Kompenzační tabulka
hodnocení rozsahu trvalých následků úrazu
Kompenzační tabulka obsahuje seznam tělesných poškození způsobených úrazem, na něž se vztahuje pojištění, a slouží k určení rozsahu
trvalých následků úrazu.

Výši pojistného plnění stanoví revizní lékař pojistitele na základě
předložených lékařských zpráv, a to ve výši procentního podílu z limitu
pojistného plnění.

I. Tělo

6) Paralýza

A. Ruka, paže, rameno

Celková paralýza pažního nervového svazku

70 %

1) Prsty

Celková paralýza radiálního nervu v nadloktí

25 %

50 %

Celková paralýza loketního nervu

30 %

Ztráta palce a metakarpálních kůstek

30 %

35 %

Ztráta palce

25 %

Celková paralýza mediálního nervu, poranění jak smyslové,
tak motorické
Pouze u poranění smyslových

10 %

Ztráta všech prstů na jedné ruce

Ztráta poloviny konečku palce

8%

Palec s neohebným článkem

5%

B. Chodidlo, noha, kyčle, paralýza

Ztráta jednoho prstu

10 %

1) Chodidlo

Ztráta každého dalšího prstu

15 %

Ztráta chodidla s dobrou funkcí protézy

30 %

Ztráta krajního článku prstu

5%

Ztráta chodidla se špatnou funkcí protézy

35 %

Prst s neohebným článkem

5%

Amputace nártu, pahýl schopný unést tělo

15 %

Ztráta všech prstů u nohy

10 %

2) Ruka, zápěstí
Ztráta jedné ruky

55 %

Neohebnost v dobré pracovní poloze

10 %

Neohebnost ve špatné pracovní poloze

15 %

Zlomenina vřetenní kosti, zhojená s vykloubením a mírnou
poruchou funkce
Následky zlomeniny vřetenní kosti od ukazováku až po
malík, snížení až o 2 cm od dlaně ruky

5%
18 %

3) Paže
Ztráta paže

70 %

Amputace v nadloktí

65 %

Amputace v předloktí

60 %

Nezhojené přetržení dvojhlavého svalu

5%

Srážení krve v cévách v podpaží

5%

4) Loket
Neohebnost v natažené poloze

25 %

Funkce natáčení v předloktí ustala („vztyčená poloha“)

20 %

Nedostatečné natažení (40° až 90°)

5%

5) Rameno

Ztráta palce u nohy
Nepohyblivý kloub kotníku v pravém úhlu nebo mírné
vybočení (koňská noha)
Kloub kotníku - ustala pohyblivost v natočení

5%
15%
5%

2) Noha
Ztráta jedné nohy

65 %

Amputace v koleni nebo ve stehně s dobrou funkcí protézy

50 %

Amputace v koleni nebo ve stehně se špatnou funkcí
protézy

55 %

Ztráta bérce (holeně) s protézou

30 %

Zkrácení nohy o 3 cm a více

10 %

Nepohyblivé koleno

25 %

Koleno, jehož možnost ohybu je snížena na 90° nebo méně

10 %

Koleno s rušivou uvolněností

10 %

Opakující se luxace čéšky

5%

Ztráta čéšky

7%

Dobře fungující celá umělá čéška

15 %

3) Kyčle

Veškerá pohyblivost se počítá s neusazenou lopatkou
Neohebnost v rameni (paže svěšena podél těla)

Nepohyblivá kyčel v příznivé poloze

30 %

35 %

Kyčel se silnou nedostatečností její funkce

50 %

Zdvižení až do 90°

15 %

Dobře fungující celková umělá náhrada kyčelního kloubu

10 %

Tření a určité snížení pohyblivosti
Opakující se luxace
Akromioklavikulární luxace

5%
10 %
5%

4) Paralýza

Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů
středního stupně

40 %
80 %

Celková paralýza nervu lýtkového

10 %

Celková paralýza nervu stehenního

20 %

Částečná ztráta hybnosti sedacího nervu - s dobrou
pohyblivostí

Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů
těžkého stupně

10 %

Omezení hybnosti - nutnost nošení korzetu

Částečná ztráta hybnosti sedacího nervu - se špatnou
pohyblivostí

30 %

II. Hlava
A. Obličej, mozek, zrak, sluch
1) Obličej
Ztráta zubů (nejméně 3)

5%

Skalpování

5%

Jednostranná paralýza obličejového nervu

10 %

Oboustranná paralýza obličejového nervu

15 %

Ztráta čichu

10 %

Paralýza hlasivek s obtížemi při řeči

10 %

Paralýza trojklaného nervu v obličejové části

5%

Trvalé zjizvení - jizvy do 4 cm

5%

Trvalé zjizvení - jizvy 4 - 10 cm

7%

Trvalé zjizvení - jizvy nad 10 cm

9%

2) Mozek

Následky vychýlení ploténky

8%
12 %

2) Krk, krční páteř
Ztráta hlasu

20 %

Stav po úrazu průdušnice s trvale zavedenou kanylou

35 %

Stav po tacheotomii s trvale zavedenou kanylou

50 %

Omezení hybnosti - je zapotřebí zpevňující límec

12 %

Vystřelující bolest - kořenové dráždění

12 %

3) Poranění hřbetní míchy
Mírné trvalé následky beze změn na močovém
měchýři (pravděpodobné pomočování) - objektivně
určitelné neurologické symptomy v mírném měřítku

20 %

Mírné trvalé následky se změnami na močovém
měchýři (pravděpodobné pomočování) - objektivně
určitelné neurologické symptomy v mírném měřítku

25 %

Ostatní trvalé následky bez symptomů na moč. měchýři

30 %

Ostatní trvalé následky se symptomy na moč. měchýři

35 %

IV. Srdce a plíce

Mírná demence

15 %

Středně silná demence

25 %

Zasažení srdce a plic se posuzuje s přihlédnutím k omezení funkční
kapacity, které je onemocněním způsobeno. K tomuto účelu se
používá následujícího rozdělení do skupin:

Silná demence

50 %

1. Bez omezení fyzické činnosti

Postkomoční syndrom

8%

3) Zrak
Ztráta jednoho oka
Ztráta obou očí
Ztráta vidění na jedno oko
Ztráta vidění na obě oči

40 %
100 %
25 %
100 %

20 %

3. Podstatné omezení fyzické činnosti (příznaky se
projevují již při málo náročné činnosti)

45 %

4. Jakákoli forma fyzické činnosti způsobuje objevení
se příznaků, které se mohou vyskytovat i v době klidu

70 %

FEV přes 2 litry odpovídá funkční skupině 1

Ztráta binokulárního vidění

15 %

FEV mezi 1,5 až 2 litry odpovídá funkční skupině 2

Výpad zorného pole (hemianopsie)

40 %

FEV přibližně 1 litr odpovídá funkční skupině 3

Ztráta vidění na jedno oko s možností zlepšení po operaci

18 %

FEV 0,5 litru odpovídá funkční skupině 4

Dvojité vidění

10 %

V. Břišní dutina a pánev
Ztráta sleziny

4) Sluch

3%

2. Mírné omezení fyzické činnosti, příznaky se objevují
pouze při namáhavé činnosti

5%

Ztráta sluchu na jedno ucho

10 %

Ztráta jedné ledviny

10 %

Ztráta sluchu na obě uši

75 %

Dobře fungující transplantovaná ledvina

25 %

Ztráta vnějšího ucha

10 %

Uměle vytvořený vývod střeva navenek

10 %

III. Páteř, krk a mícha

Mírná inkontinence (např. nutkavé močení ev. i vypr. stolice)

10 %

1) Páteř

Expulzivní inkontinence

25 %

Břišní kýla, neoperovatelná

20 %
10 %

Omezení hybnosti páteře lehkého stupně

8%

Omezení hybnosti páteře středního stupně

16 %

Ztráta obou varlat

Omezení hybnosti páteře těžkého stupně

25 %

Ztráta obou vaječníků před menopauzou

10 %

Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů
lehkého stupně

25 %

Zúžení močovodu, pokud se musí používat dilatátor

15 %
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