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Hodnocení pro komerční 

pojšťovny 

Vyhláška 440/2001 o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění. 

 Hodnocení bolestného 

 Hodnocení ztížení spol. uplatnění 

 

/dříve vyhláška 32/1965 Sb. (o odškodňování bolesti a ztížení 

společenského uplatnění)/ 

 



Vtipy  



Výpočet bolestného 

 Podle vyhlášky 32/1965 Sb.: 

 - nejzávažnější poranění - plný počet bodů 

 - všechna ostatní poranění - 3/4 bodů 

 

 Podle vyhlášky 440/2001 Sb.:  

    (nabyla účinnosti 1.1.2002) 

  - každá položka - plně 

 





Formulář vydán pojišťovnou v březnu 2012 



„Ne“ pouze u ambidextrů??? 



Copak tam jen napsat? 



„Pojišťovna upozorňuje, že ten, kdo při uplatnění nároku 

na plnění z pojistné smlouvy uvede nepravdivé nebo 

hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, 

vystavuje se možnosti postihu podle trestního zákona.“ 



Hry 



Úraz 

 Muž, 27 let 

 Nehoda na motocyklu. Sražen na hlavní silnici 

automobilem přijíždějícím zprava. 

 Otevřená zlomenina bérce PDK. 



Léčba 

 Den 0: zevní fixátor pravého bérce 

 Den 1: fasciotomie pravého bérce laterálně, COM 

 Den 2: fasciotomie pravého bérce mediálně, COM 

 Den 4: sejmutí COM, naložen V.A.C. systém 

 Den 9: revize, resutura med., výměna V.A.C. lat. 

 Den 13: revize, výměna V.A.C. 

 Den 20: revize, COM, částečná resutura lat. 

 Den 24: revize, výměna COM 

 Den 27: autotransplantace defektu laterálně – mesh 

 

Celkem 9 op.výkonů (OS, 2x fasciotomie, 6x revize) 



 1-S8234 Zlomenina dolního konce holenní kosti vpravo tříštivá otevřená – 150 b 

 2-S8241 Zlomenina kosti lýtkové vpravo otevřená – 20 b 

 3-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm=3 b x 3 cm = 9 b 

 4-S8102 Rána bérce a kolena hluboká pronikající ke kosti (operační – osteosyntéza) à 1 cm=5cm x 15 cm  =  75 b 

 5-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b+50%(§4 odst. 3)= 135 b 

 6-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – revize, druhá fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b 

 +50%(§4 odst. 3)=135 b 

 7-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – revize fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b 

 +50%(§4 odst. 3)=135 b 

 8-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – revize fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b  

 +50%(§4 odst. 3)= 135 b 

 9-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – revize fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b  

 +50%(§4 odst. 3)= 135 b 

 10-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – revize fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b  

 +50%(§4 odst. 3)= 135 b 

 11-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – revize fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b  

 +50%(§4 odst. 3)= 135 b 

 12-S8101 Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – plastika fasciotomie) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 b  

 +50%(§4 odst. 3)= 135 b 

 13-S7110 Rána stehna povrchní (odběr štěpu k plastice) à 1 cm= 2b x 20 cm= 40 b 

                                                    Celkem: 1374 bodů 

Hodnocení bolestného 



Odpověď pojišťovny: 

 Bod 1 - 4: bez rozporů 

 Bod 5 (fasciotomie): 

 „Fasciotomie se provádí pouze jednou –       

    uznáváme 15 cm zevně a 15 cm na vnitřní ploše.   

    Podruhé lze fasciotomii uznat, pokud doložíte, 

   že měříte více jak 210 cm.“ 

 “V bodech 6-12 jde o převazy, stanovené bodové 

hodnocení nelze uhradit /vyhl. 440/2001 Sb MZ dle 

které se bodové hodnocení stanovuje toto 

neumožňuje/.“ 

Hodnocení bolestného 



Podána námitka. Odpověď pojišťovny: 

„V bodovém ohodnocení není žádným způsobem 

zohledněn syndrom útlaku měkkých tkání pravého 

bérce (resp. svalů), tzv. compartment syndrom. … 

…Syndromu útlaku svalů pravého bérce odpovídá 

položka T796 – traumatická ischemie svalu, 100 

bodů.“ 

„Hodnocení operační fasciotomie mediálně (den 2): 

druhá operace pro compartment syndrom, 

1/2 bodové hodnoty položky T796 - 0,5 x 100 = 

50 bodů.“  

Hodnocení bolestného 



§ 4 odst. 3 vyhlášky 440/2001 Sb.: 

„První operace u zlomenin a uzavřených poranění 

kostí nebo jiných systémů organismu se hodnotí 

jako otevřená rána; u každé další operace provedené 

v těchto případech se bodové ohodnocení zvyšuje 

o polovinu.“  

Hodnocení bolestného 



Pojišťovna:  

„Bylo tedy dojednáno, že padesátiprocentní 

navýšení bodového ohodnocení bolestného 

odpovídajícího primárnímu poranění bude 

navyšováno za každou provedenou operaci, ovšem 

s tím, že první operace bude hodnocena úplně 

jiným způsobem, takže padesátiprocentní 

navyšování se bude de facto vztahovat až na 

druhou a na každou další operaci.„ 

Hodnocení bolestného 



Výpočet podle vyhl. 440/2001 Sb. u druhé a další op.: 

hodnocení velikosti a rozsahu operační rány  

zvýšené o 50%, tedy: 

Rána bérce hluboká nepronikající ke kosti (operační – 

fasciotomie mediálně) à 1 cm=3 b x 30 cm=90 bodů 

+50% (§4 odst. 3) = 135 bodů 

 

Výpočet podle pojišťovny: 

fasciotomie - druhá operace pro compartment syndrom: 

 1/2 bodové hodnoty položky T796 - 0,5 x 100 = 50 bodů 

Hodnocení bolestného 



Vyhláška 32/1965 Sb., část A - "Zásady pro hodnocení", 

odst. I - "Odškodnění za bolest", bod 6c: 

 

"(6) Hodnocení poškození na zdraví provedené podle 

odstavců 2 a 4 se zvýší až o polovinu, jestliže … 

c) povaha zranění si vyžádala operační výkon, přičemž za 

operační výkon se nepokládají injekce, punkce kloubu, 

hrudníku a hlíz, infúze a transfúze; toto zvýšení se však 

neprovede, jestliže operační výkon je již uveden a 

hodnocen v základní sazbě pro příslušné poškození."  

Hodnocení bolestného 

Tato vyhláška neplatí od 1.1. 2002… 



Zvýšení o 1/2 podle pojišťovny by odpovídalo: 

 

fasciotomie - druhá operace pro compartment syndrom: 

 položka T796 - Traumatická ischemie svalu = 100 bodů 

+  1/2 bodové hodnoty položky T796 - 0,5 x 100 = 50 bodů, 

tedy celkem  150 bodů 

Hodnocení bolestného 



Lékař: 1374 bodů (= 164 880 Kč) 

 

Pojišťovna: 739 bodů (= 88 680 Kč) 

(za revize po 50 bodech, odběr štěpu nehodnotí) 

  

Hodnocení bolestného 



Pojišťovna:  

„Hodnocení bylo přezkoumáno soudním znalcem X.Y.“ 

 

Specializace znalce pojišťovny: 

 (z registru soudních znalců) 

 

"ZDRAVOTNICTVÍ - Hygiena - hygiena práce, Interna - 

choroby z povolání, Pracovní úrazy a nemoci z povolání, 

Zdravotnická odvětví různá - zdravotnická problematika 

potápění" 

Hodnocení bolestného 



A přitvrdíme…  



Úraz 

 Muž, 40 let 

 Autonehoda -  viníkem byl uznán druhý řidič 

 

 Dvojitá zlomenina dolního konce stehenní kosti tříštivého 

charakteru s posunem, zasahující nitrokloubně, se 

současnou zlomeninou zevního okraje horního konce 

holenní kosti téže strany 



Trvalé následky 

 Omezení hybnosti kolena vlevo na 1/3 (extense 5 st., flexe 

40 st., tedy celkový rozsah pohybu 45 st., tj. 1/3 normy).  

 

(Fyziologický rozsah pohyblivosti kolenního kloubu je  

 extense 5-10st., flexe 120-150 st., tedy celkový rozsah  

 pohybu minimálně 125 stupňů.) 

 

Stav po předchozím úrazu – hodnoceno jako omezení 

pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně – 600 bodů.  

 

Pojišťovna hodnotí jako omezení lehkého stupně – 400 bodů. 



Trvalé následky 
Postižení levé dolní končetiny v bérci: 

Paréza fibulárního nervu těžkého stupně s fixovaným 
vynuceným držením ve hlezenném kloubu, nulová síla 
v heznu, svalová hypotrofie lýtka i stehna, kohoutí paretická 
chůze (neurologický nález přiložen). 

 

Hodnoceno jako 

omezení pohyblivosti kolenního kloubu vlevo středního 
stupně - 600 bodů,  

obrna lýtkového nervu vlevo - 700 bodů,  

 

tj. celkem 1300 bodů. 



Trvalé následky 
 

Pojišťovna namítá překročení „quasi amputace“  

– „ Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem 
s pahýlem vhodným k protézování“ - 1000 bodů. 

 

 

Je však nutno hodnotit jako 

– „Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem  

s pahýlem nevhodným k protézování“ - 1400 bodů. 

 

Povolená hranice nebyla překročena. 



Trvalé následky 

 Trvalé následky psychiatrické, stanovené příslušným 

psychiatrickým pracovištěm – „…stav pacienta vyžaduje 

psychiatrickou ambulantní péči“.   

 Následek, odpovídající položce 016 přílohy vyhl. 440/2001 

Sb., navržen k odškodnění:  

Vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků 

nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a 

tísnivých situací (ověřené příslušným psychiatrickým  

pracovištěm ) - 500 – 1500 bodů 

 

 Navrhováno k odškodnění je 500 bodů, tedy na samé dolní 

hranici přípustného rozpětí. 



Trvalé následky 

 Pojišťovna namítá – následky jsou po předchozím vážném 

úrazu v r. 2003 (veškerou dokumentaci úrazu z r. 2009 má 

k dispozici, dokumentaci úrazu z r. 2003 nikoliv.) 

 

 Pacient byl vyšetřen psychiatrem již v době hospitalizace  

 v roce 2009: “Bez psychotické symptomatologie, bez 

deprese, bez suicidálních myšlenek či tendencí. … dop.: 

Bez psychiatrického nálezu, ponechat bez 

psychofarmakoth.“ 

 Dále 2x vyšetření psychologem, při druhém vyšetření: 

„…Oproti minulému týdnu zlepšení.“ 

 



Trvalé následky 

Pojišťovna následek neuznává, avšak doporučuje: 

 

„Pokud je psychický stav pana X.Y takový, jak je uvedeno 

v závěru psychiatra …, pak je pohyb pana X.Y. v automobilu 

na silnici závažným nebezpečím pro něho a jeho okolí a je 

nutné co nejdříve oznámit jeho psychický stav dopravnímu 

inspektorátu. Zanedbání toho by vedlo k možnosti obecného 

ohrožení.“ 



Trvalé následky 

Odpověď: 

Podá-li posuzující lékařka tato oznámení, uzná tím existenci 

trvalých psychických následků po úrazu a vyplacení 

odškodnění již nebude stát nic v cestě.  

 

Pokud by pak skutečně došlo ke ztrátě nebo omezení 

řidičského oprávnění, bude nutné rozsah trvalých následků 

v tomto bodě přehodnotit a po ověření příslušným 

psychiatrickým pracovištěm náležitě zvýšit. 

 

 



Úraz 

 Žena, 50 let 

 Autonehoda -  jako řidička seděla ve stojícím autě, 

projíždějící nákladní auto narazilo zezadu a zboku. 

 Vyprošťována, na místě nehody plegie všech končetin, 

sedována a intubace. 

 Diagnostika, zajištění, stabilizace oběhu, th. hemoragického 

šoku. 

 Akutní drenáž obou hemithoraxů, revize dutiny břišní, 

splenektomie, stabilizace pánve svorkou.  

 Masivní krevní ztráty cca 6000ml. Koagulopatie – m.j. 

Novoseven 9,6 mg. Myoglobin 1501 ug/l. 



Úraz 
Shock haemoragicus 

Fr. corp. vert. Th3, stp. stabilisat. Th1/2-Th3/4  

Oedema medullae spinal. reg. thorac. Th1-4 

Fr. proc. transv. L5 

Pneumothorax traumat. l.sin. ventr., stp. HD 

Haemothorax traumat. bilat., stp. HD 

Contusio pulm. bilat. 

Rpt. lienis, stp. splenektomiam 

Rpt. hepatis minima 

Haematoma retroperitoneale, haematoma caeci 

Fr. ossis pubis bilat., acetabuli l.sin., symphyseolysis, fract. ossis sacri l.dx. 

Fr. costarum No II-XI l. sin., et. No. VI-X l. dx. 

Fr. antebrachii dist. l.sin., stp. OS,  Fr. metacarpi No. II-V manus l.sin. 

Laceratio faciei multipl.,VCL reg. gen. l.dx. 

Akutní respirační selhání, UPV 4 dny. 



Úraz 
Den 0: revisio c. abdominis, splenectomia, fixatio pelvis                 

  ext. C clamp, sutura reg. faciei et genus l. dx. 

Den 2: osteosynthesis pelvis triplex 

Den 3: stabilizatio Th 1/2-Th 3/4 

Den 4: necrectomia faciei, OS antebrachii dist. l. sin. 

Den 13: plastica defectus palpebrae dx. sup. 

11 měs. po traumatu: plastica he in cic. post OS pelvis,    

  plastica faciei - autotransplantatio 

13 měs. po traumatu: plastica he in cic. post revisionem      

  abdominis 

 

Celkem 7 op. výkonů  



Bolestné 

 Celkové bolestné: 3294 bodů. 

 Navrženo zvýšení na dvojnásobek dle §6 odst.1 písm. b) 

vyhl. 440/2001 Sb : 6588 bodů 

 

 Pojišťovna upravuje na 2001 bodů 

 Zvyšuje na 4712,5 bodů (zvyšuje jen za položky úrazu) 

 „Podle ust. § 4 odst. 3 vyhl. 440/200l Sb. druhá a další 

operace má být hodnocena bolestným ve výši jedné 

poloviny bodové hodnoty bolestného odpovídající 

původnímu poranění.“ 

 Neuznává body za 225 060 Kč. 



Bolestné 
Neuznává: 

Traumatická anurie. Crush syndrom (labor.- myoglobin 
vstup.1501 ug/l, výst.710 ug/l, norma = 19 - 51 ug/l) 

Poranění mezižeberních krevních cév (hemomediastinum) 

Poranění kyčelních krevních cév (retroperitoneální 
hematom) 

Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad 
a pánve (hematom céka) 

Poranění stehenní žíly v úrovní třísla a stehna (kanylace 

   v. femoralis l. sin.) 

Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky (kanylace  

  a. radialis l. dx.) 



Bolestné 
 

Veškeré následné operace plní pojišťovna 1/2 z hodnoty 

původního poranění. 

Položku „Kontuze plic bilat. = 100 bodů“ upravuje na  

70 bodů (?) 

Dodatečně upravuje: 

Rána břišní stěny hluboká pronikající do dutiny (laparotomie) 

á 1 cm = 5b x 40 cm = 200 bodů  

na 

Mnohočetné rány břicha, dolní části zad a pánve - součet 

bodů přísl.položek, nejvýše však 60 bodů 



Simulovaný posudek 



Simulovaný posudek 
2 rány, incize, 2x revize 

 Lékař: 

S5100 Rána předloktí povrchová à 1 cm = 1 bod x 2 cm 2 

S5100 Rána předloktí povrchová à 1 cm = 1 bod x 10 cm   10 

S5100 Rána předloktí povrchová à 1 cm = 1 bod x 30 cm 

 = 30 bodů +50% (§4 odst. 3) =                                    45 

S5100 Rána předloktí povrchová à 1 cm = 1 bod x 30 cm 

 = 30 bodů +50% (§4 odst. 3) =                                    45 

 

Celkem 102 bodů (= 12 240 Kč) 

 



Simulovaný posudek 
2 rány, incize, 2x revize 

 Pojišťovna: 

S5100 Rána předloktí povrchová à 1 cm = 1 bod x 2 cm 2 

S5100 Rána předloktí povrchová à 1 cm = 1 bod x 10 cm   10 

S5100 Rána předloktí povrchová  = 2 body x 50%          1 

S5100 Rána předloktí povrchová  = 2 body x 50%    1 

 

Celkem 14 bodů (= 1 680 Kč) 

12 240 Kč  > < 1 680 Kč 



Diskuse 

V+W: Caesar – 1932 



Děkuji Vám za pozornost  


