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UNIQA , a.s. 
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001   Úplný defekt v klenbì lební v rozsahu do 2 cm2                  do 5%
002   Úplný defekt v klenbì lební v rozsahu do 10 cm2        do 15% 
003   Úplný defekt v klenbì lební v rozsahu pøes 10 cm2                          do 25%

   do 100%
005    Traumatická porucha lícního nervu                           do 15%    
006    Traumatická porucha  trojklanného nervu                        do 25%
007    Po�kození oblièeje provázené funkèními poruchami nebo 
          èástí hlavy, krku,  vzbuzující soucit èi o�klivost, kosmeticky

008    Likvirorea � mozková pí�tìl po poranìní spodiny lební                      15%

009    Ztráta hrotu nosu                                                                         10%

   do 25%

013   Chronický hnisavý poúrazový zánìt vedlej�ích nosních dutin   do 10% 
014   Ztráta èichu                             do 10%

015   Úplná ztráta zraku na jednom oku                                  35%
016   Úplná ztráta na druhém oku                                     65% 

 zrakové ostrosti, se hodnotí podle pomocné tabulky è. 1
018   Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se pøipoèítává 
 ke zji�tìné hodnotì trvalé zrakové ménìcennosti                   5%
019   Poúrazová ztráta èoèky na jednom oku                                         15% 
020   Poúrazová ztráta èoèky  obou oèí                                         35%
021   Poúrazová porucha okohybných nervù  nebo svalù podle stupnì do 25%
022   Koncentrické omezení hybného pole poúrazové se hodnotí podle   
         pomocné tabulky è. 2 od 10% ztráty vý�e
023   Ostatní omezení zorného pole následkem úrazu se urèí podle 
 poètu procent ztráty zorného pole
 Centrální skotom jednostranný i oboustranný se hodnotí 
 podle hodnoty zrakové ostrosti
024   Poru�ená prùchodnost slzných cest na jednom oku              4%
025   Poru�ená prùchodnost slzných cest obou oèí                         8%
026   Poúrazová akomodace jednostranná                           8%
027   Poúrazová akomodace oboustranná                                               5%

029   Poúrazový lagoftalmus jednostranný                              7% 
030   Poúrazový lagoftalmus oboustranný                                         14%

031   Ztráta jednoho boltce                                         10%
032   Ztráta obou boltcù                                                                   15%

035   Trvalá poúrazová perforace bubínku bez sekundární infekce      5%
036   Nedoslýchavost   jednostranná dle stupnì                             do 12%
037   Nedoslýchavost oboustranná dle stupnì                            do 35%    
038   Ztráta sluchu jednoho ucha � úplná a trvalá                                15%
039   Ztráta sluchu druhého ucha � úplná a trvalá                          30%
040   Ztráta sluchu oboustranná následkem jednoho úrazu 
 � úplná  a trvalá                               40%
041   Porucha labyrintu jednostranná podle stupnì                          do 20%
042   Porucha labyrintu oboustranná podle stupnì                               do 45%

043   Ztráta chuti podle rozsahu                               do 10%

046   Ztráta mluvy jako následek po�kození ústrojí mluvy                      25%
047   Poúrazové poruchy hlasu podle stupnì                                 do 20%
048   Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou                       50%
049   Následky poranìní jazyka s jizvami èi deformitou tkánì            10% 

051   Za ztrátu jednoho zubu                                                          1%

053   Za ztrátu èásti zubu, pokud má za následek ztrátu vitality zubu         1%
 Hodnotí se ztráta zubù nebo jejich èástí, vedoucích ke ztrátì 
 vitality zubu, jen nastane-li pùsobením zevního násilí

 
054   Omezení hybnosti hrudníku a srùsty plic s stìny hrudní 

055   Jiné následky poranìní plic podle stupnì poru�ení funkce  od 15%
 jednostranné     do 40%
056   Jiné následky poranìní plic podle stupnì poru�ení funkce  od 25%
 oboustrannì     do 100% 

 � lze hodnotit pouze jako následek pøímého poranìní                      do 100%

   do 50%
059   Pí�tìl jícnu                                                                                    50%

060   Poruchy funkce trávicích orgánù podle stupnì poruchy funkce     od 10%         
   do 100%
061   Ztráta  sleziny                                                                                25%
062   Ztráta èásti sleziny podle stupnì poruchy funkce                    do 20%
063   Sterkorální pí�tìl podle místa a rozsahu                             od 25%         
   do 55%
064   Nedomykavost øitních svìraèù èásteèná                          20%
065   Nedomykavost øitních svìraèù úplná                                  55%

   do 50%
067   Po�kození bøi�ní stìny trvalé s poru�ením bøi�ního lisu          do 25%

068   Ztráta jednoho varlete                                        10%
069   Ztráta obou varlat � do 45 let                                  40%
070   Ztráta obou varlat � od 46 do 60 let                          20%
071   Ztráta obou varlat � nad 60 let                             10% 

 nutné neurologicky potvrzené poru�ení pøíslu�ných nervových 

   do 50%
077  Ztráta jedné ledviny                                             35%
078   Ztráta èásti jedné ledviny                                            do 25%
079   Ztráta obou ledvin                                                                 100% 
080   Poúrazové následky poranìní ledvin a moèových cest   od 10%
 dle stupnì            do 50% 
081   Pí�tìl moèového mìchýøe nebo moèové roury        50%

082   Poru�ení souvislosti pánevního prstence s naru�enou funkcí DK  od 20%

083  Poru�ení souvislosti pánevního prstence s naru�enou funkcí DK od 15% 

084   Omezení hybnosti páteøe lehkého stupnì           do 10% 
085   Omezení hybnosti páteøe støedního stupnì                      do 25%

087   Poúrazové po�kození  páteøe, míchy, mí�ních plen a koøenù  od 10%
         s pøíznaky poru�ené funkce lehkého stupnì                                do 25%
088   Poúrazové po�kození  páteøe, míchy, mí�ních plen a koøenù  od 26% 
         s pøíznaky poru�ené funkce støedního stupnì               do 50%
089   Poúrazové po�kození  páteøe, míchy, mí�ních plen a koøenù  od 50% 

vpravo dominantní konèetinu. 

092   Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepøíznivém postavení 

093   Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepøíznivém postavení 
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165 Omezení pohyblivosti zápìstí støedního stupnì vlevo              do 10%

  

168   Ztráta koncového èlánku palce vpravo                                  do 10%
169   Ztráta koncového èlánku palce vlevo                                  do 8%
170   Ztráta obou èlánkù palce vpravo                                             do 20%
171   Ztráta obou èlánkù palce vlevo                                             do 18%
172   Ztráta palce se záprstní kostí vpravo                                              25%
173   Ztráta palce se záprstní kostí vlevo                                         20%

 èlánku
 174  Úplná ztuhlost mezièlánkového kloubu palce v nepøíznivém

175  Úplná ztuhlost mezièlánkového kloubu palce v nepøíznivém

176  Úplná ztuhlost mezièlánkového kloubu palce v nepøíznivém

177  Úplná ztuhlost mezièlánkového kloubu palce v nepøíznivém

178  Úplná ztuhlost mezièlánkového kloubu palce v pøíznivém

179  Úplná ztuhlost mezièlánkového kloubu palce v pøíznivém

180   Úplná ztuhlost základního èlánku palce vpravo                            6%
181   Úplná ztuhlost základního èlánku palce vlevo                                 5%
182    Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 

183    Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 

184    Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 

185    Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce 

186  Úplná ztuhlost v�ech kloubù palce v nepøíznivém postavení vpravo   do 25%
187  Úplná ztuhlost v�ech kloubù palce v nepøíznivém postavení vlevo     do 20%

188  Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti
 mezièlánkového kloubu lehkého stupnì vpravo     do 2%      
189  Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti
 mezièlánkového kloubu lehkého stupnì vlevo          1%                      
190    Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti
          mezièlánkového kloubu støedního stupnì vpravo         do 4%
191  Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti
          mezièlánkového kloubu støedního stupnì vlevo                   do 3%
192    Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti

193    Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti

194    Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti
 základního kloubu lehkého stupnì vpravo                                   do 2%      
195    Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti
 základního kloubu lehkého stupnì vlevo                                           1%                      
196    Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti
          základního kloubu støedního stupnì vpravo            do 4%
197  Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti
 základního kloubu støedního stupnì vlevo                           do 3%
198    Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti

199    Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti

200    Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti
 karpometakarpálního kloubu lehkého stupnì  vpravo               do 3%
201    Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti
          karpometakarpálního kloubu lehkého stupnì vlevo              do 2%
202    Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti
          karpometakarpálního kloubu støedního stupnì vpravo          do 6%
203   Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti
          karpometakarpálního kloubu støedního stupnì vlevo                 do 5%
204    Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti

205    Porucha úchopové funkce palce pøi omezení pohyblivosti

                                                                          
   

206   Ztráta koncového èlánku ukazováku vpravo                        do 5%
207   Ztráta koncového èlánku ukazováku vlevo              do 4%
208   Ztráta dvou èlánkù ukazováku vpravo                do 10%
209   Ztráta dvou èlánkù ukazováku vlevo                        do 8%
210   Ztráta tøí èlánkù ukazováku vpravo                    do 12%
211   Ztráta tøí èlánkù ukazováku vlevo                   do 10%
212   Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo                            do 15%
213   Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo                                    do 12%

 poloviny èlánku

216    Úplná ztuhlost v�ech tøí kloubù ukazováku v krajním ohnutí vpravo 14%
217    Úplná ztuhlost v�ech tøí kloubù ukazováku v krajním ohnutí vlevo  12%

 

094   Úplná ztuhlost ramenního kloubu v pøíznivém postavení 
o o, vnitøní rotace 20o

095   Úplná ztuhlost ramenního kloubu v pøíznivém postavení 
o o, vnitøní rotace 20o

096   Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupnì
o

097   Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupnì
o

098   Omezení pohyblivosti ramenního kloubu støedního stupnì
o

099   Omezení pohyblivosti ramenního kloubu støedního  stupnì
o

o

o

103   Endoprotéza ramenního kloubu                                        20%
104   Habituální luxace vpravo                                   do 14%
105   Habituální luxace vlevo                               do 12%  

108   Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vpravo                       6%
109   Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vlevo                   5%
110   Nenapravené vykloubení sternoklavikulární pøední                         3%
111   Nenapravené vykloubení sternoklavikulární  zadní                        5%

 podle ztráty funkce kloubu

 pøi neporu�ené funkci kloubu vpravo                                             5%

 pøi neporu�ené funkci kloubu vlevo                                                  3%

115   Ztráta pøedloktí pøi zachovalém loketním kloubu vpravo              55%
116   Ztráta pøedloktí pøi zachovalém loketním kloubu vlevo                 45%
117   Totální protéza lokte poúrazová                                            25%  
118   Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepøíznivém postavení vpravo  30%
119   Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepøíznivém postavení vlevo   25%
120  Úplná ztuhlost loketního kloubu v pøíznivém postavení 

o o

121  Úplná ztuhlost loketního kloubu v pøíznivém postavení 
o o

122   Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupnì vpravo   6%
123   Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupnì vlevo      5%
124   Omezení pohyblivosti loketního kloubu støedního stupnì vpravo  do 12%
125   Omezení pohyblivosti loketního kloubu støedního stupnì vlevo do 10%

128   Úplná ztuhlost radioulnátních kloubù v nepøíznivém postavení vpravo   20%
129   Úplná ztuhlost radioulnátních kloubù v nepøíznivém postavení vlevo     15%
130  Úplná ztuhlost radioulnátních kloubù v pøíznivém postavení  

131  Úplná ztuhlost radioulnátních kloubù v pøíznivém postavení  

132   Omezení pøivrácení a odvrácení pøedloktí lehkého stupnì vpravo   do 5%
133   Omezení pøivrácení a odvrácení pøedloktí lehkého stupnì vlevo     do 4%
134   Omezení pøivrácení a odvrácení pøedloktí støedního stupnì vpravo  do 10%
135   Omezení pøivrácení a odvrácení pøedloktí støedního stupnì vlevo   do 8%

138   Pakloub obou kostí pøedloktí vpravo                            40%
139   Pakloub obou kostí pøedloktí vlevo                                             35%
140   Pakloub kosti vøetenní vpravo                                                30%
141   Pakloub kosti vøetenní vlevo                                         25%
142   Pakloub kosti loketní vpravo                                             20%
143   Pakloub kosti  loketní vlevo                                               15%

146   Viklavost loketního kloubu  dle stupnì vpravo           do 20%
147   Viklavost loketního kloubu  dle stupnì vlevo                            do 15%

148   Ztráta ruky v zápìstí vpravo                                     50%
149   Ztráta ruky v zápìstí vlevo                                          40%
150   Ztráta v�ech prstù ruky, popø. vè.záprstních kostí vpravo                  50%
151   Ztráta v�ech prstù ruky, popø. vè.záprstních kostí vlevo                 40%
152   Ztráta v�ech prstù ruky mimo palec, popø.vè.záprstních kostí vpravo    45%
153   Ztráta v�ech prstù ruky mimo palec, popø.vè.záprstních kostí vlevo      37%
154   Úplná ztuhlost zápìstí v nepøíznivém postavení  vpravo      do 30%
155   Úplná ztuhlost zápìstí v nepøíznivém postavení vlevo               do 25%
156   Úplná ztuhlost zápìstí v pøíznivém postavení  vpravo              do 20%
157   Úplná ztuhlost zápìstí v pøíznivém postavení  vlevo                   do 16%
158   Pakloub èlunkové kosti vpravo                15%
159   Pakloub èlunkové kosti vlevo                                               12%
160   Viklavost zápìstí dle stupnì vpravo                            do 15%
161   Viklavost zápìstí dle stupnì vlevo                                          do 10%
162   Omezení pohyblivosti zápìstí lehkého stupnì vpravo               do 6%
163   Omezení pohyblivosti zápìstí lehkého stupnì vlevo                 do 5%
164   Omezení pohyblivosti zápìstí støedního stupnì vpravo             do 12%
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 pøi neporu�ené úchopové funkci vpravo                                           2%

         pøi neporu�ené úchopové funkci vlevo                                            1%

 s poruchou abdukce vpravo                           3%

         s poruchou abdukce vlevo                                      2%

230   Ztráta koncového èlánku prstu vpravo             do 3%
231   Ztráta koncového èlánku prstu vlevo                do 2%
232   Ztráta dvou èlánkù prstu vpravo                         do 5%
233   Ztráta dvou èlánkù prstu vlevo                      do 4%
234   Ztráta tøí èlánkù prstu vpravo                                 do 7%
235   Ztráta tøí èlánkù prstu vlevo                              do 6%   
236   Ztráta prstu se záprstní kostí vpravo                           do 8%
237   Ztráta prstu se záprstní kostí vlevo                  do 7%

         ohnutí vpravo                                                         do 9%

 ohnutí vlevo                                             do 7%

         pøi neporu�ené úchopové funkci vpravo                                1%

         pøi neporu�ené úchopové funkci vlevo                                               0,5%

         s poruchou abdukce vpravo                                               1%

         s poruchou abdukce vlevo                                           0,5% 

a trofika
252   Porucha nervu axillárního vpravo                                    do 30%
253   Porucha nervu axillárního vlevo                             do 25%

260   Porucha funkce nervu muskulokutanního vpravo              do 25%
261   Porucha funkce nervu muskulokutanního vlevo                 do 15%

270  Ztráta jedné konèetiny v oblasti kyèelního kloubu nebo v oblasti
         mezi kyèelním  kolenním kloubem                                  50%
271   Endoprotéza                                                               30%
272   Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice                           38%
273   Chronický poúrazový zánìt kostní døenì                              25%

275   Zkrat jedné  konèetiny pøes 2 do 4 cm           do 10%
276   Zkrat jedné konèetiny pøes 4 do 6 cm                   do 15%
277   Zkrat jedné konèetiny pøes 6 cm                             do 30%

         Úchylky pøes 45 % jsou hodnoceny jako ztráta konèetiny

279   Úplná ztuhlost kyèelního kloubu v nepøíznivém postavení    38%

280   Úplná ztuhlost kyèelního kloubu v pøíznivém postavení               28%
281   Omezení pohyblivosti kyèelního kloubu lehkého st.          do 10%  
282   Omezení pohyblivosti kyèelního kloubu støedního st.     do 18%

284     Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepøíznivém postavení
 ohnutí nad úhel 20st.                                                        30%
285    Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepøíznivém postavení
         ohnutí nad úhel  30st.                                                                  45%
286    Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepøíznivém postavení
         ohnutí nad úhel  60st.                                                      50%
287    Úplná ztuhlost v pøíznivém postavení                           do 30%
288    Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu                                30%
289   Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého st.         do 8%
290    Omezení pohyblivosti kolenního kloubu støedního st.    do 12%

292   Viklavost kolenního kloubu pøi nedostateènosti postranního vazu do 5%
293   Viklavost kolenního kloubu pøi nedostateènosti pøedního 

294     Viklavost kolenního kloubu pøi nedostateènosti obou 

297   Trvalé následky po vynìtí èé�ky                                   8%

298   Ztráta konèetiny se zachovalým kolenem                      45%
299   Ztráta konèetiny se ztuhlým kolenním kloubem                     50%
300   Pakloub v oblasti kostí bérce                                        40% 
301   Chronický zánìt kostní døenì poúrazový kostí bérce                      22%

        Úchylky pøes 45 st. se hodnotí jako ztráta bérce. 
 Pøi hodnocení úchylky nelze souèasnì hodnotit zkrat konèetiny.

303   Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním                          40%
304   Ztráta  chodidla v Chopartovì kloubu                                  35%
305   Ztráta chodidla v Lisnfrancovì kloubu                             25%
306   Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepøíznivém postavení

307   Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení         25%

309   Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupnì    do 6%
310   Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu støedního stupnì     do 12%

315   Poúrazové deformity                                                                   do 20%

317   Ztráta v�ech prstù nohy                                    15%
318   Ztráta obou èlánkù palce                                                       10%

320   Ztráta koncového èlánku palce                                 4%

323   Úplná ztuhlost obou kloubù palce                                   10%
324   Úplná ztuhlost základního èlánku palce                        7%
325   Úplná ztuhlost mezièlánkového kloubu palce                            3%

327   Porucha funkce prstu                                           0%

328   Obìhové a trofické poruchy na jedné konèetinì        do 14%
329   Obìhové a trofické poruchy na obou konèetinách      do 28%  
330   Poúrazové atrofie svalstva  na stehnì                   do 5%
331   Poúrazové atrofie svalstva  na bérci                      do 3%
332   Traumatická porucha nervu sedacího                 do 45%
333   Traumatická porucha nervu stehenního               do 30%
334   Traumatická porucha nervu obturatorii                do 18%
335   Traumatická porucha kmene nervu holenního 

336   Traumatická porucha distální èásti nervu holenního

338   Traumatická porucha hluboké vìtve nervu lýtkového              do 18%
339   Traumatická porucha povrchní vìtve nervu lýtkového      do  8%

i vasomotorické

340   Rozsáhlé plo�né jizvy od 05% do 15% tìlesného povrchu       do  10% 
341   Rozsáhlé plo�né jizvy nad 15% tìlesného povrchu         do 40%
342   Drobné jizvy kosmetického charakteru                               0%
343   Drobné jizvy kosmetického charakteru  u dìtí do 15 let          do 1%                   
344   Jizvy ve vlasaté èásti hlavy                                               0%
 1% tìlesného povrchu u osoby o vý�ce 180 cm = 180 cm2

Pøi hodnocení keloidních jizev podle rozsahu se pojistné plnìní 
zvy�uje o polovinu    
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Vizus 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 0 4 6 9 12 15 18 21 23 24 25

 6/9 0 0 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

  è  

       
                        

                                                                                         

               k 60o    0   10   40

              k 50o    0   25   50

              k 40o    10   35   60

              k 30o    15   45   70

              k 20o    20   55   80

              k10o    23   75   90

               k5o    25   100   100

o o, 
plní se ve vý�i 25%.
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