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pol. DIAGNÓZA TN

HLAVA
Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu

001 do 10 cm2 4 %
002 přes 10 cm2 10 %

Mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém po-
ranění hlavy s diagnostikovanou kontusí, případně 
těžkou komocí mozku

003 lehkého stupně do 20 %
004 těžkého stupně do 100 %

Porucha nervů podle stupně
005 lícního do 15 %
006 trojklanného do 10 %
007 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami 

nebo poškození hlavy a krku mimo hodnocení jizev 
v obličeji a na krku.

do 15 %

Jizvy v obličeji a na krku
008 do 1 cm 0 %
009 1 - 2 cm 0,50 %
010 nad 2 cm za každý další 1 cm 0,50 % do 10 %

OKO
Ztráta očí nebo zraku
Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových 
TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém 
oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %
Trvalá poškození podle položek 018 – 025 se 
hodnotí i nad tuto hranici
Při hodnocení podle bodu 023 nelze současně 
hodnotit podle bodu 024 a 025

011 Následky očních zranění, jež měla za následek 
snížení zrakové ostrosti - hodnocení dle tabulky č.1

012 Anatomická ztráta nebo atrofie oka - připočítává se 
ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti 5 %

013 Ztráta čočky na jednom oku 3 %
014 Ztráta čočky obou očí 6 %
015 Porucha okohybných nervů nebo porucha 

rovnováhy okohybných svalů podle stupně do 25 %

Omezení zorného pole následkem úrazu 
016 Koncentrická omezení - hodnocení dle tabulky č.2
017 Ostatní omezení - hodnocení dle tabulky č.3

Porušení průchodnosti slzných cest
018 na jednom oku 5 %
019 na obou očích 10 %

Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné
020 na jednom oku 5 %
021 na obou očích 10 %
022 Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) 3 %
023 Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí 

vzbuzující soucit nebo ošklivost (nezávislé od poru-
chy visu) pro kažké oko

3 %

Lagoftalmus posttraumatický operativně nekori-
govatelný

024 jednostranný 8 %
025 oboustranný 12 %

Porucha akomodace 
026 jednostranná 6 %
027 oboustranná 3 %
028 Ptosa horního víčka (u vidoucího oka), pokud 

nekryje zornici 3 %

Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně 
nekorigovatelná, pokud kryje zornici. Omezení 
zorného pole je zahrnuto v položce.

029 jednostranná do 20 %
030 oboustranná do 60 %

NOS,  ČICH
Ztráta části nebo celého nosu

031 bez poruchy dýchání do 10 %
032 s poruchou dýchání do 15 %

Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní 
033 bez významné poruchy průchodnosti 3 %
034 s významnou poruchou průchodnosti do 8 %
035 Perforace nosní přepážky 3 %
036 Atrofie nosní sliznice po poleptáni nebo popálení 5 %
037 Ztráta čichu podle rozsahu do 10 %

UCHO
Ztráta boltce 

038 jednoho boltce podle rozsahu do 8 %
039 obou boltců podle rozsahu do 15 %
040 Deformace boltce do 5 %
041 Trvalá perforace bubínku bez zjevné sekundární 

infekce 3 %

Ztráta sluchu
042 jednoho ucha při zachované funkci druhého ucha 15 %
043 jednoho ucha při snížené funkci druhého ucha 25 %
044 oboustranná jako následek jediného úrazu 35 %

Nedoslýchavost oboustranná
045 lehkého stupně do 5 %
046 středního stupně do 20 %
047 těžkého stupně do 30 %

Nedoslýchavost jednostranná
048 lehkého stupně 0 %
049 středního stupně 4 %
050 těžkého stupně do 10 %

Porucha labyrintu 
051 jednostranná podle stupně do 15 %
052 oboustranná podle stupně do 40 %

JAZYK
053 Stavy po poranění jazyka s defekterm tkáně nebo 

jizevnatými deformacemi bez funkčních poruch
5 %

054 Ztráta chuti podle rozsahu do 10 %

ÚRAZY KRKU
Zúžení hrtanu a průdušnice bez souvisejících 
funkčních obtíží

055 lehkého stupně 10 %
056 středního stupně 15 %
057 těžkého stupně 30 %
058 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou 

včetně souvisejících funkčních poruch
50 %

059 Poruchy hlasu až ztráta hlasu do 20 %
060 Ztížení až ztráta mluvy následkem poškození ústrojí 

mluvy
do 25 %

ZUBY
Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zubů 
nebo jejich částí jen nastane-li působením 
zevního násilí
Ztráta

061 jednoho zubu 1 %
062 každého dalšího zubu 1 %
063 ztráta vitality zubu v důsledku úrazu 0,5 %
064 Deformita stálých zubů v důsledku traumatického 

poškození lůžka za každý zub
0,5 %

065 Obroušení pilířových nebo sponových zubů (úrazem 
nepoškozených) - řešení následků úrazu můstkem, 
za každý zub

0,5 %

066 Ztráta, odlomení a poškození umělých zubních 
náhrad a dočasných mléčných zubů

0 %

HRUDNÍK
067 Deformace prsu, prsů do 10 %

Amputace prsu, prsů 
068 do 40 let do 30 %
069 nad 40 let do 20 %

Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny 
hrudní klinicky ověřené 

070 lehkého stupně 5 %
071 středního stupně 10 %
072 těžkého stupně do 30 %

Poškození plic podle stupně porušení funkce a roz-
sahu, podložené odborným vyšetřením

073 jednostranné do 40 %
074 oboustranné do 80 %
075 Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poraně-

ní) klinicky ověřené podle stupně porušení
do 80 %

076 Píštěl jícnu 25 %
Zúžení jícnu

077 lehkého stupně 7 %
078 středního stupně 20 %
079 těžkého stupně 50 %

BŘICHO
080 Poškození břišní stěny provázené poškozením 

břišního lisu 10 %

081 Porušení funkce trávících orgánů podle stupně 
poruchy výživy do 80 %

Ztráta sleziny včetně souvisejících obtíží
082 částečná do 10 %
083 úplná 15 %
084 Poškození tlustého střeva nebo konečníku, včetně 

souvisejících obtíží
do 40 %

LEDVINY
085 Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce 

ledviny do 15 %

Ztráta jedné ledviny
086 při zachované funkci druhé ledviny 20 %
087 při snížené funkci druhé ledviny 30 %
088 Ztráta obou ledvin 50 %

089 Poškození funkce po úrazu ledvin podle stupně do 20 %
090 Chronický zánět ledvin nebo močových cest podle 

stupně
do 30 %

POHLAVNÍ ORGÁNY
091 Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit 

jako ztrátu obou varlat)
10 %

Ztráta obou varlat
092 do 50 let 25 %
093 nad 50 let 15 %

Ztráta pyje nebo závažné deformity
094 do 45 let do 30 %
095 do 60 let 15 %
096 nad 60 let 10 %
097 Poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů do 40 %

PÁTEŘ
Omezení hybnosti páteře - bez neurologických 
příznaků

098 lehkého stupně do 8 %
099 středního stupně do 15 %
100 těžkého stupně do 35 %

Poruchy neurologického charakteru po úrazu 
míchy, míšních plen nebo kořenů (vyloučeny jsou 
obtíže způsobené výhřezem ploténky, pokud nesou-
visí se současnou zlomeninou přilehlého obratle)

101 lehkého stupně do 15 %
102 středního stupně do 30 %
103 těžkého stupně do 100 %

PÁNEV
Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou 
statiky páteře a funkce dolních končetin

104 u žen do 45 let do 40 %
105 u žen přes 45 let do 25 %
106 u mužů do 30 %

HORNÍ KONČETINA 
Uvedené hodnoty se vztahují na pravoruké. 
U levorukých platí hodnocení opačné. 

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

107 vpravo 60 %
108 vlevo 50 %

Pakloub kosti horní končetiny bez rozlišení 
lokality (mimo člunkové kosti)

109 vpravo 20 %
110 vlevo 15 %

Pakloub člunkové kosti
111 vpravo 15 %
112 vlevo 10 %

Rameno, paže
Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém 
postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení 
jim blízké)

113 vpravo 35 %
114 vlevo 30 %

Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení 
jemu blízkém (odtažení 50 - 70 stupňů, předpažení 
40 - 45 stupňů a vnitřní rotace)

115 vpravo 25 %
116 vlevo 20 %

Omezení pohyblivosti ramenního kloubu
lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení 
neúplné nad 135 stupňů)

117 vpravo 5 %
118 vlevo 4 %

středního stupně (vzpažení předpažením do 
135 stupňů)

119 vpravo 10 %
120 vlevo 8 %

těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 stup-
ňů)

121 vpravo 15 %
122 vlevo 12 %

Viklavost ramenního kloubu
123 vpravo do 15 %
124 vlevo do 10 %

Nenapravené vykloubení sternoklavikulární 
125 vpravo 3 %
126 vlevo 2 %

Nenapravené vykloubení akromioklavikulární 
kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu

127 vpravo 3 %
128 vlevo 2 %
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Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvou-
hlavého svalu při neporušené funkci ramenního 
a loketního kloubu

129 vpravo 3 %
130 vlevo 2 %

Loketní kloub, předloktí
Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém 
postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí 
a postavení jim blízké)

131 vpravo 30 %
132 vlevo 25 %

Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém po-
stavení nebo postavení jemu blízké (ohnutí v úhlu 
90 - 95 stupňů)

133 vpravo 20 %
134 vlevo 15 %

Omezení pohyblivosti loketního kloubu
lehkého stupně

135 vpravo do 5 %
136 vlevo do 4 %

středního stupně
137 vpravo do 10 %
138 vlevo do 8 %

těžkého stupně
139 vpravo do 16 %
140 vlevo do 14 %

Úplná ztuhlost kloubu radioulnárního (s nemož-
ností přivrácení nebo odvrácení předloktí)

141 vpravo 20 %
142 vlevo 15 %

Omezení přivrácení a odvrácení předloktí
lehkého stupně

143 vpravo do 5 %
144 vlevo do 4 %

středního stupně
145 vpravo do 10 %
146 vlevo do 8 %

těžkého stupně
147 vpravo do 20 %
148 vlevo do 15 %

Viklavost loketního kloubu
149 vpravo do 20 %
150 vlevo do 15 %

Zápěstí, ruka
Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu

151 vpravo 50 %
152 vlevo 40 %

Ztráta ruky v zápěstí
153 vpravo 50 %
154 vlevo 40 %

Ztráta všech prstů ruky včetně záprstních kostí
155 vpravo 50 %
156 vlevo 40 %

Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně 
záprstních kostí

157 vpravo 45 %
158 vlevo 37 %

Úplná ztuhlost zápěstí 
v palmární flexi dle postavení (dlaňové ohnutí)

159 vpravo do 25 %
160 vlevo do 20 %

v dorsální flexi dle postavení (hřbetní ohnutí)
161 vpravo do 15 %
162 vlevo do 10 %

Omezení pohyblivosti zápěstí 
lehkého stupně

163 vpravo 4 %
164 vlevo 3 %

středního stupně
165 vpravo 8 %
166 vlevo 6 %

těžkého stupně
167 vpravo do 15 %
168 vlevo do 10 %

Viklavost zápěstí 
169 vpravo do 10 %
170 vlevo do 5 %

Prsty
Palec
Ztráta palce se záprstní kostí

171 vpravo 25 %
172 vlevo 20 %

Ztráta obou článků palce
173 vpravo 18 %
174 vlevo 14 %

Ztráta části nebo celého koncového článku palce
175 vpravo do 9 %
176 vlevo do 6 %

Úplná ztuhlost všech kloubů palce dle postavení
177 vpravo do 20 %
178 vlevo do 18 %

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 
dle postavení 

179 vpravo do 9 %
180 vlevo do 7 %

Úplná ztuhlost základního kloubu palce
181 vpravo 5 %
182 vlevo 4 %

Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce dle 
postavení

183 vpravo do 8 %
184 vlevo do 6 %

Porucha úchopové funkce palce 
lehkého stupně

185 vpravo 2 %
186 vlevo 1 %

středního stupně
187 vpravo do 8 %
188 vlevo do 5 %

těžkého stupně
189 vpravo do 18 %
190 vlevo do 15 %

Ukazovák
Ztráta ukazováku se zaprstní kostí

191 vpravo 14 %
192 vlevo 12 %

Ztráta všech tří článků ukazováku
193 vpravo 10 %
194 vlevo 8 %

Ztráta dvou článků ukazováku
195 vpravo do 8 %
196 vlevo do 6 %

Ztráta koncového článku ukazováku
197 vpravo do 5 %
198 vlevo do 4 %

Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v kraj-
ním natažení

199 vpravo 10 %
200 vlevo 8 %

Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v kraj-
ním ohnutí

201 vpravo 14 %
202 vlevo 12 %

Nemožnost úplného natažení některého z kloubů 
ukazováku 

203 vpravo 2 %
204 vlevo 1 %

Ztrátová poranění a úplnou ztuhlost v krajních 
polohách nelze současně hodnotit s poruchami 
úchopové funkce.
Porucha úchopové funkce ukazováku
do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm

205 vpravo 3 %
206 vlevo 2 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm
207 vpravo 5 %
208 vlevo 3 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm
209 vpravo 7 %
210 vlevo 4 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm
211 vpravo do 10 %
212 vlevo do 8 %

Prostředník, prsteník, malík
Ztráta celého prstu se záprstní kostí 

213 vpravo 9 %
214 vlevo 7 %

Ztráta tří článků 
215 vpravo 7 %
216 vlevo 5 %

Ztráta dvou článků 
217 vpravo 5 %
218 vlevo 4 %

Ztráta koncového článku 
219 vpravo do 3 %
220 vlevo do 2 %

Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto 
prstů v krajním natažení nebo ohnutí

221 vpravo 9 %
222 vlevo 7 %

Nemožnost úplného natažení některého z kloubů 
jednoho z těchto prstů

223 vpravo 1 %
224 vlevo 1 %

Ztrátová poranění a úplnou ztuhlost v krajních 
polohách nelze současně hodnotit s poruchami 
úchopové funkce.
Porucha úchopové funkce prstů
do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm

225 vpravo 1 %
226 vlevo 1 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm
227 vpravo 3 %
228 vlevo 2 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm
229 vpravo 5 %
230 vlevo 4 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm
231 vpravo do 8 %
232 vlevo do 6 %

Horní končetina – neurologická  
postižení

Porucha nervu axillárního
233 vpravo do 25 %
234 vlevo do 20 %

Porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní)
235 vpravo do 60 %
236 vlevo do 50 %

Porucha kmene nervu vřetenního
s postižením všech inervovaných svalů

237 vpravo do 40 %
238 vlevo do 30 %

se zachováním funkce trojhlavého svalu
239 vpravo do 30 %
240 vlevo do 20 %

Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou 
funkce palcových svalů

241 vpravo do 10 %
242 vlevo do 8 %

Porucha loketního nervu 
kmene s postižením všech inervovaných svalů

243 vpravo do 30 %
244 vlevo do 25 %

distální části se zachováním funkce ulnárního 
ohýbače karpu a části hlubokého ohýbače prstů

245 vpravo do 20 %
246 vlevo do 15 %

Porucha nervu muskulokutánního
247 vpravo do 20 %
248 vlevo do 10 %

Porucha středního nervu 
kmene s postižením všech inervovaných svalů

249 vpravo do 20 %
250 vlevo do 15 %

distální části s postižením převážně thenarového 
svalstva

251 vpravo do 8 %
252 vlevo do 5 %

sensitivní větve na zápěstí s poruchou citlivosti
253 vpravo do 15 %
254 vlevo do 10 %

DOLNÍ KONČETINA 
255 Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu 

nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem 50 %

256 Nekrosa hlavice kosti stehenní 40 %
257 Pakloub kosti dolní končetiny bez rozlišení lokality 25 %

Zkrácení jedné dolní končetiny
258 do 2 cm 0 %
259 o více než 2 cm do 4 cm 5 %
260 o více než 4 cm do 6 cm 10 %
261 přes 6 cm do 15 %
262 Deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené 

s úchylkou osovou nebo rotační)  
1) musí být prokázány na RTG 
2) hodnotí se až pokud přesahují 5° 
3) za každých 5° úchylky plnění náleží 

5 %

Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny.                                    
Při hodnocení osové úchylky nelze současně zapo-
čítávat zkrácení končetiny. 

Kyčelní kloub
Úplná ztuhlost kyčelního kloubu

263 v nepříznivém postavení 40 %
264 v příznivém postavení 30 %

Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu 
265 lehkého stupně do 8 %
266 středního stupně do 15 %
267 těžkého stupně do 25 %

Kolenní kloub
Úplná ztuhlost kolenního kloubu

268 v nepříznivém postavení do 30 %
269 v příznivém postavení do 20 %

Omezení pohyblivosti kolenního kloubu 
270 lehkého stupně do 5 %
271 středního stupně do 10 %
272 těžkého stupně do 20 %

Viklavost kolenního kloubu
273 při nedostatečnosti jednoho postranního vazu do 5 %
274 při nedostatečnosti předního zkříženého vazu do 15 %
275 při nedostatečnosti předního i zadního zkříženého 

vazu do 25 %

Odstranění menisku 
276 části jednoho menisku 2,5 %
277 jednoho menisku 5 %
278 části obou menisků 5 %
279 obou menisků 10 %
280 Odstranění čéšky včetně vychudnutí a omezení 

funkce čtyřhlavého svalu stehenního 10 %

Bérec
Ztráta dolní končetiny v bérci

281 se zachovaným kolenním kloubem 45 %
282 se ztuhlým kolenním kloubem 50 %
283 Poúrazové deformity kostí bérce (zlomeniny zhoje-

né s úchylkou osovou nebo rotační)  
1) musí být prokázány na RTG 
2) hodnotí se až pokud přesahují 5° 
3) za každých 5° úchylky plnění náleží 5 %

do 40  %

Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce.  
Při hodnocení osové úchylky nelze současně započí-
távat zkrácení končetiny. 

Hlezenný kloub
284 Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním 40 %

Ztráta chodidla v Chopartově kloubu
285 s artrodezou hlezna 30 %
286 s pahýlem v plantární flexi 40 %
287 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním 25 %

Úplná ztuhlost hlezenného kloubu 
288  v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší 

stupeň plantární flexe) 30 %

289 v pravoúhlém postavení 25 %
290 v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°) 20 %

Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu
291 lehkého stupně do 4 %
292 středního stupně do 10 %
293 těžkého stupně do 15 %

Viklavost hlezenného kloubu 
294 na podkladě nedostatečnosti předního vazu do 5 %
295 na podkladě nedostatečnosti zadního vazu do 10 %

Pronace a supinace nohy
296 úplná ztráta 8 %
297 omezení dle rozsahu do 5 %
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298 Deformity v oblasti hlezna a nohy – plochá, vboče-
ná, vybočená apod.

do 15 %

Noha
Ztráta 

299 obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo 
s její částí

12 %

300 obou článků palce nohy 6 %
301 koncového článku palce nohy 3 %
302 jiného prstu nohy za každý prst 1 %
303 malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí 8 %
304 všech prstů nohy 10 %

Úplná ztuhlost 
mezičlánkového kloubu palce nohy 

305 v základním postavení 1 %
306 ve flexi 2 %

základního kloubu palce nohy
307 v základním postavení 3 %
308 v extenzi 5 %
309 obou kloubů palce nohy 6 %

Omezení pohyblivosti
310 mezičlánkového kloubu palce nohy 1 %

POMOCNÉ TABULKY

pro hodnocení trvalého poškození zraku

TABULKA Č. 1: (hodnocení dle položky 011)

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0
6/6 0 2 4 6 9 12 15 18 21 23 24 25
6/9 2 4 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, anebo bylo-li 
před úrazem jedno oko slepé a druhé, u kterého došlo úrazem k oslepnutí, mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity, náleží 
pojistné plnění ve výši 25 %.  

TABULKA Č. 2: (hodnocení dle položky 016)

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného 
pole

Stupeň zúžení
jednoho 

oka
obou očí 

stejně
jednoho oka při 
slepotě druhého

        k 60° 0 % 10 % 40 %

St. koncentr. 
zúžení  

Procenta plnění trvalých tělesných poškození

      k 50° 5 % 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 koncent-
rické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo 
praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, náleží pojistné 
plnění ve výši 25 %.

TABULKA Č. 3: (hodnocení dle položky 017)

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení 
zorného pole

Hemianopsie homonymní Procento plnění

levostranná  35 %
pravostranná 45 %
binasální 10 %
bitemporální 60 % – 70 %
oboustranná horní 10 % – 15 %
oboustranná dolní 30 % – 50 %
jednostranná nasální 6 %
jednostranná temporální 15 % – 20 %
jednostranná horní   5 % – 10 %
jednostranná dolní 10 % – 20 %
kvadrantová       nasální horní 4 %

                 nasální dolní 6 %
                 temporální horní 6 %
                 temporální dolní 12 %

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle 
hodnoty zrakové ostrosti.

pol. DIAGNÓZA TN pol. DIAGNÓZA TNpol. DIAGNÓZA TN

TN - trvalé následky úrazu

Je-li sjednáno progresivní plnění za trvalé následky úrazu, pojistitel 
vyplatí plnění za trvalé následky úrazu v závislosti na jejich rozsahu 

stanoveném v procentech podle oceňovací tabulky B, podrobněji 
v doplňkových pojistných podmínkách příslušného produktu.

Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 
9. každého roku zveřejněním na webových stránkách a obchodních 
místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích ta-
bulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom 
písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat 
pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou 
oceňovacích tabulek na webových stránkách či obchodních místech 
pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve 
uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum 

účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně.  
Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může po-
jištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode 
dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě 
zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď 
doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doruče-
ní výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného 
období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že 
změnu přijal.

Platnost od 1. 1. 2014

311 základního článku palce nohy do 4 %
312 Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než 

palce, za každý prst
0,50 %

Atrofie svalstva dolních končetin při neomeze-
ném rozsahu pohybu v kloubu

313 na stehně do 5 %
314 na bérci do 3 %

Oběhové a trofické poruchy, algodystrofický 
syndrom 

315 na jedné dolní končetině do 10 %
316 na obou dolních končetinách do 20 %

Dolní končetina – neurologická  
postižení

Rozsah postižení se hodnotí dle výsledku EMG. 
Do plnění jsou již zahrnuty  vazomotorické 
a trofické poruchy. 
Porucha nervu 

317 sedacího do 40 %
318 stehenního do 25 %
319 obturatorii do 10 %

holenního 
320 kmene s postižením všech inervovaných svalů do 25 %
321 distální části s postižením funkce prstů do 5 %

lýtkového
322 kmene s postižením všech inervovaných svalů do 20 %
323 hluboké větve do 15 %
324 povrchové větve do 5 %

OBECNÉ
Rozsáhlé plošné jizvy (mimo poruchy funkce) 

325 od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu do 10 %
326 nad 15 % tělesného povrchu do 40 %
327 Chronický zánět kostní dřeně v jakékoliv lokalitě 

po otevřených zraněních nebo po operativních 
zákrocích nutných k léčení následků úrazu (osteo-
myelitida)

15 %

328 U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, 
středního nebo těžkého stupně se při současném 
omezení pohybů rotačních hodnocení zvyšuje podle 
bodů 117 až 122 o jednu třetinu.

do 5 %


