


Rozpaky při spolupráci s policií ČRRozpaky při spolupráci s policií ČR
a komerčními pojišťovnamia komerčními pojišťovnami

Mach P.Mach P.

Klinika úrazové chirurgie LF MU a FN BrnoKlinika úrazové chirurgie LF MU a FN Brno



Policie ČRPolicie ČR



Zpráva o zraněníZpráva o zranění

2012 - 124 2012 - 124 

2013 - 103 2013 - 103 

2014 - 84 2014 - 84 

2015 - 922015 - 92

2016 - zatím 762016 - zatím 76



Doba vyžádání zprávy policií Doba vyžádání zprávy policií 

- od 3 dnů do 6 měsíců od data úrazu- od 3 dnů do 6 měsíců od data úrazu



Zpráva o zranění: 8 typůZpráva o zranění: 8 typů

4 otázky 4 otázky 

>< >< 

13 otázek13 otázek



11. Druh zran. Druh zraněění, jak bylo zpní, jak bylo způůsobeno:sobeno:

2. Potí2. Potížže spojené se zrane spojené se zraněěním:ním:

3.3.  SkuteSkuteččná nebo pná nebo přředpokládaná doba ztíedpokládaná doba ztížžení obvyklé ení obvyklé ččinnosti:innosti:

4. Zda zran4. Zda zraněění zanechá následkní zanechá následkůů::



1. Jaká zranění pac. utrpěl: 1. Jaká zranění pac. utrpěl: 

2. Jak bylo zranění způsobeno:2. Jak bylo zranění způsobeno:

3. Odpovídá druh zranění údajům pac.: 3. Odpovídá druh zranění údajům pac.: 

4. Doba event. pracovní neschopnosti:4. Doba event. pracovní neschopnosti:

5. Jak byl zraněný léčen:5. Jak byl zraněný léčen:

6. Jak dlouho a jakým způsobem byl poškozený citelně omezen 6. Jak dlouho a jakým způsobem byl poškozený citelně omezen 
v obvyklém způsobu života a v čem toto omezení spočívalo:v obvyklém způsobu života a v čem toto omezení spočívalo:

7. Došlo k hospitalizaci:7. Došlo k hospitalizaci:

8. Potíže spojené se zraněním, jak dlouho trvaly a jak omezily obvyklý 8. Potíže spojené se zraněním, jak dlouho trvaly a jak omezily obvyklý 
způsob života:způsob života:

9. Komplikace:9. Komplikace:

10. Zda zranění zanechá následků:10. Zda zranění zanechá následků:

11. Bodové hodnocení úrazu: 11. Bodové hodnocení úrazu: 

12. Vše ostatní, co je ke zranění známo:12. Vše ostatní, co je ke zranění známo:

13. Uvedené zranění lze posuzovat jako: nepatrné - lehké - těžké13. Uvedené zranění lze posuzovat jako: nepatrné - lehké - těžké



Policie to někdy nemá s lékaři lehké…Policie to někdy nemá s lékaři lehké…



Vhodnost přizvání znalce:Vhodnost přizvání znalce:



Proč přizvat znalce:Proč přizvat znalce:

V žádosti o vyjádření je policií přímo uvedeno V žádosti o vyjádření je policií přímo uvedeno 
„„motocyklista s ochrannou přilbou na hlavě“…motocyklista s ochrannou přilbou na hlavě“…

„„Odpovídá druh zranění údajům pac., zejm. zda při vzniku zranění Odpovídá druh zranění údajům pac., zejm. zda při vzniku zranění 
měl na hlavě řádně nasazenou ochrannou přilbu hlavy?“měl na hlavě řádně nasazenou ochrannou přilbu hlavy?“



„„Nikdo z ošetřujících lékařů Kliniky úrazové chirurgie na místě nehody Nikdo z ošetřujících lékařů Kliniky úrazové chirurgie na místě nehody 
nebyl přítomen – dotaz veďte na toho, kdo pac. první ošetřoval. nebyl přítomen – dotaz veďte na toho, kdo pac. první ošetřoval. 

Poranění samo o sobě nevypovídá nic o přítomnosti nebo nepřítomnosti Poranění samo o sobě nevypovídá nic o přítomnosti nebo nepřítomnosti 
ochranné přilby na hlavě v okamžiku nehody.“ochranné přilby na hlavě v okamžiku nehody.“



- Skute- Skuteččná nebo pná nebo přředpokládaná doba edpokládaná doba 

omezení v obvyklém způsobu životaomezení v obvyklém způsobu života



Dobrá rada pomůže:Dobrá rada pomůže:

„„Jak dlouho a jakým způsobem byl poškozený citelně omezen Jak dlouho a jakým způsobem byl poškozený citelně omezen 
v obvyklém způsobu života a v čem toto omezení spočívalo:v obvyklém způsobu života a v čem toto omezení spočívalo:

  



Dobrá rada pomůže:Dobrá rada pomůže:

„„Jak dlouho a jakým způsobem byl poškozený citelně omezen v obvyklém Jak dlouho a jakým způsobem byl poškozený citelně omezen v obvyklém 
způsobu života a v čem toto omezení spočívalo:způsobu života a v čem toto omezení spočívalo:

  (obvyklý způsob života = samostatný (předchozím způsobem) výkon (obvyklý způsob života = samostatný (předchozím způsobem) výkon 
základních lidských činností a návyků – chůze, přijímání potravy, základních lidských činností a návyků – chůze, přijímání potravy, 
oblékání oděvu, osobní hygiena, potřeba vylučování atd.; oblékání oděvu, osobní hygiena, potřeba vylučování atd.; 
v konkrétním případě: zda byl pacient upoután na lůžko, jak dlouho, v konkrétním případě: zda byl pacient upoután na lůžko, jak dlouho, 
v jakém rozsahu, jaké dovolené polohy a činnosti pro pacienta, zda v jakém rozsahu, jaké dovolené polohy a činnosti pro pacienta, zda 
jeho stav vyžadoval pomoc jiné osoby – jak dlouho, v jakém rozsahu, jeho stav vyžadoval pomoc jiné osoby – jak dlouho, v jakém rozsahu, 
od kdy konkrétně mohl vykonávat shora uvedené činnosti samostatně, od kdy konkrétně mohl vykonávat shora uvedené činnosti samostatně, 
dále omezení hybnosti končetin či částí těla, v jakém rozsahu, jak dále omezení hybnosti končetin či částí těla, v jakém rozsahu, jak 
dlouho, jaký druh fixace, jak dlouho opora holemi, průběh RHB, atd.)“dlouho, jaký druh fixace, jak dlouho opora holemi, průběh RHB, atd.)“

  



„„Do jaké míry pacienta citelně omezovala v obvyklém způsobu Do jaké míry pacienta citelně omezovala v obvyklém způsobu 
života odřenina šourku a zhmoždění pánve, nemohu života odřenina šourku a zhmoždění pánve, nemohu 
odpovědně posoudit.“odpovědně posoudit.“

Motocyklista, narazil se rozkrokem o nádrž.Motocyklista, narazil se rozkrokem o nádrž.

Dg.: Dg.: 

Contusio pelvisContusio pelvis

Excoriationes scrotiExcoriationes scroti



- Délka citelného/výrazného omezení obvyklého - Délka citelného/výrazného omezení obvyklého 
zpzpůůsobu sobu žživota ivota 

CCo je o je citelné a co výrazné omezenícitelné a co výrazné omezení??

  

Mladý muž s neimobilizujícím poranMladý muž s neimobilizujícím poraněěním pánvením pánve

a s rupturou uretry – a s rupturou uretry – 

„„citelné omezení“ je velmi výrazné…citelné omezení“ je velmi výrazné…



- Skute- Skuteččná nebo pná nebo přředpokládaná doba ztíedpokládaná doba ztížženíení

obvyklé obvyklé ččinnostiinnosti



- Jakým způsobem a po jakou dobu - Jakým způsobem a po jakou dobu 

byl pac. citelně omezen byl pac. citelně omezen 

ve svém obvyklém způsobu života ve svém obvyklém způsobu života 

- praktický lékař to možná ví…- praktický lékař to možná ví…



- Jak dlouho trvala pracovní neschopnost, - Jak dlouho trvala pracovní neschopnost, 

nebo jak dlouho bude trvat, nebo jak dlouho bude trvat, 

event. pevent. přředpokládaná doba léedpokládaná doba léččeníení

Neschopnost u hospitalizovaných vystavuje nemocniceNeschopnost u hospitalizovaných vystavuje nemocnice

(pokud to pacient žádá),(pokud to pacient žádá),

  u ambulantů praktik. u ambulantů praktik. 

Ukončuje zpravidla praktik. Ukončuje zpravidla praktik. 

Dobu PN nemůže traumatolog často ovlivnit.Dobu PN nemůže traumatolog často ovlivnit.



- Jaká zranění jmenovaný utrpěl, - Jaká zranění jmenovaný utrpěl, 

stanovení závažnosti zranění.stanovení závažnosti zranění.

- Uvedená zranění je možno posuzovat jako:- Uvedená zranění je možno posuzovat jako:

nepatrné  -  lehké  -  těžkénepatrné  -  lehké  -  těžké

Subjektivní hodnocení posuzujícího lékaře.Subjektivní hodnocení posuzujícího lékaře.

Chybí metodika k posouzení.Chybí metodika k posouzení.



- Z lékařského hlediska zhodnoťte povahu a závažnost - Z lékařského hlediska zhodnoťte povahu a závažnost 
zranění.zranění.

Co je to „povaha zranění“? Co je to „povaha zranění“? 

- Jedná se o vážnou poruchu zdraví?- Jedná se o vážnou poruchu zdraví?

„„Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví 
nebo vážné onemocnění.“nebo vážné onemocnění.“

  (Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., § 122)(Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., § 122)



Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.  

§ 122§ 122
Ublížení na zdraví a těžká újma na zdravíUblížení na zdraví a těžká újma na zdraví

(1) Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném (1) Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném 
onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí 
znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který 
vyžaduje lékařského ošetření.vyžaduje lékařského ošetření.

(2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné (2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné 
onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdravíonemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví

a) zmrzačení,a) zmrzačení,

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,

c) ochromení údu,c) ochromení údu,

d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,

e) poškození důležitého orgánu,e) poškození důležitého orgánu,

f) zohyzdění,f) zohyzdění,

g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,

h) mučivé útrapy, neboh) mučivé útrapy, nebo

i) delší dobu trvající porucha zdraví.i) delší dobu trvající porucha zdraví.



Posouzení toho, zda a v jaké míPosouzení toho, zda a v jaké mířře nastaly uvedené e nastaly uvedené 
poruchy, je vporuchy, je věěcí cí znalce.znalce.  

Avšak posoudit, zda zjištAvšak posoudit, zda zjištěěná porucha tvoná porucha tvořří í „„ttěžěžkou újmukou újmu““  
na zdraví, je výluna zdraví, je výluččnněě v věěcí orgáncí orgánůů  ččinných v trestním inných v trestním řřízení.ízení.

  
Znalecký posudek nesmí tento závZnalecký posudek nesmí tento závěěr obsahovat.r obsahovat.



- Může zranění zanechat následky, pokud ano, tedy jaké a jak by - Může zranění zanechat následky, pokud ano, tedy jaké a jak by 
mohly být odstraněny.mohly být odstraněny.

- Zda zranění zanechá následky.- Zda zranění zanechá následky.

Pokud nejde o stav, kde jsou trvalé následky ihned zřejmé (např. Pokud nejde o stav, kde jsou trvalé následky ihned zřejmé (např. 
amputace, ztráta orgánu), je zpravidla možno posoudit vznik amputace, ztráta orgánu), je zpravidla možno posoudit vznik 
trvalých následků až po uplynutí jednoho roku od úrazu.trvalých následků až po uplynutí jednoho roku od úrazu.



Předběžná zpráva - právní podklad?Předběžná zpráva - právní podklad?

(„Tato zpráva je pouze předběžná a nenahrazuje („Tato zpráva je pouze předběžná a nenahrazuje 
nijak definitivní lékařskou zprávu, která může být nijak definitivní lékařskou zprávu, která může být 

vydána po skončení léčení.“)vydána po skončení léčení.“)

Předběžná zpráva e-mailem? Telefonem? Předběžná zpráva e-mailem? Telefonem? 

Jak ověřit, komu ji podávám? Jak ověřit, komu ji podávám? 

Dotazy na úmysl pachatele - jaké poranění chtěl Dotazy na úmysl pachatele - jaké poranění chtěl 
způsobit.způsobit.



Bodové hodnocení bolestného ve Bodové hodnocení bolestného ve 
„zprávě o zranění“„zprávě o zranění“

Podle jakého předpisu?Podle jakého předpisu?

 Vyhláška 440 ze dne 30. 11. 2001 (zrušeno)Vyhláška 440 ze dne 30. 11. 2001 (zrušeno)

 Metodika nejvyššího soudu podle § 2958 NOZMetodika nejvyššího soudu podle § 2958 NOZ
 Nařízení vlády 276 ze dne 12. 10. 2015 (prac. úraz)Nařízení vlády 276 ze dne 12. 10. 2015 (prac. úraz)



Finanční otázkaFinanční otázka

Vypracování lékařské zprávy pro policii – 229.- KčVypracování lékařské zprávy pro policii – 229.- Kč

Vypracování bolestného pro pacienta (pojišťovnu) – 660.- Kč / hod.Vypracování bolestného pro pacienta (pojišťovnu) – 660.- Kč / hod.



Komerční pojišťovnyKomerční pojišťovny



„„Podrobný popis…“Podrobný popis…“



„„Podrobný popis…“Podrobný popis…“



„„Podrobný popis…“Podrobný popis…“



Trvalé následkyTrvalé následky

Metodika nejvyššího soudu podle § 2958 NOZ Metodika nejvyššího soudu podle § 2958 NOZ 

                              →                               → znalec.znalec.

Nařízení vlády 276 ze dne 12. 10. 2015 (prac. úraz)Nařízení vlády 276 ze dne 12. 10. 2015 (prac. úraz)

Pojišťovny často vyžadují pouze popis Pojišťovny často vyžadují pouze popis 

„„trvalých následků“.trvalých následků“.



Trvalé následkyTrvalé následky



Trvalé následkyTrvalé následky

Posouzení trvalých následků výhradně v %Posouzení trvalých následků výhradně v %
dle „Oceňovací tabulky plnění za trvalé následky úrazů“ verze ___dle „Oceňovací tabulky plnění za trvalé následky úrazů“ verze ___

„„Oceňovací tabulka“ ovšem není přiložena…Oceňovací tabulka“ ovšem není přiložena…



Trvalé následkyTrvalé následky



Trvalé následkyTrvalé následky

Pacient si formulář přinesl Pacient si formulář přinesl 

a také si ho sám odnese…a také si ho sám odnese…



Děkuji Vám za pozornost.Děkuji Vám za pozornost.
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