení k 5° (obě oči) 90

Oceňovací tabulka
Hlava a krk
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13 úplná ztráta čočky jednoho oka 5–25

 ✎ se snášenlivostí kontaktní čočky alespoň 8 hodin 5

 ✎ se snášenlivostí kontaktní čočky alespoň 4–8 hodin (do 45 let/jinak) 15/10

 ✎ se snášenlivostí kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně (do 45 let/jinak) 20/15

 ✎ s úplnou nesnášenlivostí kontaktní čočky (do 45 let/jinak) 25/20

14 poškození zornice jednoho oka s funkční poruchou 0–10

 ✎ nepravidelný tvar až úplný zánik zornice z důvodu ztráty méně než 1 % duhovky 0

 ✎ nepravidelný tvar až úplný zánik zornice z důvodu ztráty 1–14 % duhovky 5

 ✎ rozšíření nebo ochrnutí zornice 5

 ✎ nepravidelný tvar až úplný zánik zornice z důvodu ztráty víc než 50 % duhovky 10

15 porušení průchodnosti slzných cest jednoho oka 5–10

 ✎ v oblasti horního víčka 5

 ✎ v oblasti dolního víčka 10

16 nesprávné postavení očních víček na jednom oku, které nelze operativně odstranit 0–15

 ✎ změna tvaru oční štěrbiny jednoho oka bez poruchy ochranné funkce oka a bez dráždění řasami 0

 ✎ oční víčko odvrácené od oka 5

 ✎ oční víčko stočené k oku 15

17 nedovírání jednoho očního víčka (lagoftalmus), které nelze operativně odstranit 2–10

 ✎ lagoftalmus do 3 mm 2

 ✎ lagoftalmus 3–7 mm 5

 ✎ lagoftalmus nad 7 mm 10

18 těžké kosmetické defekty jednoho oka 5–25

 ✎ ptóza očního víčka, pokud nekryje zornici 5

 ✎ deformace očnice 10

 ✎ srůsty spojivky, chybějící duhovka 15

 ✎ rohovková protéza po poleptání oka 25

19 poškození trojklanného nervu 5–15

 ✎ poškození jedné větve 5

 ✎ poškození dvou větví 10

 ✎ poškození tří větví 15

20 poškození okohybných nervů 5–25

 ✎ lehké poškození 5

 ✎ dvojité vidění jen při určitém úhlu pohledu 15

 ✎ dvojité vidění svisle nebo vodorovně 25

21 poškození lícního nervu 10–15

 ✎ lehké poškození 10

 ✎ středně těžké poškození 12

 ✎ těžké poškození 15
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22 úplná nebo částečná ztráta nosu (včetně ztráty čichu nebo chuti) nebo jeho deformace s funkční poruchou 5–20

 ✎ částečná ztráta bez poruchy průchodnosti 5

 ✎ částečná ztráta s těžkou poruchou průchodnosti 10

 ✎ úplná ztráta bez poruchy dýchání 15

 ✎ úplná ztráta s poruchou dýchání 20

23 perforace nosní přepážky 5

24 úplná ztráta čichu nebo chuti 10

25 úplná nebo částečná ztráta sluchu jednoho ucha 0–15

 ✎ lehká ztráta do 40 dB 0

 ✎ středně těžká ztráta 41–60 dB 5

 ✎ těžká ztráta 61–95 dB 12

 ✎ úplná ztráta 15

26 úplná nebo částečná ztráta sluchu obou uší 5–40

 ✎ tinnitus (obě uši) 0

 ✎ lehká ztráta 26–40 dB (obě uši) 5

 ✎ středně těžká ztráta 41–60 dB (obě uši) 20

 ✎ těžká ztráta 61–95 dB (obě uši) 35

 ✎ úplná ztráta (obě uši) 40

27 perforace ušního bubínku 5

28 úplná ztráta jednoho ušního boltce 10

29 úplná ztráta obou ušních boltců 15

30 úplná nebo částečná ztráta jazyka (včetně ztráty chuti nebo mluvení) 0–40

 ✎ lehká deformace jazyka bez ztráty chuti a mluvení 0

 ✎ ztráta méně než čtvrtiny jazyka 5

 ✎ ztráta poloviny jazyka 25

 ✎ úplná ztráta jazyka 40

31 ztráta celého zubu nebo jeho části, pokud vede ke ztrátě jeho vitality 2

32
ztráta části zubu, která nevede ke ztrátě jeho vitality, nebo ztráta či poškození dočasných (mléčných) zubů nebo 
zubních náhrad

0

33 jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění obličeje 10–40

 ✎ omezení pohyblivosti čelisti s možností oddálení čelistí do 1 cm 10

 ✎ deformace rtů s trvalým výtokem slin 25

 ✎ ztráta více jak poloviny dolní čelisti 40

34 úplná nebo částečná ztráta hlasu nebo mluvení po poranění hlasivek 10–25

 ✎ částečná ztráta hlasu, poruchy hlasu 10

 ✎ úplná ztráta hlasu nebo mluvení 25

35 trvalá tracheostomie 50

36 zúžení hrtanu nebo průdušnice (včetně ztráty hlasu nebo mluvení po poranění hlasivek a tracheostomie) 15–65

 ✎ lehké zúžení bez ztráty hlasu a mluvení 15

 ✎ středně těžké zúžení se ztrátou hlasu nebo mluvení 30

 ✎ těžké zúžení s trvalou tracheostomií 65
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37 úplná nebo částečná ztráta jednoho prsu 0–15 

 ✎ částečná ztráta u muže 0

 ✎ částečná ztráta u ženy ve věku 46 let nebo vyšším 5

 ✎ částečná ztráta u ženy ve věku 45 let nebo nižším 10

 ✎ úplná ztráta u ženy 15

38 omezení pohyblivosti hrudníku se srůsty plic a hrudní stěny 5–20

 ✎ lehké omezení 5

 ✎ středně těžké omezení 15

 ✎ těžké omezení 20

39 jiný trvalý následek po poranění jedné plíce 15–40

 ✎ lehké omezení funkce do 10 % 15

 ✎ středně těžké omezení funkce 10–25 % 30

 ✎ těžké omezení funkce nad 25 % 40

40 jiný trvalý následek po poranění obou plic 25–100

 ✎ lehké omezení funkce do 25 % 25

 ✎ středně těžké omezení funkce 25–80 % 60

 ✎ těžké omezení funkce nad 80 % 100

41 lehké srdeční nebo cévní poruchy způsobené přímým poraněním 10–20

 ✎ komoce nebo kontuze srdce (vše s lehkým poklesem výkonnosti) 10

 ✎ aortální disekce bez rozšíření aory a bez orgánové dysfunkce 20

42 středně těžké srdeční nebo cévní poruchy způsobené přímým poraněním 25–45

 ✎ trhlina srdečního svalu se středně těžkým poklesem výkonnosti 25

 ✎ aortální disekce s rozšířením aorty a s lehkou orgánovou dysfunkcí 45

43 těžké srdeční nebo cévní poruchy způsobené přímým poraněním 50–100

 ✎ srdeční tamponáda, tensní pneumotorax nebo hemotorax (vše s těžkým poklesem výkonnosti) 50

 ✎ aortální disekce s těžkou orgánovou dysfunkcí 100

44 úplná nebo částečná ztráta sleziny 0–15

 ✎ částečná ztráta bez funkční poruchy 0

 ✎ částečná ztráta s lehkou funkční poruchou 2

 ✎ částečná ztráta se středně těžkou funkční poruchou 5

 ✎ částečná ztráta s těžkou funkční poruchou 10

 ✎ úplná ztráta 15

45 zúžení jícnu 10–60

 ✎ lehké zúžení 10

 ✎ stědně těžké zúžení 30

 ✎ těžké zúžení 60

46 píštěl jícnu 30

47 porušení funkce břišní stěny s poruchou břišního lisu 20

48 kýla 0

Trup
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49 jiný trvalý následek po poranění trávicích orgánů 10–100

 ✎ ztráta části jater s lehkou funkční poruchou 10

 ✎ částečná nedomykavost řitních svěračů 15

 ✎ poškození slinivky s funkční poruchou 20

 ✎ ztráta části jater s těžkou funkční poruchou 40

 ✎ úplná nedomykavost řitních svěračů, trvalá kolostomie 60

 ✎ trvalá ileostomie 80

50 úplná nebo částečná ztráta funkce jedné ledviny 0–25

 ✎ částečná ztráta funkce s lehkou funkční poruchou 0

 ✎ částečná ztráta funkce s středně těžkou funkční poruchou 10

 ✎ částečná ztráta funkce s těžkou funkční poruchou 20

 ✎ úplná ztráta funkce 25

51 úplná nebo částečná ztráta funkce obou ledvin 0–100

 ✎ bez funkční poruchy 0

 ✎ částečná ztráta funkce s lehkou funkční poruchou (obě ledviny) 10

 ✎ částečná ztráta funkce s středně těžkou funkční poruchou (obě ledviny) 40

 ✎ částečná ztráta funkce s těžkou funkční poruchou (obě ledviny) 80

 ✎ úplná ztráta funkce (obě ledviny) 100

52 píštěl močového měchýře nebo močové trubice 50

53 jiný trvalý následek po poranění ledvin nebo močových cest 10–50

 ✎ lehký následek 10

 ✎ středně těžký následek 20

 ✎ těžký následek, trvalá ureostomie 50

54 lehké poškození pohlavních orgánů 0–15

 ✎ lehká deformace penisu 5

 ✎ lehká deformace pochvy, ztráta jednoho vaječníku 10

 ✎ úplná ztráta dělohy ve věku 46 let nebo vyšším 15

 ✎ úplná ztráta penisu ve věku 60 let nebo vyšším 15

55 středně těžké poškození pohlavních orgánů 20–30

 ✎ úplná ztráta obou varlat ve věku 46–59 let 25

 ✎ středně těžká deformace pochvy nebo úplná ztráta obou vaječníků (vše ve věku 46 let nebo vyšším) 25

 ✎ úplná ztráta penisu ve věku 46–59 let 30

56 těžké poškození pohlavních orgánů 35–50

 ✎ úplná ztráta obou varlat ve věku 45 let nebo nižším 40

 ✎ úplná ztráta obou vaječníků ve věku 45 let nebo nižším 45

 ✎ úplná ztráta penisu / dělohy ve věku 45 let nebo nižším 50

57 porušení souvislosti pánevního prstence s lehkou poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin 15–20

 ✎ ženy do 45 let 20

 ✎ ostatní 15

58 porušení souvislosti pánevního prstence se středně těžkou poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin 25–35

 ✎ ženy do 45 let 35

 ✎ ostatní 25
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59 porušení souvislosti pánevního prstence s těžkou poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin 40–55

 ✎ ženy do 45 let 55

 ✎ ostatní 40

60 lehké poškození páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů s trvalými neurologickými příznaky 10–30

 ✎ lehké omezení pohyblivosti páteře 10

 ✎ paraparéza 30

61 středně těžké poškození páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů s trvalými neurologickými příznaky 35–55

 ✎ středně těžké omezení pohyblivosti páteře 35

 ✎ kvadruparéza 55

62 těžké poškození páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů s trvalými neurologickými příznaky 60–100

 ✎ těžké omezení pohyblivosti páteře 60

 ✎ kvadruplegie, paraplegie 100

Horní končetina

Položka Trvalý následek úrazu Ocenění v %

63 úplná ztráta horní končetiny v loketním kloubu nebo nad ním 70

64 úplná ztuhlost ramenního kloubu 30

65 lehké omezení funkčnosti ramenního kloubu 5

66 středně těžké omezení funkčnosti ramenního kloubu 10

67 těžké omezení funkčnosti ramenního kloubu 18

68 náhrada ramenního kloubu 15

69 pakloub pažní kosti 40

70 viklavost ramenního kloubu 10–20

 ✎ alespoň 3 luxace ramenního kloubu vyžadující repozici lékařem 10

 ✎ 4 luxace ramenního kloubu vyžadující repozici lékařem 15

 ✎ 5 nebo více luxací ramenního kloubu vyžadující repozici lékařem 20

71 nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární 6

72 nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární 3

73 úplná ztráta horní končetiny mezi loketním kloubem a zápěstím 60

74 úplná ztuhlost loketního kloubu 25

75 úplná ztuhlost radioulnárních kloubů 20

76 lehké omezení funkčnosti loketního kloubu 5

77 středně těžké omezení funkčnosti loketního kloubu 12

78 těžké omezení funkčnosti loketního kloubu 20

79 náhrada loketního kloubu 15

80 pakloub vřetenní kosti 30

81 pakloub loketní kosti 20
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82 viklavost loketního kloubu 15–25

 ✎ lehké omezení 15

 ✎ středně těžké omezení 20

 ✎ těžké omezení 25

83 úplná ztráta ruky v zápěstí 50

84 úplná ztráta palce ruky nebo úplná ztuhlost všech jeho kloubů 18

85 úplná ztráta koncového článku palce ruky 7

86 úplná ztráta všech prstů ruky kromě palce 40

87 úplná ztráta prstu ruky (kromě palce) nebo úplná ztuhlost všech jeho kloubů 8

88 úplná ztráta dvou článků prstu ruky (kromě palce) 6

89 úplná ztráta koncového článku prstu ruky (kromě palce) 3

90 úplná ztuhlost zápěstí 20

91 úplná ztuhlost kloubu palce ruky 6

92 úplná ztuhlost kloubu prstu ruky (kromě palce) 1

93 lehké omezení funkčnosti zápěstí 5

94 středně těžké omezení funkčnosti zápěstí 15

95 těžké omezení funkčnosti zápěstí 18

96 lehké omezení funkčnosti kloubu prstu ruky 1

97 středně těžké omezení funkčnosti kloubu prstu ruky 3

98 těžké omezení funkčnosti kloubu prstu ruky 6

99 náhrada zápěstí 15

100 náhrada kloubu prstu ruky 3

101 pakloub člunkové kosti 15

102 viklavost zápěstí 5–15

 ✎ lehké omezení 5

 ✎ středně těžké omezení 10

 ✎ těžké omezení 15

103 poškození pažního nervu 0–30

 ✎ bez poruchy funkce a citlivosti 0

 ✎ pouze s poruchou citlivosti 3

 ✎ s částečným poškozením funkce 15

 ✎ s poškozením funkce všech inervovaných svalů 30

104 poškození kmene vřetenního nervu 0–35

 ✎ bez poruchy funkce a citlivosti 0

 ✎ pouze s poruchou citlivosti 3

 ✎ s poruchou funkce palcových svalů 10

 ✎ s poškozením funkce všech inervovaných svalů 35
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105 poškození muskulokutánního nervu 0–30

 ✎ bez poruchy funkce a citlivosti 0

 ✎ pouze s poruchou citlivosti 3

 ✎ s částečným poškozením funkce (bez poruchy funkce dvojhlavého pažního svalu) 15

 ✎ s poškozením funkce všech inervovaných svalů 30

106 poškození kmene loketního nervu 0–35

 ✎ bez poruchy funkce a citlivosti 0

 ✎ pouze s poruchou citlivosti 3

 ✎ s poškozením pouze distální části nervu 25

 ✎ s poškozením funkce všech inervovaných svalů 35

107 poškození kmene středního nervu 0–30

 ✎ bez poruchy funkce a citlivosti 0

 ✎ pouze s poruchou citlivosti 3

 ✎ s poškozením pouze distální části nervu 15

 ✎ s poškozením funkce všech inervovaných svalů 30

108 poškození nervů ramenního pletence 0–10

 ✎ bez poruchy funkce a citlivosti 0

 ✎ pouze s poruchou citlivosti 1

 ✎ s poškozením nervů nadklíčkového svazku 5

 ✎ s poškozením funkce všech inervovaných svalů 10

Dolní končetina

Položka Trvalý následek úrazu Ocenění v %

109
úplná ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo nad ním nebo deformace stehenní kosti s vychýlením 
od fyziologické normy větším než 45°

60

110 úplná ztuhlost kyčelního kloubu 35

111 lehké omezení funkčnosti kyčelního kloubu 10

112 středně těžké omezení funkčnosti kyčelního kloubu 20

113 těžké omezení funkčnosti kyčelního kloubu 30

114 náhrada kyčelního kloubu 15

115 pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice 40

116 zkrácení dolní končetiny o 1 cm až 4 cm 1–5

 ✎ zkrácení o 1 cm 1

 ✎ zkrácení o 2 cm 3

 ✎ zkrácení o 3 cm 4

 ✎ zkrácení o 4 cm 5

117 zkrácení dolní končetiny o 4 cm až 6 cm 5–15

 ✎ zkrácení o 4 cm 5

 ✎ zkrácení o 5 cm 10

 ✎ zkrácení o 6 cm 15
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118 zkrácení dolní končetiny o 6 cm nebo více 15–25

 ✎ zkrácení o 6 cm 15

 ✎ zkrácení o 7 cm 18

 ✎ zkrácení o 8 cm 20

 ✎ zkrácení o 9 cm 23

 ✎ zkrácení o 10 cm nebo víc 25

119 deformace stehenní kosti s vychýlením od fyziologické normy 5° až 45° 5–60

 ✎ s vychýlením 5° 5

 ✎ s vychýlením 30° 30

 ✎ s vychýlením 31° 32

 ✎ s vychýlením 45° 60

120
úplná ztráta dolní končetiny mezi kolenním a hlezenním kloubem nebo deformace kostí bérce s vychýlením 
od fyziologické normy větším než 45°

50

121 úplná ztuhlost kolenního kloubu 25–30

 ✎ v ohnutí do 20° 25

 ✎ v ohnutí 21–30° 27

 ✎ v ohnutí nad 30° 30

122 lehké omezení funkčnosti kolenního kloubu 8

123 středně těžké omezení funkčnosti kolenního kloubu 12

124 těžké omezení funkčnosti kolenního kloubu 25

125 náhrada kolenního kloubu 15

126 pakloub holenní kosti 40

127 pakloub lýtkové kosti 5

128 viklavost kolenního kloubu způsobená porušením funkce předního nebo zadního zkříženého vazu 10–20

 ✎ pozitivní Lachman 1. stupně 10

 ✎ pozitivní Lachman 2. stupně 15

 ✎ pozitivní Lachman 3. stupně 20

129 viklavost kolenního kloubu způsobená porušením funkce postranního vazu 5

130 porušení funkce kolenního kloubu po operativním odstranění jednoho menisku 3

131 jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění jednoho menisku 2

132 jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění obou menisků 3

133 deformace kostí bérce s vychýlením od fyziologické normy 5° až 45° 5–50

 ✎ vychýlení 5° 5

 ✎ vychýlení 40° 40

 ✎ vychýlení 41° 42

 ✎ vychýlení 45° 50

134 úplná ztráta nohy v hlezenním nebo v Chopartově kloubu 30

135 úplná ztráta nohy v Lisfrancově kloubu nebo pod ním 25

136 úplná ztráta palce nohy se záprstní kostí 15

137 úplná ztráta palce nohy 10
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138 úplná ztráta koncového článku palce nohy 3

139 úplná ztráta malíku nohy se záprstní kostí 10

140 úplná ztráta prstu nohy (kromě palce) 2

141 úplná ztráta dvou článků nebo koncového článku prstu nohy (kromě palce) 0

142 úplná ztuhlost hlezenního kloubu 20–30

 ✎ v příznivém postavení 20

 ✎ v pravoúhlém postavení 25

 ✎ v nepříznivém postavení 30

143 úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy 3

144 úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy 7

145 úplná ztuhlost kloubu prstu nohy (kromě palce) 0

146 lehké omezení funkčnosti hlezenního kloubu 5

147 středně těžké omezení funkčnosti hlezenního kloubu 10

148 těžké omezení funkčnosti hlezenního kloubu 18

149 lehké omezení funkčnosti kloubu palce nohy 1

150 středně těžké omezení funkčnosti kloubu palce nohy 3

151 těžké omezení funkčnosti kloubu palce nohy 6

152 lehké, středně těžké nebo těžké omezení funkčnosti kloubu prstu nohy (kromě palce) 0

153 náhrada hlezenního kloubu 15

154 viklavost hlezenního kloubu 0–20

 ✎ velmi lehké omezení 0

 ✎ lehké omezení 5

 ✎ středně těžké omezení 12

 ✎ těžké omezení 20

155 deformace kostí hlezenního kloubu nebo nohy 0–25

 ✎ lehká deformace bez funkční poruchy 0

 ✎ plochá noha 5

 ✎ vybočená nebo vbočená noha 15

 ✎ těžká deformace 25

156 poškození sedacího nervu 0–50

 ✎ bez poruchy funkce a citlivosti 0

 ✎ pouze s poruchou citlivosti 5

 ✎ s částečnou poruchou funkce prstů nohy nebo kotníku 20

 ✎ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů 50

157 poškození stehenního nervu 0–30

 ✎ bez poruchy funkce a citlivosti 0

 ✎ pouze s poruchou citlivosti 3

 ✎ s poruchou extenze kolene 20

 ✎ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů 30
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158 poškození obturatorního nervu 0–20

 ✎ bez poruchy funkce a citlivosti 0

 ✎ pouze s poruchou citlivosti 2

 ✎ s částečným poškozením funkce všech inervovaných svalů 10

 ✎ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů 20

159 poškození kmene nervu holenního 0–35

 ✎ bez poruchy funkce a citlivosti 0

 ✎ pouze s poruchou citlivosti 3

 ✎ s poruchou funkce prstů 15

 ✎ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů 35

160 poškození kmene nervu lýtkového 0–30

 ✎ bez poruchy funkce a citlivosti 0

 ✎ pouze s poruchou citlivosti 3

 ✎ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů 30

161 poškození hluboké větve nervu lýtkového 0–20

 ✎ bez poruchy funkce a citlivosti 0

 ✎ pouze s poruchou citlivosti 2

 ✎ s částečným poškozením funkce všech inervovaných svalů 10

 ✎ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů 20

162 poškození povrchové větve nervu lýtkového 0–10

 ✎ bez poruchy funkce a citlivosti 0

 ✎ pouze s poruchou citlivosti 1

 ✎ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů 10

163 poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině 0–15

 ✎ chronický zánět kostní dřeně 0

 ✎ trofické poruchy svalstva bérce 3

 ✎ trofické poruchy svalstva stehna 10

 ✎ těžká porucha 15

Položka Trvalý následek úrazu Ocenění v %

164 plošná jizva větší než 0,5 % povrchu těla 1–40

 ✎ od 0,5 % do 1 % povrchu těla 1

 ✎ od 1 % do 14 % povrchu těla 1–14 

 ✎ od 15 % do 18 % povrchu těla 16–22

 ✎ od 19 % do 24 % povrchu těla 25–38 

 ✎ 25 % povrchu těla nebo více 40

 ✎ částečná skalpace hlavy nad 50 % povrchu hlavy 20

 ✎ úplná skalpace hlavy 30

Ostatní
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165 hypertrofická nebo keloidní podélná jizva v obličeji nebo na krku delší než 1 cm 1–20

 ✎ od 1 cm do 2 cm 1

 ✎ od 3 cm do 7 cm 2–6

 ✎ od 8 cm do 19 cm 8–19

 ✎ 20 cm nebo více 20

166 hypertrofická nebo keloidní podélná jizva mimo obličej a krk delší než 8 cm 1–10

 ✎ od 8 cm do 10 cm 1

 ✎ od 11 cm do 12 cm 2

 ✎ od 13 cm do 19 cm 3–5

 ✎ od 20 cm do 24 cm 6

 ✎ od 25 cm do 29 cm 7

 ✎ od 30 cm do 34 cm 8

 ✎ od 35 cm do 39 cm 9

 ✎ 40 cm nebo více 10

167 jiná jizva nebo pigmentační změna 0

Tabulka koeficientů progrese

Ocenění v % Koeficient progrese

0–15 1,00

16–20 1,50

21–30 2,00

31–40 3,00

41–50 4,00

51–60 5,00

61–70 6,00

71–80 7,00

81–90 8,00

91–100 10,00


