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EVENT – úrazové pojištění akcí  
Informačn í dokument o pojistném produktu 

Společnost:  

Colonnade Insurance S.A. se sídlem Rue Jean Piret 1, L-2350 Lucemburk, zapsaná pod registračním číslem B 61605  

jednající prostřednictvím  

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ: 044 85 297, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77229 (dále jen „pojistitel“) 

Produkt: Úrazové pojištění akcí - EVENT 

Úplné předsmluvní a smluvní informace naleznete v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a dalších dokumentech v nich uvedených.  

O jaký druh pojištění se jedná? 

Jedná se o úrazové pojištění během akcí organizovaných pojistníkem.  

 

    

   Jaké akce se pojišťují? 
 

✓ Teambuildingy, setkání s obchodními partnery, 
akce se zaměstnanci a jejich rodinnými 
příslušníky  

✓ Dobrovolnické dny, charitativní a sportovní akce, 
které bývají zpravidla vyloučeny z běžného 
pojištění  

✓ Školní výlety, školy v přírodě 
✓ Příměstské tábory, letní tábory, lyžařské školičky 
✓ Sportovní eventy, organizované běhy, taneční 

maratony atp. 
✓ Jednorázové filmové a divadelní produkce 

 

Co je předmětem pojištění? 
 

✓ Dočasná pracovní neschopnost následkem úrazu  
✓ Hospitalizace následkem úrazu  
✓ Zlomeniny a popáleniny 
✓ Trvalé tělesné poškození následkem úrazu 
✓ Výlohy na invalidní vozík 
✓ Smrt následkem úrazu 
✓ Pohřební výlohy v případě smrti následkem úrazu 

 

 Volitelně lze sjednat: 
 

✓ Poškození nebo odcizení osobních věcí 
✓ Osobní odpovědnost za újmu 

 

Pojištění v základní variantě Bez sportů nekryje 
sportovní aktivity.  

Připojistit lze Běžné sporty provozované na rekreační 
úrovni a Rizikové sporty.  

Ostatní neuvedené sporty jsou nepojistitelné. 

Rozdělení sportů je přílohou pojistných podmínek. 

 

Přesný rozsah pojistného krytí je uveden ve Vaší 
pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. 

 

 

Na co se pojištění nevztahuje? 
 

Pojištění se nevztahuje na jakékoliv škodní události, které vznikly 
v důsledku či v souvislosti s: 

 jejichž vznik bylo možno důvodně předpokládat nebo o nichž bylo známo, 
že nastanou již před počátkem pojištění; 

 jakýmkoli úrazem či jeho následky, které existovaly již před počátkem pojištění; 

 úrazem, který prokazatelně nastal vlivem alkoholu a/nebo jiné drogy či léků, 
které nebyly předepsány lékařem a/nebo pokud byly jakékoli předepsané léky 
užívány v rozporu s pokyny výrobce; úrazem jako následkem závislosti na 
alkoholu nebo drogách; 

 náklady na zubní ošetření a úkony s ním související; 

 těhotenstvím a porodem; 

 posttraumatickou stresovou poruchou; psychickou či duševní chorobou 
či poruchou, která nevznikla jako přímý následek úrazu, a jakýchkoliv jiných 
psychických potíží bez ohledu na jejich klasifikaci; 

 léčbou a pobytem v zařízeních poskytujících dlouhodobou péči, lázních, 
léčebnách dlouhodobě nemocných, rekonvalescentních centrech, 
rehabilitačních ústavech s výjimkou situací, kdy pobyt v rehabilitačním ústavu 
následuje bezprostředně po hospitalizaci; 

 přirozeně vzniklým stavem či degenerativním procesem či jinou déletrvající 
příčinou; 

 kdy pojištěná osoba závažně porušila předpisy o provozu na pozemních 
komunikacích, jako např. nepřiměřená nebo nedovolená rychlost jízdy, jízda 
na červenou, nedání přednosti v jízdě apod.; 

 osobami, které se přepravovali na takovém místě vozidla, které není podle 
obecně závazných právních předpisů určeno k přepravě osob; 

 výkonem profesionální sportovní činnosti (závody, soutěže, včetně přípravy 
a tréninků); 

 účastí v závodu motorových prostředků včetně přípravných jízd; 

 službou či výcvikem u jakékoli vojenské, policejní, polovojenské organizace 
či milice; 

 záměrným sebepoškozením, sebevraždou či pokusem o sebevraždu, trestným 
činem či pokusem o spáchání trestného činu; 

 AIDS / HIV nebo jinou pohlavně přenosnou chorobou, ať již přímo či nepřímo;  

 ionizujícím zářením či radioaktivním zamořením; radioaktivní toxickou 
výbušninou či jiným nebezpečným zařízením jakéhokoli výbušného jaderného 
zařízení; rozptýlením, použitím či vypouštěním patogenních či jedovatých 
biologických či chemických látek; 

 válkou, invazí, činností zahraničního nepřítele, vojenskými akcemi (bez ohledu 
na to, zda byla vyhlášena válka či nikoliv), občanskou válkou, povstáním, 
vzpourou, vzbouřením, srocením, stávkou, občanskými nepokoji, vojenskou 
mocí, represivními zásahy státních orgánů a bezpečnostních složek státu, 
skupinou osob se zlým úmyslem, lidí jednajících pro politickou organizaci nebo 
ve spojení s ní, spiknutím, vyvlastněním, zabavením pro vojenské účely, 
zničením nebo poškozením z pokynu vlády působící de jure nebo de facto 
anebo jiného veřejného orgánu; 

 cestami do zemí, do kterých Ministerstvo zahraničních věcí nebo Vláda ČR 
nedoporučila cestovat z důvodu vážné bezpečnostní situace ohrožující životy 
a zdraví občanů. 
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 
 

! Pojistit lze pouze osoby mladší 70 let. 

! Pojištění se nevztahuje na hospitalizaci z důvodu psychických 
či psychiatrických poruch, vyšetření v zařízeních poskytujících 
dlouhodobou péči a zubní ošetření, není-li sjednáno jinak. 

! Kompletní seznam limitů a omezení naleznete v pojistných 
podmínkách a pojistné smlouvě.  

 

 

 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
 

✓ Územní platnost pojištění – Česká republika, po dohodě Evropa nebo Svět 

 

 

 

Jaké mám povinnosti? 
 

Povinnosti před uzavřením pojištění: 

• Uvést pravdivé a úplné informace týkající se sjednávaného pojištění.  
• Nejpozději v den začátku akce oznámit změny u pojištěných osob na event@colonnade.cz. 
• Oznámit pojistiteli vznik jakéhokoliv pojištění, které se vztahuje na stejné či obdobné pojistné události.  

Povinnosti v průběhu trvání pojištění:  

• Zaplatit pojistné ve lhůtě splatnosti.  
• Oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu.  
• Nečinit bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje pojistné riziko a učinit přiměřená opatření, která zabrání vzniku pojistné události, případně 

zmírní její následky.  
• Seznámit obmyšleného, oprávněné osoby a pojištěné osoby s pravidly ochrany osobních údajů.  

   Povinnosti v případě vzniku škodní události: 

• Oznámit vznik škodní události pojistiteli, a to bez zbytečného odkladu.  
• Oznámit pojistiteli vznik jakéhokoliv pojištění, které se vztahuje na stejné či obdobné pojistné události.  
• Předložit veškeré doklady, které prokazují nárok na pojistné plnění a nezbytné doklady vyžádané pojistitelem. 
• Podrobit se na výzvu pojistitele lékařskému vyšetření lékařem určeným pojistitelem.  

 

Veškerá právní jednání směřující ke vzniku či zániku pojištění vyžadují písemnou formu. 
 

 

 

 

Kdy a jak provádět platby? 
 

• Výše pojistného je uvedená v pojistné smlouvě. 
• Pojistné je splatné při sjednání smlouvy, nejpozději den před začátkem pojištění. 
• Pojistné se sjednává jako jednorázové na celou dobu trvání pojištění. 

 
 

 

 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?  
 

Počátek a konec pojistného krytí je uveden v pojistné smlouvě. 

 

 

 

Jak mohu smlouvu vypovědět? 
 

• Odstoupením bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy. 
• Pojistnou smlouvu lze zrušit písemně na adrese event@colonnade.cz nejpozději 1 pracovní den před počátkem pojištění. 
• Pojistitel má právo si účtovat minimální pojistné. 
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  Jaké akce pojistíme 

✓ Teambuildingy, setkání s obchodními 
partnery, akce se zaměstnanci a jejich 
rodinnými příslušníky 

✓ Dobrovolnické dny, charitativní a sportovní 
akce, které bývají zpravidla vyloučeny 
z běžného pojištění 

✓ Školní výlety, školy v přírodě 

✓ Příměstské tábory, letní tábory, lyžařské 
školičky 

✓ Sportovní eventy, organizované běhy, 
taneční maratony atp. 

✓ Jednorázové filmové a divadelní produkce 

 

  Pojištění zahrnuje 

✓ Dočasnou pracovní neschopnost 
následkem úrazu 

✓ Hospitalizaci následkem úrazu 

✓ Zlomeniny a popáleniny 

✓ Trvalé tělesné poškození následkem úrazu 

✓ Výlohy na invalidní vozík 

✓ Smrt následkem úrazu 

✓ Pohřební výlohy 

Připojistit lze 

✓ Osobní věci 

✓ Osobní odpovědnost za újmu 

 

Pojištění sjednáváme ve 3 variantách 
pojistného krytí: Classic, Pop a Rock. 

  

  Územní platnost 

✓ Česká republika 

✓ Evropa nebo Svět 

(pokud je v pojistné smlouvě dohodnuto) 

 
  Jaké sporty a aktivity pojišťujeme 

  Sporty dělíme podle rizikovosti na Běžné, Rizikové 

  a Nepojistitelné.  

Pojištění v základní variantě je sjednáváno                 

Bez sportů. 

Běžné a Rizikové sporty lze sjednat za příplatek. 

Pokud sport nebude uveden, bude posuzován podle     

sportu, který se mu nejvíce podobá. O rizikovosti 

sportu pro účely pojištění rozhodujeme my.  

Dokument Rozdělení sportů je v příloze pojistných 

podmínek nebo na našich webových stránkách. 

 

Jak stanovíme pojistné 

Pojistné za pojištění je účtováno na základě počtu 

pojištěných osob, zvolené varianty krytí a činnosti 

a doby, po kterou je jim poskytováno pojistné krytí 

v pojistném období. 

Pokud pojistná smlouva vznikne a bude předčasně 

zrušena po počátku pojištění, pojistitel si bude 

účtovat minimální a nevratné pojistné ve výši 500 Kč 

za administrativu pojistné smlouvy. 

Pokud pojistná smlouva vznikne a bude předčasně 

zrušena před počátkem pojištění, pojistitel si bude 

účtovat  poplatek za administrativu pojistné smlouvy 

ve výši 500 Kč. 

Dodatečné rozdíly v počtu pojištěných do částky 

250 Kč se neúčtují ani nevracejí. 

 

Seznamy pojištěných  

Pro firemní akce stačí znát počet a seznam 

pojištěných – jméno a příjmení, seznam lze měnit 

i na poslední chvíli.  

Pokud je v rámci skupiny použito více variant, 

u každé osoby uveďte sjednanou variantu pojištění. 

Veřejné akce pojistíme po dohodě i bez seznamu. 

 

V případě škodní události 

✓ Po návratu z akce vyplňte bez 
zbytečného odkladu formulář 
Oznámení škody, který je ke stažení 

zde: https://www.colonnade.cz/pojistna-
udalost/firmy/ 

✓ K vyplněnému formuláři přiložte na své náklady 
pořízené doklady prokazující nárok na pojistné 
plnění, popřípadě další nezbytné dokumenty, 
které si vyžádáme. Požadované doklady 
odešlete na naši adresu: skody@colonnade.cz. 
Stačí nám kopie dokladů, originály si uschovejte 
do ukončení řízení. 

✓ Na naši výzvu se podrobte lékařskému 
vyšetření námi určeným lékařem. Náklady 
takového vyšetření hradíme my. 

✓ Oznamte nám případné další pojištění, která se 
vztahují na stejné či obdobné pojistné události 
a která jsou sjednána jako škodová. 
V případě existence takového pojištění bude 
pojistné plnění ze škodových pojištění 
poskytnuto podle pravidel o vícenásobném 
pojištění, s výjimkou pojištění rekvalifikačních 

https://www.colonnade.cz/pojistna-udalost/firmy/
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výloh, pojištění výloh na pohřeb a výloh 

na invalidní vozík. 

 

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE 

Pojistitel: Colonnade Insurance S.A., společnost 

se sídlem L–2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, 

Lucemburské velkovévodství, zapsaná 

v lucemburském Registre de Commerce et des 

Sociétés, registrační číslo B61605,  

jednající v České republice prostřednictvím 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, 

se sídlem  Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, 

identifikační číslo 044 85 297, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 77229. Domovským státem 

zřizovatele je Lucembursko. 

V případě stížnosti nás, prosím, kontaktujte 

na adrese: 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, 

Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4  

tel: +420 234 108 311 

e-mail: event@colonnade.cz 

www.colonnade.cz 

 

Dohled nad činností pojistitele a stížnosti  

Commissariat aux Assurances, se sídlem na adrese 

7, boulevard Joseph II, L - 1840 Luxembourg, 

Lucemburské velkovévodství; 

a  

Česká národní banka, se sídlem na adrese 

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika 

www.cnb.cz,  

 

Informace o pojištění 

Práva a povinnosti účastníků pojistné smlouvy 

stanoví občanský zákoník a pojistné podmínky.  

Pojistná ochrana se vztahuje na nahodilé události 

související s akcí, která je blíže určená v pojistných 

podmínkách a nastala v době trvání pojištění.  
 

Povinnosti a následky jejich porušení  

Pojistné podmínky Vám ukládají  i povinnosti. 

V případě porušení těchto povinností může dojít 

ke snížení či odmítnutí pojistného plnění nebo 

odstoupení od pojistné smlouvy. 
 

Pojistné a poplatky 

Pojistné se sjednává jako tzv. jednorázové na celou 

dobu trvání pojištění a je hrazeno v českých 

korunách. Jeho výše a způsob úhrady je uvedena 

v pojistné smlouvě. Na pojistné se nevztahují žádné 

daně ani další zvláštní poplatky za použití prostředků 

komunikace na dálku. 

Právo, forma jednání a jazyk  

Toto pojištění se řídí českým právem a případné 

spory z něj vzniklé budou řešeny před soudy České 

republiky.  

Komunikace ohledně pojištění bude probíhat v 
českém jazyce. Jednání, oznámení či sdělení mohou 
být činěna v písemné formě či elektronicky 
(nestanoví-li pojistné podmínky u daného jednání 
pouze písemnou formu). 
 

Daně  

Daňové aspekty pojištění upravuje zákon č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů. Ke dni vydání tohoto 

dokumentu pojistné nepodléhá dani DPH ani IPT, 

pojistné plnění nepodléhá dani z příjmu. 
 

Zpracování osobních údajů 

Bližší informace o tom, jakým způsobem budou 

zpracovávány Vaše osobní údaje, včetně rozsahu, 

účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých 

práv, které můžete v této souvislosti uplatnit, 

naleznete na internetových stránkách pojistitele 

v Pravidlech ochrany osobních údajů: 

https://www.colonnade.cz/ochrana-osobnich-udaju 

Tyto údaje jsou informačního charakteru a mohou být 
měněny. Případné změny a další informace 
naleznete na webových stránkách 
www.colonnade.cz  či Vám budou na základě Vaší 
žádosti zaslány na Vámi sdělenou kontaktní adresu. 

 

Poslední aktualizace 07/2020 
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EVENT – POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ AKCÍ

Článek 1: Úvodní ustanovení

1.1     Úrazové pojištění EVENT (pojištění) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanským zákoníkem, pojistnými podmínkami, pojistnou smlouvou,
a  dalšími  právními  předpisy  upravujícími  pojištění.  Od  pojistných 
podmínek se lze odchýlit v pojistné smlouvě.

1.2  Pojištění se sjednává pro případ úrazu účastníků skupinových nebo 
hromadných akcí  jako jsou teambuildingy, dobrovolnické dny, akce
pro obchodní partnery, kongresy, dny otevřených dveří, školní výlety, 
dětské tábory, apod.

Článek 2: Rozsah pojištění a pojistného plnění

2.1    Pojištění EVENT  lze sjednat ve variantě CLASSIC, POP a ROCK
a zahrnuje dle zvolené varianty:

  dočasnou pracovní neschopnost,
 hospitalizaci,
 zlomeniny a popáleniny,
 trvalé tělesné poškození,
  výlohy za invalidní vozík,
  smrt následkem úrazu,
  pohřební výlohy.
Pojištění lze volitelně rozšířit o:

  újmu na osobních věcech,
  osobní odpovědnost za újmu.

2.2  Pojištění ve variantě Bez sportů nekryje sportovní aktivity. 
Připojistit  lze  Běžné sporty  provozované  na  rekreační  úrovni 
a Rizikové sporty. Rozdělení sportů  je  přílohou  pojistných 
podmínek, ostatní neuvedené sporty jsou nepojistitelné, pokud není 
v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

2.3  Pojištění lze sjednat pro osoby mladší 70 let  ke  dni  počátku 
pojištění.

2.4  V případě hromadného úrazu,  jehož následkem bude smrt nebo 
trvalé tělesné poškození  následkem  úrazu  více  osob pojištěných
dle pojistné smlouvy, je celkové pojistné plnění pojistitele omezeno 
částkou  dle  sjednané  varianty  pojištění.  V  případě,  že  součet 
jednotlivých pojistných plnění za výše zmíněné následky takového 
úrazu převýší tuto částku, vyplatí pojistitel pojištěným osobám, resp. 
oprávněným osobám poměrnou část pojistného plnění.

2.5  Pojistné  plnění  vyplatíme  jen  tehdy,  pokud  není  v  rozporu 
s obchodními či fi nančními sankcemi nebo embargem vyhlášeným 
Evropskou unií, OSN, USA nebo Kanadou a pokud nejsou v rozporu 
s právními předpisy ČR nebo Evropské unie.

2.6  Na nás přecházejí nároky, které Vám nebo pojištěné osobě vzniknou 
v souvislosti s pojistnou událostí vůči zdravotní pojišťovně.

2.7   Nahradíme účelně vynaložené zachraňovací náklady specifi kované 
v občanském zákoníku, nad rámec limitu pojistného plnění, nejvýše 
však  2 %  limitu pojistného plnění  sjednaného  v pojistné smlouvě
na jednu pojistnou událost. U zachraňovacích nákladů vynaložených 
na záchranu života nebo zdraví osob, uhradíme nejvýše 30 % limitu 
pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro jednu pojistnou 
událost.

Článek 3: Počátek a zánik pojištění

3.1  Pojistnou smlouvu lze sjednat nejpozději jeden den před akcí. 

3.2  Pojistná doba  je uvedena v pojistné smlouvě, pojistné období  trvá 
nejméně jeden den a nejvýše jeden měsíc.

3.3  Pojistná smlouva je uzavřena zaplacením pojistného.

3.4  Není-li  v  pojistné smlouvě  uvedeno  jinak,  pojištění  skončí   dnem, 
kdy pojištěná osoba  dosáhne 70  let nebo přestane být pojištěnou 
osobou, je-li to relevantní, podle toho, která ze skutečností nastane 
dříve:

a)  uplynutím pojistné doby; 

b)  dohodou pojistitele a pojistníka;

c)  zánikem pojistného  zájmu,  dnem smrti pojištěné osoby  nebo 
dnem odmítnutí pojistného plnění; 

d)  odstoupením v případech stanovených občanským zákoníkem;

e)  v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.

3.5  Pro  vyloučení  pochybností  se  však  uvádí,  že  týká-li  se  kterýkoliv 
z důvodů zániku pojištění uvedených výše pouze konkrétní pojištěné 
osoby, zaniká pouze dotčené pojištění a pouze ve vztahu k příslušné 
pojištěné osobě.

Článek 4: Doba účinnosti a územní platnost pojištění

4.1  Pojištění  EVENT  se  vztahuje  na  uvedené  pojistné události,  které 
nastanou v  době  trvání  pojištění  a  současně  v  době účinnosti 
pojištění:

a)  kdy se pojištěná osoba účastní akce;

b)  kdy  pojištěná osoba  cestuje  mezi  místem  svého  bydliště 
a místem konání akce;

c)  kdy  pojištěná osoba  cestuje mezi  místy  konání  akce,  pokud 
je  taková cesta hrazena pojistníkem a akce  se koná na více 
místech.

4.2  Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde na území 
České republiky, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Článek 5: Pojistné

5.1  Pojistné se sjednává jako jednorázové, je splatné do 5 kalendářních 
dnů ode dne sjednání a nejpozději 1 den před počátkem pojištění. 

5.2   Pojistné se považuje za zaplacené dnem připsání na účet pojistitele
uvedeném v pojistné smlouvě. 

5.3  Minimální pojistné je stanoveno na 500 Kč, pokud není s pojistitelem
dohodnuto jinak.

5.4  Bez zaplacení pojistného pojistná smlouva nevznikne.

Článek 6: Naše povinnosti

6.1  Zahájit  šetření  nutné  ke  zjištění  rozsahu  naší  povinnosti  plnit 
neprodleně po Vašem oznámení škodní události.

6.2  V  případě  pojistné události  poskytnout  pojistné  plnění  v  rozsahu 
sjednaném pojistnou smlouvou.

6.3  Ukončit  šetření  do 3 měsíců po  tom,  co nám byla škodní událost
oznámena, tuto lhůtu lze dohodou prodloužit. Nemůžeme-li ukončit 
šetření ve stanovené lhůtě, jsme Vám povinni sdělit důvod.

6.4  Vyplatit pojistné plnění do 15 dnů ode dne skončení šetření, o jehož 
výsledku Vás budeme písemně informovat.

Článek 7: Vaše povinnosti

Kromě povinností vyplývajících z právních předpisů, jste povinen/povinna:

7.1  učinit veškerá opatření, která lze rozumně vyžadovat k předcházení 
vzniku nebo zmírnění újmy, na základě které jste oprávněn/a uplatnit 
nárok z tohoto pojištění; 

7.2  seznámit pojištěné osoby s Pravidly ochrany osobních údajů
umístěných  na  internetových  stránkách pojistitele,  a  to  nejpozději 
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do jednoho měsíce od okamžiku, kdy sdělí údaje konkrétní pojištěné 
osoby pojistiteli; 

7.3  respektovat pokyny lékaře  a  jím  stanovený  léčebný  režim, 
v případě hospitalizace neopouštět bez svolení ošetřujících  lékařů 
nemocnici  či  jiný  způsobem  porušovat  léčebný  režim;  poskytnout 
nám součinnost při kontrole průběhu léčby;

7.4  poskytnout nám pravdivé a úplné odpovědi na všechny otázky 
související s uplatňovaným nárokem;

7.5  dodržovat příslušná bezpečnostní opatření  při  provozování 
sportovní činnosti, včetně používání funkční ochranné výbavy; 

7.6 poskytnout souhlas s vyžádáním zdravotní dokumentace 
v případě škodní události, příčiny smrti nebo pitevní zprávy.

Článek 8: Důsledky porušení povinností

Pojistné plnění můžeme přiměřeně snížit či odmítnout:

8.1  až o jednu polovinu, pokud při pojistné události nebudete používat 
funkční ochrannou výbavu a dodržovat příslušná bezpečnostní 
opatření; 

8.2  pokud při sjednání pojistné smlouvy porušíte  své  povinnosti 
a bylo tak sjednáno nižší pojistné;

8.3  pokud porušíte své povinnosti a to mělo podstatný vliv na vznik 
nebo průběh pojistné události, na zvětšení rozsahu jejích následků 
nebo  na  zjištění  či  určení  výše  pojistného  plnění,  máme  právo 
snížit  pojistné plnění úměrně k  tomu,  jaký  vliv mělo  toto porušení 
na rozsah naší povinnosti plnit;

8.4  pokud Vy, pojištěná  nebo  oprávněná osoba uvedete při 
uplatňování práva na pojistné plnění vědomě nepravdivé údaje 
nebo podstatné údaje zamlčíte.

Článek 9: Uplatnění nároku 

9.1  Oznamte  nám škodní událost  na  e-mailové  adrese  
skody@colonnade.cz  bez  zbytečného  odkladu  prostřednictvím 
formuláře na https://www.colonnade.cz/pojistna-udalost/firmy/.

9.2  K vyplněnému formuláři přiložte veškeré a na své náklady pořízené 
doklady,  prokazující  nárok  na  pojistné  plnění,  popřípadě  další 
nezbytné dokumenty, které si vyžádáme. Stačí nám kopie dokladů, 
originály si uschovejte do ukončení řízení. 

9.3  Na  naši  výzvu  se  podrobte  lékařskému  vyšetření  námi  určeným 
lékařem; náklady takového vyšetření hradíme my.

9.4  Oznamte nám případné další pojištění, které se vztahuje na stejné 
či  obdobné  pojistné události,  která  jsou  sjednána  jako  škodová. 
V  případě  existence  takového  pojištění  bude  pojistné  plnění 
ze škodových pojištění poskytnuto podle pravidel o vícenásobném 
pojištění s výjimkou pojištění rekvalifikačních výloh, pojištění výloh 
na pohřeb a výloh na invalidní vozík.

9.5  V případě úrazu nám doložte:

a) popis okolností úrazu, jména a kontakty případných svědků; 

b)  doklad Rozhodnutí o pracovní neschopnosti; 

c)  zprávu lékaře nebo zdravotnického zařízení, z níž bude zřejmá 
povaha a  rozsah následků úrazu;  přesná diagnóza a  průběh 
léčení a případné trvalé tělesné poškození;

d)  policejní protokol, pokud byl úraz způsoben dopravní nehodou.

9.6  V případě hospitalizace nebo denního odškodného nám 
doložte:

a) doklad Rozhodnutí o pracovní neschopnosti; 

b)  lékařskou zprávu, propouštěcí zprávu z nemocnice.

9.7  V případě újmy na osobních věcech:

a) krádež neprodleně ohlaste policii, vyžádejte si policejní protokol 
obsahující mj. seznam odcizených věcí, dobu a místo odcizení; 

b)  při vykradení vozidla si nechte policií potvrdit, jak bylo vozidlo 
zabezpečeno a jaké části vozidla byly poškozeny při násilném 
vniknutí;

c)  dojde-li  k  poškození  či  krádeži  v  ubytovacím  zařízení  nebo 
dopravním prostředku, vyžádejte si od provozovatele písemné 
potvrzení;  zároveň  ho  písemně  požádejte  o  náhradu  škody 
a  převzetí  žádosti  si  nechte  potvrdit;  předložte  nám  doklad 
o poskytnutých náhradách;

d)  pokud  dojde  ke  škodě  na  zavazadlech  během  přepravy, 
vyžádejte si od dopravce protokol či jiné věrohodné potvrzení;

e) doložte seznam věcí nebo zavazedel, které nárokujete, datum 
koupě a cenu; 

f)  okolnosti vzniku škody zdokumentujte pořízením fotografií.

9.8  V případě osobní odpovědnosti za újmu nám sdělte:

a) okolnosti případu bez zbytečného odkladu ihned poté, co jste 
se  dozvěděl/a  o  jakékoliv  příčině,  která  by mohla  znamenat, 
že proti Vám nebo pojištěné osobě bude uplatněn právní nárok, 
včetně poskytnutí veškerých souvisejících dokladů; 

b)  jména a adresy poškozených a případných svědků a předložte 
jejich písemná prohlášení;

c)  okolnosti  vzniku  škody  zdokumentujte  nejlépe  pořízením 
fotografií;

d)  odpovědnost  za  újmu  bez  našeho  písemného  souhlasu 
neuznávejte a vzniklou újmu poškozenému neplaťte.

9.9  V případě úmrtí nám předložte:

a) originál  úmrtního  listu  či  prohlášení  za  mrtvého  (nebo  jeho 
ověřenou kopii);

b)  veřejné listiny potvrzující totožnost obmyšleného.

Článek 10: Obecné výluky z pojištění

10.1 Pojištění  podle  těchto  pojistných  podmínek  se  nevztahuje 
na jakékoliv škodní události a újmy:

a) jejichž  vznik  bylo možno  důvodně  předpokládat  nebo  o  nichž 
bylo známo, že nastanou již před počátkem pojištění;

b) v  souvislosti  s  jakýmkoliv  úrazem  či  jeho  následky,  které 
existovaly již před počátkem pojištění;

c)

v souvislosti s úrazem, který prokazatelně nastal vlivem alkoholu 
a/nebo  jiné drogy či  léků, které nebyly předepsány  lékařem a/
nebo pokud byly  jakékoliv předepsané  léky užívány v  rozporu 
s pokyny výrobce; úrazem jako následkem závislosti na alkoholu 
nebo drogách;

d) náklady na zubní ošetření a úkony s ním související;

e) v souvislosti s těhotenstvím nebo porodem;

f)

v souvislosti s posttraumatickou stresovou poruchou; psychickou 
či  duševní  chorobou  či  poruchou,  která  nevznikla  jako  přímý 
následek  úrazu,  a  jakýchkoliv  jiných  psychických  potíží  bez 
ohledu na jejich klasifikaci;

g)

v  souvislosti  s  léčbou  a  pobytem  v  zařízeních  poskytujících 
dlouhodobou péči, lázních, léčebnách dlouhodobě nemocných, 
rekonvalescentních  centrech,  rehabilitačních  ústavech 
s výjimkou situací, kdy pobyt v rehabilitačním ústavu následuje 
bezprostředně po hospitalizaci;

h) zapříčiněné  přirozeně  vzniklým  stavem  či  degenerativním 
procesem či jinou déletrvající příčinou;

i) kdy  pojištěná osoba  závažně  porušila  předpisy  o  provozu 
na  pozemních  komunikacích,  jako  např.  nepřiměřená  nebo 
nedovolená rychlost  jízdy,  jízda na červenou, nedání přednosti 
v jízdě apod.;

j) osob  přepravovaných  na  takovém  místě  vozidla,  které  není 
podle obecně závazných právních předpisů určeno k přepravě 
osob;
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k) vzniklé při výkonu profesionální sportovní činnosti nebo účastí 
v závodu motorových prostředků včetně přípravných jízd;

l) vzniklé  při  službě  či  výcviku  u  jakékoli  vojenské,  policejní, 
polovojenské organizace či milice;

m)
způsobené  záměrným  sebepoškozením,  sebevraždou 
či  pokusem  o  sebevraždu,  trestným  činem  či  pokusem 
o spáchání trestného činu;

n) v  souvislosti  s  AIDS  /  HIV  nebo  jinou  pohlavně  přenosnou 
chorobou, ať již přímo či nepřímo; 

o)

v souvislosti s ionizujícím zářením či radioaktivním zamořením; 
radioaktivní  toxickou  výbušninou  či  jiným  nebezpečným 
zařízením jakéhokoli výbušného jaderného zařízení; rozptýlením, 
použitím či vypouštěním patogenních či jedovatých biologických 
či chemických látek;

p)

v  souvislosti  s  válkou,  invazí,  činností  zahraničního  nepřítele, 
vojenskými akcemi (bez ohledu na to, zda byla vyhlášena válka 
či nikoliv), občanskou válkou, povstáním, vzpourou, vzbouřením, 
srocením,  stávkou,  občanskými  nepokoji,  vojenskou  mocí, 
represivními  zásahy  státních  orgánů  a  bezpečnostních 
složek  státu,  skupinou osob se  zlým úmyslem,  lidí  jednajících 
pro  politickou  organizaci  nebo  ve  spojení  s  ní,  spiknutím, 
vyvlastněním,  zabavením  pro  vojenské  účely,  zničením  nebo 
poškozením  z  pokynu  vlády  působící  de  jure  nebo  de  facto 
anebo jiného veřejného orgánu;

q)
při  cestách  do  zemí,  do  kterých  Ministerstvo  zahraničních 
věcí  nebo  Vláda  ČR  nedoporučila  cestovat  z  důvodu  vážné 
bezpečnostní situace ohrožující životy a zdraví občanů.

10.2 Pokud bude v pojistné smlouvě dohodnuto, že se některá z výluk 
neuplatní,  není  tím  dotčena  platnost  ostatních  výluk.  V  pojistné 
smlouvě mohou být rovněž dohodnuty další výluky nebo mohou být 
uvedené výluky upraveny.

Článek 11: Ochrana osobních údajů 

11.1 V  rámci  administrace  pojistné smlouvy  dochází  ke  zpracování 
osobních  údajů.  Bližší  informace  o  tom,  jakým  způsobem, 
za  jakým  účelem  a  po  jakou  dobu  bude  ke  zpracování 
těchto  osobních  údajů  docházet,  včetně  veškerých  práv, 
které  lze  v  této  souvislosti  uplatnit,  jsou  k  dispozici  na  našich 
internetových  stránkách  pod  následujícím  odkazem:  
https://www.colonnade.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Článek 12: Pojistný zájem

12.1 Pojištění je možné sjednat, jen pokud existuje a trvá pojistný zájem 
pojistníka, tj. pokud má pojistník oprávněnou potřebu ochrany před 
následky pojistné události.

12.2 Pojistil-li pojistník  vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel 
o  tom  nevěděl  ani  nemohl  vědět,  je  pojistná smlouva  neplatná; 
pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, 
kdy se o neplatnosti dozvěděl.

12.3 Pojistník a pojištěná osoba  jsou  povinni  bez  zbytečného  odkladu 
oznámit  v  písemné  formě  pojistiteli  zánik  pojistného  zájmu. 
V  okamžiku  zániku  pojistného  zájmu  dochází  rovněž  k  zániku 
pojištění; pojistitel  má  však  právo  na  pojistné  až  do  doby,  kdy 
se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.

12.4 Má-li  být  pojistné  plnění  z  jakéhokoliv  pojištění  podle  těchto 
pojistných podmínek poskytnuto pojistníkovi namísto pojištěné osoby 
či obmyšleného, musí pojistník prokázat pojistiteli souhlas pojištěné 
osoby  s  touto  skutečností  nejpozději  do dne,  kdy nastala pojistná 
událost; pro vyloučení pochybností se uvádí, že pojištění nezaniká 
uplynutím 3 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy v případě, 
že  tento  souhlas  nebude  pojistiteli  prokázán.  Nebude-li  tento 
souhlas prokázán, bude pojistné plnění poskytnuto pojištěné osobě 
a  v  případě  její  smrti  obmyšlenému  určenému  podle  občanského 
zákoníku.

Článek 13: Změna pojistného rizika

13.1 Pojistník  ani pojištěná osoba  nesmí bez souhlasu pojistitele  učinit 
nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit. 

13.2 Pojistník  je  povinen  pojistiteli  bez  zbytečného  odkladu  oznámit 
v písemné formě změnu pojistného rizika v průběhu pojistné doby. 

13.3 V  případě  zvýšení  pojistného  rizika  má  pojistitel  v  souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku právo navrhnout 
zvýšení pojistného nebo pojištění vypovědět, případně další práva 
související s porušením povinnosti oznámit změnu pojistného rizika 
stanovená občanským zákoníkem. 

Článek 14: Obecná ustanovení

14.1 Toto pojištění  se  řídí  českým  právem  a  případné  spory  budou 
předloženy k rozhodnutí českým soudům.

14.2 Pojistnou smlouvu ani práva a povinnosti z ní vyplývající nelze po-
stoupit bez předchozího souhlasu pojistitele v písemné formě.

14.3 Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se tohoto pojištění nebo 
si přejete více informací, můžete nás kontaktovat na e-mailové adre-
se event@colonnade.cz.

14.4 Případnou námitku nebo stížnost související s pojištěním můžete:

a)  zaslat e-mailem na event@colonnade.cz;

b)  zaslat v písemné formě na adresu pojistitele: Colonnade Insu-
rance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, Nusle, 
140  00 Praha  4, Česká  republika;  nebo  na Colonnade  Insu-
rance  S.A.,  se  sídlem  L–2350  Lucemburk,  rue  Jean  Piret  1, 
Lucemburské velkovévodství;

c)  podat  u  orgánu  vykonávajícím  dohled  nad  pojišťovnictvím 
v  ČR,  kterým  je  Česká  národní  banka,  Samostatný  odbor 
ochrany  spotřebitele,  Na  Příkopě  28,  115  03  Praha  1,  
Česká republika.

14.5 Spory  mezi Vámi,  jako  spotřebitelem  a  námi,  týkající  se  pojistné 
smlouvy,  lze  řešit  i  mimosoudní  cestou  prostřednictvím  České 
obchodní  inspekce  (www.coi.cz)  nebo  Kanceláře  ombudsmana 
České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).

14.6  Právní  jednání  směřující  ke  vzniku  či  zániku  pojištění  vyžadují 
písemnou  formu.  Právní  jednání  směřující  ke  změně  pojištění 
nebo  jakákoliv  oznámení  či  sdělení  mohou  být  učiněna  i  v  jiné 
textové podobě (například elektronicky emailem); pojistitel je však 
oprávněn  vyžádat  si  doplnění  příslušného  jednání,  oznámení 
či sdělení v písemné formě. 

14.7  Právní jednání a oznámení je třeba zasílat pojistiteli na následující 
adresu, případně na jinou adresu, kterou pojistitel oznámí později 
pojistníkovi  Colonnade  Insurance  S.A.,  organizační  složka, 
Na Pankráci 1683/127,140 00 Praha 4.

14.8  Veškerá  oznámení  vůči  pojistníkovi  budou  zasílána  na  jeho 
adresu  uvedenou  v  pojistné smlouvě,  případně  na  jinou  adresu, 
kterou  pojistník  oznámí  později  pojistiteli.  Jakoukoliv  změnu 
takové  doručovací  adresy  je  pojistník  povinen  pojistiteli  oznámit 
bez  zbytečného  odkladu.  Neoznámení  této  změny  se  pro  účely 
doručování  považuje  za  zmaření  dojití  a  příslušná  zásilka  bude 
považována  za  řádně  doručenou  třetím  dnem  po  jejím  odeslání 
(resp.  patnáctý  den  v  případě  doručovací  adresy  mimo  území 
České republiky).

14.9  Jakékoliv  oznámení  nebo  sdělení,  které  má  být  doručeno 
pojistníkovi, pojištěné osobě  nebo  oprávněné osobě,  se  bude 
považovat  za  doručené  okamžikem,  kdy  adresát  toto  oznámení 
nebo  sdělení  skutečně  převzal  nebo  okamžikem,  kdy  jeho  přijetí 
odmítnul, případně v jiných případech, které se považují za doručení 
podle občanského zákoníku.

Článek 15: Dočasná pracovní neschopnost
(Pojištění obnosové)

15.1 Pokud bude pojištěná osoba následkem úrazu dočasně neschopna 
výkonu  práce,  vyplatíme  pojištěné osobě  sjednané  pojistné 
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plnění  za  každý  den  pracovní  neschopnosti  po  uplynutí  sjednané 
spoluúčasti až do maximálního počtu 182 dnů.

15.2 Pojištěná osoba,  která  není  účastníkem  veřejného  zdravotního 
pojištění,  anebo  které  není  vystavováno  Rozhodnutí  o  pracovní 
neschopnosti,  prokazuje  nárok  na  pojistné  plnění  zprávou  lékaře 
stanovující předpokládanou dobu nezbytného léčení.

15.3 Do doby nezbytného léčení následků úrazu se nezapočítává doba, 
kdy se pojištěný podroboval občasným zdravotním kontrolám nebo 
rehabilitaci zaměřené na zmírnění subjektivních potíží.

15.4 Doklad  o  pracovní  neschopnosti  nebo  potvrzení  nahrazující  tento 
doklad  vystavené  rodinným  příslušníkem  pojištěné osoby  nebo 
osobou blízkou, neprokazuje nárok na pojistné plnění.

15.5 V případě sporu  týkajícího se okamžiku vzniku či  zániku dočasné 
neschopnosti  výkonu práce bude  tento okamžik určen na základě 
rozhodnutí lékaře pojistitele. 

15.6 Pojistitel  poskytne  pojistné  plnění  za  dobu  nejvýše  35  dní 
po uplynutí časové spoluúčasti v případě, že dočasná neschopnost 
výkonu práce souvisí se zraněním nebo  jiným poškozením páteře 
a  jejího  svalového  aparátu,  vazivového  aparátu,  chrupavek, 
nervového  a  cévního  zásobení  páteře,  které  není  prokazatelné 
radiodiagnostickými nebo radioskopickými metodami. 

Článek 16: Hospitalizace 
(Pojištění obnosové)

16.1 Pokud  bude  pojištěná osoba  hospitalizován/a  v  důsledku  úrazu, 
vyplatíme pojištěné osobě pojistné plnění ve výši sjednané pojistné 
částky za každý den hospitalizace ode dne následujícího po uplynutí 
sjednané spoluúčasti, maximálně však za 365 dnů.

Článek 17: Zlomeniny a popáleniny
(Pojištění obnosové)

17.1 Pokud úraz  způsobí pojištěné osobě zlomeninu  nebo popáleninu, 
vyplatíme  pojištěné osobě pojistné  plnění  ve  výši  procenta  podle 
Oceňovací tabulky zlomenin a popálenin (Tabulka) z pojistné částky 
sjednané v pojistné smlouvě.

17.2 Pokud  v  Tabulce  není  uvedené  tělesné poškození  s  následkem 
neúplné  zlomeniny,  poskytneme  pojistné  plnění  ve  výši  jedné 
poloviny procenta odpovídajícímu příslušnému tělesnému poškození 
s následkem úplné zlomeniny uvedenému v Tabulce.

17.3 Pokud  není  v  Tabulce  uvedené  tělesné poškození  s  následkem 
otevřené zlomeniny, poskytneme pojistné plnění ve výši dvojnásobku 
procenta  odpovídajícímu  příslušnému  tělesnému poškození 
s následkem úplné zlomeniny uvedenému v Tabulce.

17.4 Pokud  následkem  jedné  pojistné události  dojde  k  více  než  jedné 
zlomenině  nebo  popálenině,  pojistné  plnění  se  pak  stanoví  jako 
součet pojistných plnění pro jednotlivé zlomeniny nebo popáleniny, 
přičemž celkové pojistné plnění může být maximálně ve výši 100 % 
pojistné částky.

17.5 Při  stanovení  procent  povrchu  těla  zasaženého  popáleninami 
se vychází z toho, že 1 % odpovídá ploše dlaně a prstů.

17.6 Toto pojištění se nevztahuje na:

a) patologické tenké zlomeniny (vlásečnicové zlomeniny);

b) zlomeniny  způsobené  osteoporózou  nebo  k  nimž  přispěla 
osteoporóza;

c) narovnání části těla bez použití anestezie.

Článek 18: Trvalé tělesné poškození
(Pojištění obnosové)

18.1 Pokud  následkem  úrazu  utrpí  pojištěná osoba trvalé tělesné 
poškození,  vyplatíme  Vám  pojistné  plnění  ve  výši  procenta 
dle  Oceňovací  tabulky  trvalého  tělesného  poškození  (Tabulka) 

z příslušné pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě.

18.2 Rozsah trvalého tělesného poškození se posuzuje po jeho ustálení. 
V případě, že se poškození neustálilo do 3 let po úrazu, vyplatíme 
částku odpovídající procentu poškození na konci teto lhůty.

18.3 Pokud  následkem  jednoho  úrazu  vznikne  více  než  jedno  trvalé 
tělesné poškození,  vyplatíme  pojistné  plnění  ve  výši  součtu 
pojistných  plnění  (procent  z  příslušné  pojistné částky)  za  každé 
z nich, maximálně však do celkové výše příslušné pojistné částky.

18.4 Týkají-li  se  trvalé následky úrazu  části  těla  nebo  orgánu,  které 
byly poškozeny již před úrazem, sníží pojistitel své plnění za trvalé 
tělesné poškození o  tolik  procent,  kolika  procentům  odpovídalo 
předcházející poškození určené podle téže Tabulky.

Článek 19: Výlohy za invalidní vozík 
(Pojištění škodové)

19.1 Pokud  bude  poskytnuto  pojistné  plnění  z  pojištění  pro  případ 
trvalého tělesného poškození a pojištěná osoba bude  v  důsledku 
takového trvalého tělesného poškození odkázána na invalidní vozík, 
poskytne  pojistitel pojištěné osobě  dále  pojistné  plnění  ve  formě 
náhrady  nákladů  na  jeho  pořízení,  maximálně  však  do  výše  
50 000 Kč za každou pojistnou událost v důsledku  jednoho úrazu 
či série souvisejících úrazů.

Článek 20: Smrt následkem úrazu
(Pojištění obnosové)

20.1 Pokud  pojištěná osoba  zemře  následkem  úrazu  do  dvou  let  ode 
dne takového úrazu, vyplatí pojistitel obmyšlenému pojistné plnění 
ve výši příslušné pojistné částky. 

20.2 Pojistné  plnění  z  tohoto  pojištění  bude  poskytnuto  i  v  případě 
prohlášení  pojištěné osoby  za  mrtvou,  pokud  den  uvedený 
v  takovém  prohlášení,  pojištěná osoba zřejmě  nepřežila,  a  který 
nastane v době trvání tohoto pojištění a současně v době účinnosti 
pojištění ve vztahu k příslušné pojištěné osobě. Toto pojistné plnění 
bude poskytnuto s rozvazovací podmínkou pro případ, že se po jeho 
poskytnutí ukáže, že pojištěná osoba byla poslední den trvání tohoto 
pojištění či poslední den doby účinnosti pojištění naživu, popřípadě, 
že nezemřela následkem úrazu.

20.3 Měla-li pojištěná osoba v době své smrti děti, bude pojistné plnění 
z  tohoto  pojištění  zvýšeno  o  dvě  procenta  za  každé  takové  dítě, 
maximálně však o deset procent. 

20.4 Pojistné  plnění  za  smrt  pojištěné osoby,  která  je  dítětem,  činí  
200 000 Kč. Toto omezení však neplatí v případě, že pojištěné osobě 
bylo v okamžiku vzniku úrazu 16 až 18 let a byla zaměstnancem. 

Článek 21: Pohřební výlohy
(Pojištění škodové)

21.1 Pokud bude obmyšlenému poskytnuto pojistné plnění z pojištění pro 
případ smrti následkem úrazu, poskytne pojistitel obmyšlenému dále 
pojistné plnění ve formě náhrady přiměřených nákladů prokazatelně 
vynaložených obmyšleným na pohřeb pojištěné osoby, maximálně 
však  do  výše  50  000 Kč  za  každou pojistnou událost  v  důsledku 
jednoho úrazu či série souvisejících úrazů.

Článek 22: Společná ustanovení k úrazovému pojištění

22.1 Pokud úraz  způsobí pojištěnému  takové  tělesné poškození,  které 
není uvedeno v příslušné Tabulce, stanoví pojistitel výši pojistného 
plnění  podle  závažnosti,  porovnáním  jeho  stupně,  resp.  rozsahu, 
s tělesným poškozením uvedeným  v Tabulce. V  takovém případě 
výši procenta poškození stanoví lékař určený pojistitelem. 

22.2 Pro  vyloučení  pochybností  se  uvádí,  že  při  stanovení  procenta 
tělesného poškození  se  nebude  přihlížet  k  zaměstnání  či  jiné 
výdělečné nebo zájmové činnosti pojištěné osoby. 

22.3 Pojistitel  si  vyhrazuje  právo  přešetřit  stanovenou  diagnózu  svým 
posudkovým lékařem a přehodnotit výši pojistného plnění. 
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22.4 Je-li  sjednáno  pojištění  pro  případ  smrti  a  pojištěná osoba  
do 13 týdnů ode dne úrazu zemře, poskytne pojistitel pojistné plnění 
pouze z pojištění pro případ smrti, a  to  i v případě, že by pojistné 
plnění z jiného pojištění bylo vyšší. Bylo-li v tomto případě pojištěné 
osobě  poskytnuto  pojistné  plnění  z  pojištění  pro  případ  trvalého 
tělesného poškození a pojištěná osoba  po  poskytnutí  takového 
pojistného plnění následkem stejného úrazu  zemře, bude pojistné 
plnění  z  pojištění  pro  případ  smrti  poskytnuto  pouze  v  rozsahu 
sníženém o takové již poskytnuté pojistné plnění.

Článek 23: Újma na osobních věcech
(Pojištění škodové)

23.1 Nahradíme škodu na osobních věcech až do výše sjednaného limitu 
pojistného plnění,  která  vznikla  pojištěné osobě  během  akce  při 
živelné události, při dopravní nehodě, loupeží, krádeží v autě nebo 
ubytovacím zařízení.

23.2 Uhradíme náklady na opravu nebo výměnu poškozených věcí, nebo 
uhradíme časovou cenu věcí do výše ceny před pojistnou událostí. 
Pokud nemůžeme cenu takto stanovit, určíme ji odhadem.

23.3 Při krádeži osobních věcí z vozidla uhradíme nejvýše polovinu limitu 
pojistného plnění.  Věci  v  motorovém  vozidle  nesmí  být  umístěny 
viditelně a musí být uloženy v uzamčeném zavazadlovém prostoru.

23.4 Na jednu položku vyplatíme maximálně polovinu sjednaného  limitu 
pojistného plnění.

23.5 Pojištění osobních věcí se nevztahuje na: 

a) poškození způsobené běžným opotřebením, odlomením, poškrábáním 
nebo rozbitím, pokud k nim nedošlo ohněm;

b)

poškození způsobené hmyzem, atmosférickými nebo klimatickými 
podmínkami nebo postupným zkažením, mechanickým nebo elektrickým 
selháním nebo poruchou, jakýmkoliv procesem čištění, barvení, renovace, 
oprav nebo úprav;

c) ztrátu nebo krádež peněz, platebních karet nebo cenných papírů;

d)

krádež osobních věcí ze stanu, z obytného přívěsu, plavidla nebo jiného 
nezabezpečeného místa; krádež osobních věcí umístěných na střešním 
nosiči vozidla nebo ze zaparkovaného motorového vozidla, nastala-
li škoda mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní;

e) újmu na osobních věcech uložených do úschovy nebo do trezoru 
v ubytovacím zařízení;

f) újmu způsobenou nedbalostí nebo opomenutím; ztrátu osobních věcí, 
které ponecháte nestřežené na veřejně přístupných místech;

g) újmu, která nebyla oznámena a písemnou formou potvrzena policií ve lhůtě 
24 hodin od doby, kdy jste se o ztrátě dozvěděl/a; 

h) újmu na umělém chrupu, kontaktních čočkách, protézách nebo sluchových 
pomůckách;

i) újmu na osobních věcech, ke kterým došlo během cesty, pokud jste tuto 
skutečnost nenahlásil/a dopravci a neuplatnil/a reklamaci;

j) újmu na kufrech, cestovních taškách nebo obdobných zavazadlech, pokud 
jejich oprava není ekonomicky smysluplná;

k) na elektroniku starší 5 let;

l) újmu na sportovním vybavení;

m) újmu na vozidlech, jejich příslušenstvích, součástech nebo náhradních dílech;

n) újmu na zavazadlech zaslaných jako náklad na základě nákladního listu, 
konosamentu nebo kurýrní službou.

 
Článek 24: Osobní odpovědnost za újmu 
(Pojištění škodové)

24.1 Pojištění  se  sjednává  pro  případ,  kdy  pojištěná osoba  v  průběhu 
akce nahodile způsobí újmu, za kterou je právně odpovědná, a bude 
proti ní uplatněn nárok na náhradu:

a)  újmy na zdraví; 

b)  újmy  na  majetku,  jenž  není  ve  Vašem  vlastnictví,  správě  nebo 
držbě nebo ve vlastnictví, správě nebo držbě některého z rodinných 
příslušníků, zaměstnance nebo zaměstnavatele;

c)  nákladů na právní zastoupení v souvislosti s obranou proti nároku, 
na  který  se  vtahuje  toto  pojištění,  pokud  jsme  jejich  vynaložení 
písemně schválili.

24.2 Sjednaný  limit  se  vztahuje  na  všechny  uplatněné  nároky  během 
akce.

24.3 Pojištěná osoba je povinna postupovat v souladu s našimi pokyny, 
umožnit nám  řídit  a  dohlížet  na obranu proti  uplatněnému nároku 
nebo  vést  jednání  o  nároku  na  náhradu  škody;  poskytnout  nám 
veškerou  potřebnou  součinnost  za  účelem  uplatnění  práva 
na náhradu újmy, které na ní přešlo poskytnutím pojistného plnění, 
po  jakékoliv  třetí  osobě  a  předat  nám  za  tímto  účelem  všechny 
informace a dokumenty. 

24.4 Pojištění podle tohoto článku se nevztahuje na odpovědnost 
za újmu:

a)

smluvně převzatou nebo nad rámec stanovený právními předpisy, pokuty 
uložené soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, či v souvislosti s jakýmikoliv 
pokutami, penále či jinými sankcemi nebo exemplárními či jinak zvýšenými 
náhradami újem;

b)
způsobenou používáním jakýchkoliv motorových vozidel a prostředků, 
přívěsů, návěsů, jakýchkoliv plavidel a letadel, dronů, veškerých typů padáků 
a sportovních draků včetně všech příslušenství;

c)
způsobenou v souvislosti s vlastnictvím, údržbou nebo používáním zbraní, 
výkonem vojenského, policejního nebo leteckého povolání či práva myslivosti, 
jakož i přípravě k němu;

d) způsobenou užíváním (vyjma dočasného ubytování pro účely akce) nebo 
vlastnictvím pozemku nebo budovy;

e) v důsledku jakýchkoliv závodních aktivit;

f)
vzniklou v souvislosti s nemocí z povolání, výkonem živnosti, výkonem 
povolání, podnikáním nebo jinou výdělečnou činností nebo odpovědností 
za újmu na věcech k těmto účelům zakoupených a využívaných; 

g) způsobenou neoprávněným poskytnutím či porušením patentových, autorských 
práv nebo práva ochranné známky, vzoru či obchodního názvu; 

h)
vzniklou v souvislosti s používáním, prodejem, výrobou, dodáváním, údržbou 
a jiným nakládáním s látkami, na které se vztahuje zákaz podle právního řádu 
země pobytu;

i) způsobenou zničením, poškozením nebo pohřešováním záznamů 
na zvukových, obrazových a datových nosičích;

j) způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo 
rostlin;

k) způsobenou na životním prostředí;

l) způsobenou provozováním služeb na internetové a telekomunikační síti;

m) na kterou se vztahuje jiné pojištění nebo na něž se vztahuje zákonná povinnost 
pojištěného nebo poškozeného sjednat pojištění;

n) způsobenou úmyslně;

o) na majetku, jehož vlastníkem nebo oprávněným držitelem či uživatelem jste Vy, 
pojištěná osoba nebo Váš zaměstnanec nebo jakákoliv osoba blízká pojištěné 
osobě;

p) na věcech půjčených;

q) na kterou se vztahuje jiné pojištění uzavřené Vámi nebo pojištěnou osobou 
či na kterou se vztahuje zákonná povinnost pojištěného sjednat pojištění;

r) pokud jste Vy nebo pojištěná osoba vyjednávala nebo uzavřela dohodu 
o narovnání či uznala nebo popřela nárok bez našeho předchozího písemného 
souhlasu.

 
Článek 25: Definice pojmů 

Slova uvedená v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách kurzívou 
mají specifický význam uvedený v tomto článku, nejsou-li pro příslušné 
pojištění definována jinak.
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Akce
jakákoli akce organizovaná pojistníkem nebo pro pojistníka, pro níž bylo 
sjednáno pojištění podle těchto podmínek; 
Běžné sporty
sporty  vyjmenované  v  Rozdělení sportů,  provozované  na  rekreační 
úrovni;  pokud  jsou  tyto  sporty  provozovány  v  rámci  závodu,  považují 
se za Rizikový sport;
Časová spoluúčast 
počáteční období pojistné události v délce uvedené v pojistné smlouvě, 
které počíná běžet okamžikem vzniku pojistné události a za které nevzniká 
právo na pojistné plnění; 
Dítě
dítě pojištěné osoby, a to jak vlastní nebo adoptované či žijící s pojištěnou 
osobou ve společné domácnosti, které je nesezdané a mladší 18 let;
Doba účinnosti pojištění
doba v průběhu pojistné doby uvedená v pojistné smlouvě, během které 
se na pojištěnou osobu vztahuje pojištění sjednané v pojistné smlouvě;
Hospitalizace
přijetí  pojištěné osoby  na  lůžkové  oddělení  nemocnice  či  jiného 
zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči, s výjimkou zařízení 
dále  vyloučených,  jako  hospitalizovaného  pacienta  na  dobu minimálně 
24 hodin;
Krádež
přivlastnění si věci pachatelem tím, že se jí zmocní překonáním překážek 
bránících věc před odcizením;
Lékař 
lékař  registrovaný  k  výkonu  lékařské  praxe,  který  není  pojištěnou 
osobou; osobou blízkou pojištěné osoby nebo zaměstnancem pojistníka 
či zaměstnancem pojištěné osoby;
Limit pojistného plnění
maximální  výše  pojistného  plnění  ze  škodových  pojištění  uvedená 
v pojistné smlouvě či v těchto pojistných podmínkách;
Nepojistitelný sport
sport uvedený v Rozdělení sportů, označený jako nepojistitelný a sporty 
obdobné rizikovosti;
Občanský zákoník
zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 
Obmyšlený
osoba, která má nárok na pojistné plnění v případě smrti pojištěné osoby, 
určená podle pravidel občanského zákoníku;
Oprávněná osoba
osoba,  která  má  v  případě  pojistné události  právo  na  pojistné  plnění; 
oprávněnou osobou v případě smrti pojištěné osoby je obmyšlený; není-
li v pojistné smlouvě nebo těchto pojistných podmínkách uvedeno jinak, 
je oprávněnou osobou pojištěná osoba;
Osobní věci
zavazadla a věci osobní potřeby ve vlastnictví pojištěné osoby, které jsou 
obvyklé  pro  daný  účel  akce,  včetně  běžné  elektroniky  jako  je  mobilní 
telefon, fotoaparát, tablet nebo notebook;
Pojistitel (my – ve všech odvizených tvarech)
Colonnade Insurance S.A., se sídlem L-2350 Lucemburk, rue Jean Piret 
1,  Lucemburské  velkovévodství,  zapsaná  v  lucemburském  Registre 
de  Commerce  et  des  Sociétés,  registrační  číslo  B61605,  jednající 
prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem 
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ 044 85 297, 
zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném  Městským  soudem  v  Praze, 
spisová značka A 77229;
Pojistná částka 
částka  pojistného  plnění  uvedená  pro  jednotlivá  pojištění  v  pojistné 
smlouvě jako pevně stanovená částka;
Pojistná doba
doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, uvedená v pojistné smlouvě;
Pojistná smlouva
smlouva  uzavřená  mezi  pojistitelem a pojistníkem  na  pojištění  podle 
těchto pojistných podmínek;
Pojistná událost
nahodilá událost krytá pojištěním, která vznikne v době trvání pojištění;
Pojistné období
časové  období  dohodnuté  v  pojistné smlouvě,  za  které  se  platí 
jednorázové pojistné;

Pojistník
právnická či fyzická osoba označená jako pojistník v pojistné smlouvě;
Pojištěná osoba
jakákoli  osoba  definovaná  v  pojistné smlouvě  jako  pojištěná osoba; 
pojištěnou osobou může být i pojistník; 
Pojištění obnosové 
se  sjednává  za  účelem  získání  obnosu  (finanční  částky)  v  důsledku 
pojistné události;
Pojištění škodové
pojištění,  kdy  lze  přesně  vyčíslit  reálnou  škodu  a  určit  výši  pojistného 
plnění; u škodového pojištění nelze uplatnit vícenásobné pojištění;
Popálenina 
poškození  celistvosti  kůže  způsobené  kontaktem  se  zdrojem  tepla, 
chemickými látkami či zdrojem velmi nízké teploty;
Pravidelný let
let,  který  začíná  či  končí  na mezinárodně  uznávaném  letišti  v  souladu 
se  zveřejněným  letovým  řádem  letecké  společnosti  nebo  cestovní 
kanceláře; 
Pravidla ochrany osobních údajů
zásady  a  pravidla  uplatňovaná  pojistitelem  při  zpracovávání  osobních 
údajů  v  rámci  administrace  pojistné smlouvy,  které  jsou  uvedené 
na internetových stránkách pojistitele;
Profesionální sportovní činnost
činnost  registrovaného  sportovce  vykonávaná  na  základě  písemné 
smlouvy a za úplatu;
Rozdělení sportů
přehled sportů dle jejich rizikovosti, zařazený jako příloha těchto pojistných 
podmínek;
Rizikový sport
sporty  vyjmenované  v Rozdělení sportů,  označené  jako Rizikový sport 
a sporty obdobné rizikovosti;
Spoluúčast
částka uvedená v přehledu jako procento z pojistného plnění nebo pevná 
částka,  která  bude odečtena od  pojistného plnění  za  každou pojistnou 
událost;
Škodní událost
skutečnost, z níž vznikla újma, která by mohla být důvodem vzniku práva 
na pojistné plnění;
Tělesné poškození 
tělesné poškození způsobené úrazem, při kterém vznikly škody na zdraví; 
Trvalé tělesné poškození 
tělesné poškození  způsobené  úrazem,  při  kterém  vznikly  trvalé  škody 
na zdraví, omezení tělesných nebo duševních funkcí, které se již nezlepší; 
Úraz
náhlá, neočekávaná a nepředvídatelná událost způsobená vnějšími silami 
nebo  vlastní  tělesnou  silou  nezávisle  na  vůli pojištěné osoby,  ke  které 
dojde v době trvání pojištění;
Zaměstnanec
jakákoliv osoba, která vykonává práci pro pojistníka nebo jím pojištěnou 
společnost  uvedenou  v  pojistné smlouvě,  v  pracovním  poměru 
či  na  základě  jakékoliv  dohody  o  pracích  konaných  mimo  pracovní 
poměr,  případně  na  základě  dočasného  přidělení  agenturou  práce; 
za zaměstnance  se  považuje  i  statutární  orgán  pojistníka  či  jeho  člen 
nebo prokurista;
Závod a/nebo soutěž 
jakákoliv organizovaná  forma sportovní soutěže, kdy soutěžící zkoušejí 
dosáhnout určitého úkolu v co nejkratším čase nebo překonání určitých 
překážek  či  splnění  daného  kritéria,  ve  kterém  se  snaží  jednotlivci 
či skupiny dosáhnout určených výsledků nebo nejlepšího umístění;
Zlomenina 
přerušení kontinuity kosti.

Příloha: 
Oceňovací tabulka zlomenin a popálenin
Oceňovací tabulka trvalého tělesného poškození 
Rozdělení sportů



Zlomeniny lebečních (mozkových) kostí: čelní kost, spánkové kosti, kost temenní, náhlavní, 
klínová nebo čichová

001 Zlomenina bez vpáčených úlomků (včetně fissure) 20

002 Zlomenina s vpáčenými úlomky - impresivní zlomeniny 40

Zlomeniny obličejových kostí (kromě kostí nosu): čelist, jařmové kosti, slzná kost, patrová 
kost

003 Úplná nebo vícenásobná zlomenina 16

004 Otevřená zlomenina 30

Zlomeniny kostí nosu

005 Úplná zlomenina 5

006 Vícenásobná úplná zlomenina 8

Zlomeniny obratlů páteře (kromě kostrče)

007 Úplná zlomenina těla obratlů 20

008 Úplná zlomenina výběžků obratlů 10

009

V případě, že je zlomeninou poškozen více než jeden obratel (tělo 
nebo výběžek obratle), procento plnění se zvyšuje o 7 % za každý 
další zlomeninou poškozený obratel (o 3,5 % při neúplné zlomenině). 
Příklad: Zlomenina těla dvou krčních obratlů - plnění:  
20 % + 7 % = 27 %

Zlomeniny pánve a kostrče

010 Úplná zlomenina 20

011 Vícenásobná úplná zlomenina 30

Zlomeniny žeber a hrudní kosti

012 Úplná zlomenina 5

013 Sériová zlomenina žeber a/nebo vícenásobná zavřená zlomenina 13

014 Otevřená zlomenina (včetně sériové a/nebo vícenásobné otevřené 
zlomeniny) 18

Zlomeniny dlouhých kostí horní končetiny (kost pažní, vřetenní nebo loketní), včetně 
lopatky a klíční kosti

015 Úplná zlomenina 15

016 Vícenásobná zlomenina 25

017 Otevřená zlomenina 40

Zlomeniny dlouhých kostí dolní končetiny (stehenní, bércová a lýtková kost), včetně patní 
kosti

018 Úplná zlomenina 18

019 Vícenásobná zlomenina 30

020 Otevřená zlomenina 50

021 Zlomenina kyčle, krčku stehenní kosti spojená s výměnou kyčelního 
kloubu do 72 hodin (totální endoprotéza) 100

Zlomeniny krátkých kostí horní končetiny (zápěstní, záprstní kosti), dolní končetiny (nárto-
vé, metatarsů), kromě kostí prstů

022 Úplná zlomenina 13

023 Otevřená zlomenina 20

Druh a popis zlomeniny / popáleniny
Procento (%) 

plnění z pojistné 
částky

Druh a popis zlomeniny / popáleniny
Procento (%) 

plnění z pojistné 
částky

OCEŇOVACÍ TABULKA
ZLOMENIN A POPÁLENIN
Platná od 1. 6. 2020

024

V případě, že je na stejné končetině zlomená více než jedna krátká 
kost, procento plnění se zvyšuje o 5 % za každou další zlomenou krát-
kou kost (o 2,5 % při neúplné zlomenině) uvedenou v dané skupině 
(kromě čéšky). 
Příklad: Zavřená zlomenina čéšky pravé dolní končetiny a 2. a 3. 
metatarsu pravé dolní končetiny - plnění: 13 % + 13 % + 5 % = 31 %

Zlomeniny kostí prstů (články prstů)

025 Úplná zlomenina 3

026 Otevřená zlomenina 5

027
V případě, že je na stejné končetině zlomený více než jeden článek 
prstu, procento plnění se zvyšuje o 2 % za každý další zlomeninou 
poškozený článek prstu (o 1 % při neúplné zlomenině).

5

Popáleniny

Popáleniny druhého, třetího nebo čtvrtého stupně

028 27 % nebo více povrchu těla 100

029 18 % nebo více, ale méně než 27 % povrchu těla 60

030 9 % nebo více, ale méně než 18 % povrchu těla 35

031 4,5 % nebo více, ale méně než 9 % povrchu těla 20

Popáleniny prvního stupně

032 0,5 % nebo více, ale méně než 5 % povrchu těla 1

033 5 % nebo více, ale méně než 10 % povrchu těla 3

034 10 % nebo více, ale méně než 20 % povrchu těla 5

035 20 % nebo více, ale méně než 30 % povrchu těla 7

036 30 % nebo více, ale méně než 40 % povrchu těla 10

037 40 % nebo více, ale méně než 50 % povrchu těla 20

038 50 % nebo více, ale méně než 60 % povrchu těla 25

039 60 % nebo více, ale méně než 70 % povrchu těla 30

040 70 % nebo více, ale méně než 80 % povrchu těla 40

041 80 % nebo více, ale méně než 90 % povrchu těla 60

042 Více než 90 % povrchu těla 80

043 Popáleniny dýchacích cest 30

044
Popálenina I. stupně pokrývající jakoukoliv plochu těla, a/nebo popá-
lenina zasahující méně než 100 cm² povrchu těla jakéhokoli stupně 
popáleniny

0

V případě popáleniny hlavy a/nebo krku se pojistné plnění podle 
tohoto článku zvýší o:

045 V případě, že popáleninou je zasaženo méně než 5 % povrchu těla 5

046 V případě, že popáleninou je zasaženo 5 % až 10 % povrchu těla 10

047 V případě popáleniny v oblasti perinea 10

048 V případě, že pojištěné osobě bude v souvislosti s popáleninou 
diagnostikován popáleninový šok 20



HLAVA

0001 Úplný defekt v lebeční klenbě v rozsahu do 3 cm2 3

0002 Úplný defekt v lebeční klenbě od 3 cm2 do 10 cm2 7

0003 Úplný defekt v lebeční klenbě od 10 cm2 do 15 cm2 12

0004 Úplný defekt v lebeční klenbě nad 15 cm2 25

  Pod pojmem „úplný defekt v lebeční klenbě“ se rozumí ztráta celé 
tloušťky kosti (body 0001 až 0004)

0005

Objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním u psychiatra, resp. 
neurologa, zjištěné subjektivní obtíže po zraněních hlavy nebo jiných 
částí těla je možné hodnotit pouze v případě, že je potvrzena léčba 
u psychologa, psychiatra nebo neurologa alespoň 3x za rok - hodnotí 
se ke konci třetího roku ode dne úrazu

5

0006
Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém zranění hlavy - 
s prokázanými změnami mozku lehkého stupně (pokud zdravotní stav 
klienta nevyžaduje invaliditu)

20

0007
Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém zranění hlavy 
- s prokázanými změnami mozku středního stupně (pokud zdravotní 
stav klienta způsobuje invaliditu s organickou duševní poruchou)

50

0008

Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém zranění hlavy, 
s prokázanými strukturálními změnami mozku těžkého stupně (pokud 
zdravotní stav klienta vyžaduje péči jiné osoby - osobní asistenci, 
hlídání nebo sociální službu podle zákona o sociálních službách)

100

Otřes mozku lehkého stupně se nepovažuje za těžké poranění hlavy.

0009 Traumatická porucha lícního nervu - lehkého stupně 5

0010 Traumatická porucha lícního nervu - středního stupně 10

0011 Traumatická porucha lícního nervu - těžkého stupně 15

0012 Traumatické poškození trojklanného nervu - lehkého stupně 5

0013 Traumatické poškození trojklanného nervu - středního stupně 10

0014 Traumatické poškození trojklanného nervu - těžkého stupně 15

0015 Poškození obličeje ve formě jizev vzbuzujících soucit nebo odpor, bez 
funkčních poruch, hodnotí se podle pomocné tabulky č. 1 viz tab. č. 1

0016

Poškození obličeje nebo krku provázené funkčními poruchami nebo 
vzbuzující soucit nebo ošklivost (např. zúžení úst, hybnosti čelisti, defi-
cit rtu), lehkého stupně, pokud je funkční porucha měkkých a tvrdých 
tkání oproti normě do 30 % (norma - úrazem nepoškozené měkké 
a tvrdé tkáně)

10

0017

Poškození obličeje nebo krku provázené funkčními poruchami nebo 
vzbuzující soucit nebo ošklivost (např. zúžení úst, omezení hybnosti 
čelisti, deficit rtu), středního stupně, pokud je funkční porucha měk-
kých a tvrdých tkání oproti normě nad 30 %–50 %

20

0018

Poškození obličeje nebo krku provázené funkčními poruchami nebo 
vzbuzující soucit nebo ošklivost (např. zúžení úst, omezení hybnosti 
čelisti, deficit rtu), těžkého stupně, pokud je funkční porucha měkkých 
a tvrdých tkání oproti normě nad 50 %

35

0019 Anatomická ztráta poloviny obličeje 80

0020 Moková píštěl po poranění lebeční spodiny (likvorea) 25

NOS, ČICH, CHUŤ

0021 Ztráta hrotu nosu 10

0022 Ztráta celého nosu - bez zúžení, bez poruchy dýchání 20

0023 Ztráta celého nosu - se zúžením, s poruchou dýchání 25

0024 Deformace nosu, s funkčně významnou poruchou dýchání 10

0025 Chronický atrofický zánět nosní sliznice, po poleptání nebo popálení 10

0026 Perforace nosní přepážky 5

0027 Chronický hnisavý poúrazový zánět dutin 10

0028 Porucha čichu - potvrzena příslušným odborným vyšetřením 5

0029 Ztráta čichu, úplná - potvrzena příslušným odborným vyšetřením 10

0030 Porucha chuti - potvrzena příslušným odborným vyšetřením 5

0031 Ztráta chuti, úplná - potvrzena příslušným odborným vyšetřením 10

OKO, ZRAK

0032 Následky očních zranění, které měly za následek snížení zrakové 
ostrosti, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2 viz tab. č. 2

Popis a rozsah tělesného poškození Procento plnění Popis a rozsah tělesného poškození Procento plnění

OCEŇOVACÍ TABULKA
TRVALÉHO TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ
Platná od 1. 6. 2020

Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků 
činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na 
obou více než 100 %. Trvalé tělesné poškození uvedené v bodech 
0033, 0041 až 0044, 0046, 0054 a 0055 se však hodnotí i nad tuto 
hranici.

0033 Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává k zjištěné hod-
notě trvalé zrakové méněcennosti 5

0034
Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace (při snášenli-
vosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně), bez dalšího hodnocení 
vizu

15

0035
Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace (při sná-
šenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně), bez dalšího 
hodnocení vizu

18

0036 Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace (při úplné 
nesnášenlivosti kontaktní čočky nebo nitrooční čočky) 25

0037

Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), pokud není zra-
ková ostrost s kontaktní čočkou horší než 6/12. Pokud je horší, určí se 
procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže 
z nošení (snášenlivosti) afakické korekce

15

Artefakt hodnotit podle bodu 0032, s možností přičítání případné 
poruchy akomodace - body 0050 až 0053.

0038 Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy 
okohybných svalů 20

0039 Koncentrické zúžení zorného pole se oceňuje podle pomocné tabulky 
č. 3 viz tab. č. 3

0040 Ostatní omezení zorného pole se oceňují podle pomocné tabulky č. 4 viz tab. č. 4

0041 Porušení průchodnosti slzných cest - na jednom oku 5

0042 Porušení průchodnosti slzných cest - na obou očích 10

0043 Chybné postavení víčka nebo obočí, operačně nekorigovatelné - na 
jednom oku 5

0044 Chybné postavení víčka nebo obočí, operačně nekorigovatelné - na 
obou očích 10

0045 Rozšíření a ochrnutí zornice (vidoucího oka), nezávisle od poruchy 
vizu 3

0046
Deformace vnějšího segmentu a jeho okolí, vzbuzující soucit nebo 
odpor, též ptóza horního víčka, pokud nekryje zornici, i poúrazový 
glaukom (nezávisle od poruchy vizu), pro každé oko

5

0047 Ptóza horního víčka (vidoucího oka, operačně nekorigovatelná, pokud 
kryje zornici) - jednostranná 20

0048 Ptóza horního víčka (vidoucího oka, operačně nekorigovatelná, pokud 
kryje zornici) - oboustranná 40

0049 Trvalé makroskopicky viditelné zkalení rohovky mimo centra (nezávis-
le od poruchy vizu), jednoho oka nebo obou očí 1

0050 Traumatická porucha akomodace - jednostranná, do 45 let 8

0051 Traumatická porucha akomodace - oboustranná, do 45 let 5

0052 Traumatická porucha akomodace - jednostranná, od 45 let 5

0053 Traumatická porucha akomodace - oboustranná, od 45 let 3

0054 Lagoftalmus posttraumatický, operačně nekorigovatelný - jednostranný 8

0055 Lagoftalmus posttraumatický, operačně nekorigovatelný - oboustranný 12

Při hodnocení podle bodů 0054 a 0055 nelze současně hodnotit podle 
bodu 0046.

UCHO, SLUCH

0056 Ztráta části boltce nebo jejich deformita 5

0057 Ztráta jednoho boltce 10

0058 Ztráta obou boltců 15

0059 Trvalá poúrazová perforace bubínku, bez zjevné sekundární infekce 5

0060 Chronický hnisavý zánět středního ucha, prokázaný jako následek 
úrazu 15

0061 Nedoslýchavost jednostranná - lehkého stupně 1

0062 Nedoslýchavost jednostranná - středního stupně 5

0063 Nedoslýchavost jednostranná - těžkého stupně 8

0064 Nedoslýchavost oboustranná - lehkého stupně 7

0065 Nedoslýchavost oboustranná - středního stupně 15

0066 Nedoslýchavost oboustranná - těžkého stupně 20



Popis a rozsah tělesného poškození Procento plnění Popis a rozsah tělesného poškození Procento plnění

0067 Ztráta sluchu jednoho ucha 15

0068 Ztráta sluchu druhého ucha (přičemž před úrazem bylo první ucho 
poškozeno hluchotou) 30

0069 Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu 50

0070 Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - jednostranná, 
lehkého stupně 10

0071 Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - jednostranná, 
středního stupně 15

0072 Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - jednostranná, 
těžkého stupně 20

0073 Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - oboustranná, 
lehkého stupně 20

0074 Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - oboustranná, 
středního stupně 30

0075 Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - oboustranná, 
těžkého stupně 40

V hodnocení snížené sluchové ostrosti (nedoslýchavosti) je zohledně-
no i případné nošení naslouchátka (body 0061 až 0066).

CHRUP

Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zubů nebo jejich části, pouze 
pokud nastala působením vnějších sil přímo při úrazu.

0076 Ztráta trvalého zubu nebo jeho vitality 1

0077 Ztráta části trvalého zubu 0,5

0078 Ztráta, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných 
(mléčných) zubů 0

JAZYK

0079 Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatý deforma-
cemi 15

Při hodnocení podle bodu 0080 nelze současně oceňovat podle bodů 
0084 až 0087.

KRK

0080 Zúžení hrtanu nebo průdušnice - lehkého stupně 10

0081 Zúžení hrtanu nebo průdušnice - středního stupně 20

0082 Zúžení hrtanu nebo průdušnice - těžkého stupně 60

Při hodnocení podle bodu 0082 nebo 0083 nelze současně oceňovat 
podle bodů 0084 až 0088.

0083 Částečná ztráta hlasu 15

0084 Ztráta hlasu (afonie) 30

0085 Ztráta řeči - následkem poškození řečových ústrojí 30

0086 Ztížení řeči - následkem poškození řečových ústrojí 15

Při hodnocení podle bodů 0084 až 0088 nelze současně oceňovat 
podle bodů 0082 a 0083.

0087 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou 50

Při hodnocení podle bodu 0088 nelze současně oceňovat podle bodu 
0082 až 0087.

0088 Ztráta hrtanu 80

HRUDNÍK, PLÍCE, SRDCE, JÍCEN

0089 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a hrudní stěny klinicky ověře-
né (i spirometrické vyšetření) - lehkého stupně 15

0090 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a hrudní stěny klinicky ověře-
né (i spirometrické vyšetření) - středního stupně 30

0091 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a hrudní stěny klinicky ověře-
né (i spirometrické vyšetření) - těžkého stupně 45

0092 Poúrazové poškození prsních žláz u žen - jednostranné odstranění 
prsu do 45 let (včetně) 25

0093 Poúrazové poškození prsních žláz u žen - oboustranné odstranění 
prsou do 45 let (včetně) 40

0094 Poúrazové poškození prsních žláz u žen - jednostranné odstranění 
prsu nad 45 let 15

0095 Poúrazové poškození prsních žláz u žen - oboustranné odstranění 
prsou nad 45 let 30

0096 Deformace prsu 10

0097 Poruchy srdeční a cévní (jen po přímém poranění), klinicky ověřeno - 
lehký stupeň porušení funkce 20

0098 Poruchy srdeční a cévní (jen po přímém poranění), klinicky ověřeno - 
střední stupeň porušení funkce 50

0099 Poruchy srdeční a cévní (jen po přímém poranění), klinicky ověřeno - 
těžký stupeň porušení funkce 80

0100 Náhrada jícnu, včetně následků po náhradě jícnu 40

0101 Poúrazové zúžení jícnu - lehkého stupně 10

0102 Poúrazové zúžení jícnu - středního stupně 25

0103 Poúrazové zúžení jícnu - těžkého stupně 50

BŘICHO, TRÁVICÍ ORGÁNY

0104 Poškození břišní stěny, doprovázené porušením břišního lisu 15

0105 Porušení funkce trávicích orgánů - lehký stupeň poruchy výživy 20

0106 Porušení funkce trávicích orgánů - střední stupeň poruchy výživy 55

0107 Porušení funkce trávicích orgánů - těžký stupeň poruchy výživy 80

0108 Ztráta části sleziny 10

0109 Úplná ztráta sleziny - do 18 let 25

0110 Úplná ztráta sleziny, od 18 let 15

0111 Sterkorálna píštěl (suchá bez zánětu okolí), pokud nelze chirurgicky 
řešit 20

0112 Sterkorálna píštěl (mokvající se zánětem okolí), pokud nelze chirur-
gicky řešit 50

0113 Nedovíratelnost análních svěračů - částečná 20

0114 Nedovíratelnost análních svěračů - úplná 60

0115 Poúrazové zúžení konečníku nebo análního kanálu - lehkého stupně 10

0116 Poúrazové zúžení konečníku nebo análního kanálu -středního stupně 20

0117 Poúrazové zúžení konečníku nebo análního kanálu - těžkého stupně 50

MOČOVÉ A POHLAVNÍ ORGÁNY

0118 Ztráta jedné ledviny 25

0119 Ztráta obou ledvin 75

0120 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest, včetně sekun-
dární infekce - lehkého stupně 10

0121 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest, včetně sekun-
dární infekce - středního stupně 20

0122 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest, včetně sekun-
dární infekce - těžkého stupně 50

0123 Píštěl močového měchýře nebo močové trubice 50

Píštěle (bod 0124) nelze současně oceňovat podle bodů 0121 až 
0123.

0124 Vodní kýla 5

0125 Ztráta jednoho varlete (při kryptorchidních hodnotit jako ztrátu obou 
varlat) 10

0126 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence, do 50 let (včetně) 40

0127 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence, od 51 do 60 let (včetně) 25

0128 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence, nad 60 let 10

0129 Ztráta mužského pohlavního údu nebo závažné deformity (znemožňu-
jící pohlavní styk), do 50 let (včetně) 40

0130 Ztráta mužského pohlavního údu nebo závažné deformity (znemožňu-
jící pohlavní styk), od 51 do 60 let (včetně) 25

0131 Ztráta mužského pohlavního údu nebo závažné deformity (znemožňu-
jící pohlavní styk), nad 60 let 10

Pokud se hodnotí podle bodů 0130 až 0132, nelze současně oceňovat 
ztrátu potence podle bodů 0127 až 0129. Při ztrátě potence je nutné 
neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra.

0132 Poúrazová deformita ženských pohlavních ústrojí, resp. poúrazové 
odstranění dělohy nebo obou vaječníků, do 45 let 40

0133 Poúrazová deformita ženských pohlavních ústrojí, resp. poúrazové 
odstranění dělohy nebo obou vaječníků, nad 45 let 20

PÁTEŘ, mícha

0134 Omezení pohyblivosti krční páteře - lehkého stupně 7

0135 Omezení pohyblivosti krční páteře - středního stupně 15

0136 Omezení pohyblivosti krční páteře - těžkého stupně 25

0137 Omezení pohyblivosti hrudní-bederní páteře - lehkého stupně 7

0138 Omezení pohyblivosti hrudní-bederní páteře - středního stupně 15

0139 Omezení pohyblivosti hrudní-bederní páteře - těžkého stupně 30

0140 Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů, s trvalými 
objektivními příznaky porušené funkce - lehkého stupně 20

0141 Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů, s trvalými 
objektivními příznaky porušené funkce - středního stupně 40

0142 Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů, s trvalými 
objektivními příznaky porušené funkce - těžkého stupně 80

0143

Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů, bez 
objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními obtížemi proká-
zanými lékařským pozorováním, pokud byly provedeny opakované 
kontrolní vyšetření (minimálně 4 po sobě následující vyšetření 
v průběhu 12 měsíců)

4

0144 Paraplegie 90

0145 Kvadruplegie 100

Hodnocení druhů trvalých následků, které vznikly v příčinné souvislosti 
s poškozením páteře, míchy, míšních plen a kořenů, se oceňuje jen 
podle bodů 0141 až 0146.

PÁNEV

0146 Porušení souvislosti pánevního pletence, s poruchou statiky páteře 
včetně poruchy funkce dolních končetin, u žen do 45 let 55

0147 Porušení souvislosti pánevního pletence, s poruchou statiky páteře 
včetně poruchy funkce dolních končetin, u žen nad 45 let 40



Popis a rozsah tělesného poškození Procento plnění Popis a rozsah tělesného poškození Procento plnění

0148 Porušení souvislosti pánevního pletence, s poruchou statiky páteře 
včetně poruchy funkce dolních končetin, u mužů 35

HORNÍ KONČETINY

Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. Pro leváky platí hodno-
cení opačné.

Při hodnocení ztráty končetiny nebo její části, endoprotéz a pakloubů 
nelze současně hodnotit viklavost, ztuhlost ani omezení pohyblivosti 
daného kloubu.

Při hodnocení instability (nestabilita) nebo omezené hybnosti kloubů 
končetin nelze hodnotit trvalé následky úrazu na jeden kloub končetiny 
současným použitím bodu pro nestabilitu (viklavost) a zároveň i bodu 
pro omezenou hybnost.

Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již nehodnotí 
zjištěná svalová hypotrofie.

Oblast ramenního kloubu

0149 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu - nefunkční končetina - 
vpravo 60

0150 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu - nefunkční končetina - 
vlevo 50

0151 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loket-
ním a ramenním kloubem - funkční končetina, vpravo 55

0152 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loket-
ním a ramenním kloubem - funkční končetina, vlevo 45

0153 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná 
abdukce, addukce nebo postavení jim blízké), vpravo 35

0154 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná 
abdukce, addukce nebo postavení jim blízké), vlevo 30

0155
Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení nebo v posta-
vení jemu blízkém (odtažení od 50 ° do 70 °, předpažení od 40 ° do 45 
° a vnitřní rotace 20 °), vpravo

30

0156
Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení nebo v posta-
vení jemu blízkém (odtažení od 50 ° do 70 °, předpažení od 40 ° do 45 
° a vnitřní rotace 20 °), vlevo

25

0157 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (vzpažení předpažením od 
160 ° do 180 °) 3

0158 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, lehkého stupně (vzpažení 
předpažením od 141 ° do 160 °), vpravo 5

0159 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, lehkého stupně (vzpažení 
předpažením od 141 ° do 160 °), vlevo 4

0160 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, středního stupně (vzpažení 
předpažením od 90 ° do 140 °), vpravo 10

0161 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, středního stupně (vzpažení 
předpažením od 90 ° do 140 °), vlevo 8

0162 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, těžkého stupně (vzpažení 
předpažením do 90 °), vpravo 18

0163 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, těžkého stupně (vzpažení 
předpažením do 90 °), vlevo 15

Při omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo 
těžkého stupně (hodnocení podle bodů 0158 až 0164) se při součas-
ném omezení rotačních pohybů zvyšuje procento hodnocení o 4%.

0164
Poúrazové deformity pažní kosti (zlomeniny zhojené s osovou nebo 
rotační úchylkou) po suprakondylických zlomeninách, za každých 
celých 5 ° úchylky

3

0165 Endoprotéza ramenního kloubu (kromě příp. poruchy funkce) 10

0166 Pseudoartrózy pažní kosti - vpravo (včetně omezené hybnosti) 35

0167 Pseudoartrózy pažní kosti - vlevo (včetně omezené hybnosti) 30

0168
Chronický zánět kostní dřeně, jen po otevřených zraněních nebo po 
operačních zákrocích nutných k léčení následků - vpravo (hodnotí se 
ke konci třetího roku ode dne úrazu)

30

0169
Chronický zánět kostní dřeně, jen po otevřených zraněních nebo po 
operačních zákrocích nutných k léčení následků - vlevo (hodnotí se ke 
konci třetího roku ode dne úrazu)

25

0170 Nenapravené sternoklavikulární vykloubení, kromě případné poruchy 
funkce - vpravo 4

0171 Nenapravené sternoklavikulární vykloubení, kromě případné poruchy 
funkce - vlevo 3

0172 Nenapravené akromioklavikulární vykloubení (bez poruchy funkce 
ramenního kloubu) - vpravo 6

0173 Nenapravené akromioklavikulární vykloubení (bez poruchy funkce 
ramenního kloubu) - vlevo 5

0174 Následky po špatně zhojených zlomeninách klíční kosti - vpravo 5

0175 Následky po špatně zhojených zlomeninách klíční kosti - vlevo 4

Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle 
ztráty funkce ramenního kloubu.

0176 Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu, při 
neporušené funkci ramenního a loketního kloubu - vpravo 4

0177 Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při 
neporušené funkci ramenního a loketního kloubu - vlevo 3

0178 Poúrazové oběhové atrofické změny na jedné horní končetině, bez 
porušení funkce, prokázané jako následek úrazu 6

0179 Poúrazové oběhové atrofické změny na obou horních končetinách, 
bez porušení funkce, prokázané jako následek úrazu 12

0180 Poúrazová atrofie svalstva, na pravé horní končetině 5

0181 Poúrazová atrofie svalstva, na levé horní končetině 3

Oblast loketního kloubu a předloktí

0182 Úplná ztuhlost loketního kloubu, v nepříznivém postavení (úplné 
natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízké) - vpravo 30

0183 Úplná ztuhlost loketního kloubu, v nepříznivém postavení (úplné 
natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízké) - vlevo 25

0184 Úplná ztuhlost loketního kloubu, v příznivém postavení nebo v posta-
veních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90 ° až 95 °), vpravo 20

0185 Úplná ztuhlost loketního kloubu, v příznivém postavení nebo v posta-
veních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90 ° až 95 °), vlevo 16

0186 Omezení pohyblivosti loketního kloubu (ohnutí od 119 ° do 140 °) - 
vpravo nebo vlevo 1

0187 Omezení pohyblivosti loketního kloubu, lehkého stupně (ohnutí od 101 
° do 120 °) - vpravo 6

0188 Omezení pohyblivosti loketního kloubu, lehkého stupně (ohnutí od 101 
° do 120 °) - vlevo 5

0189 Omezení pohyblivosti loketního kloubu, středního stupně (ohnutí od 
70 ° do 100 °) - vpravo 12

0190 Omezení pohyblivosti loketního kloubu, středního stupně (ohnutí od 
70 ° do 100 °) - vlevo 10

0191 Omezení pohyblivosti loketního kloubu, těžkého stupně (ohnutí do 69 
°) - vpravo 18

0192 Omezení pohyblivosti loketního kloubu, těžkého stupně (ohnutí do 69 
°) - vlevo 15

0193

Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů (s nemožností přivrácení nebo 
odvrácení předloktí), v nepříznivém postavení nebo v postaveních 
jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvráce-
ní nebo přivrácení), vpravo

20

0194

Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů (s nemožností přivrácení nebo 
odvrácení předloktí), v nepříznivém postavení nebo v postaveních 
jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvráce-
ní nebo přivrácení), vlevo

17

0195 Úplná ztuhlost rádioulnárních kloubů, v příznivém postavení (střední 
postavení nebo lehká pronace), vpravo 20

0196 Úplná ztuhlost rádioulnárních kloubů, v příznivém postavení (střední 
postavení nebo lehká pronace), vlevo 17

0197 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí, lehkého stupně, vpravo 5

0198 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí, lehkého stupně, vlevo 4

0199 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí, středního stupně, vpravo 9

0200 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí, středního stupně, vlevo 7

0201 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí, těžkého stupně, vpravo 16

0202 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí, těžkého stupně, vlevo 12

0203 Endoprotéza loketního kloubu (kromě případné poruchy funkce) 10

0204 Pseudoartrózy obou kostí předloktí, vpravo (včetně omezené hyb-
nosti) 40

0205 Pseudoartrózy obou kostí předloktí, vlevo (včetně omezené hybnosti) 35

0206 Pseudoartrózy vřetenní kosti, vpravo (včetně omezené hybnosti) 30

0207 Pseudoartrózy vřetenní kosti, vlevo (včetně omezené hybnosti) 25

0208 Pseudoartrózy loketní kosti, vpravo (včetně omezené hybnosti) 20

0209 Pseudoartrózy loketní kosti, vlevo (včetně omezené hybnosti) 15

0210
Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí, jen po otevřených zraně-
ních nebo po operačních zákrocích, nutných k léčení následků úrazu, 
vpravo (hodnotí se ke konci třetího roku po úrazu)

28

0211
Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí, jen po otevřených zraně-
ních nebo po operačních zákrocích, nutných k léčení následků úrazu, 
vlevo (hodnotí se ke konci třetího roku po úrazu)

23

0212
Viklavý loketní kloub (prokázáno na RTG / USG / MR nebo jinou 
zobrazovací technikou), pokud není nutný ortopedický podpůrný 
přístroj, vpravo

15

0213
Viklavý loketní kloub (prokázáno na RTG / USG / MR nebo jinou 
zobrazovací technikou), pokud není nutný ortopedický podpůrný 
přístroj, vlevo

12

0214
Viklavý loketní kloub (prokázáno na RTG / USG / MR nebo jinou 
zobrazovací technikou), pokud je nutný ortopedický podpůrný přístroj, 
vpravo

20

0215
Viklavý loketní kloub (prokázáno na RTG / USG / MR nebo jinou 
zobrazovací technikou), pokud je nutný ortopedický podpůrný přístroj, 
vlevo

15

0216 Ztráta předloktí, při zachovalém loketním kloubu, vpravo 55

0217 Ztráta předloktí, při zachovalém loketním kloubu, vlevo 45

Ruka

Při ztrátě části nebo celého prstu nelze současně hodnotit poruchy 
úchopové funkce podle bodů týkajících se poruchy úchopové funkce 
prstů a sevření do dlaně (body 0266 až 0283).

0218 Ztráta ruky v zápěstí, vpravo 50



Popis a rozsah tělesného poškození Procento plnění Popis a rozsah tělesného poškození Procento plnění

0219 Ztráta ruky v zápěstí, vlevo 42

0220 Ztráta všech prstů ruky, případně včetně záprstních kostí, vpravo 50

0221 Ztráta všech prstů ruky, případně včetně záprstních kostí, vlevo 42

0222 Ztráta prstů ruky kromě palce, případně včetně záprstních kostí, 
vpravo 45

0223 Ztráta prstů ruky kromě palce, případně včetně záprstních kostí, vlevo 38

0224 Úplná ztuhlost zápěstí, v nepříznivém postavení nebo v postaveních 
jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vpravo 30

0225 Úplná ztuhlost zápěstí, v nepříznivém postavení nebo v postaveních 
jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vlevo 25

0226 Úplná ztuhlost zápěstí, v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20 ° až 
40 °), vpravo 20

0227 Úplná ztuhlost zápěstí, v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20 ° až 
40 °), vlevo 18

0228 Endoprotéza zápěstí (kromě případné poruchy funkce) 10

0229 Pseudoartrózy člunkové kosti, vpravo (včetně omezené hybnosti) 15

0230 Pseudoartrózy člunkové kosti, vlevo (včetně omezené hybnosti) 13

0231 Omezení pohyblivosti zápěstí, lehkého stupně, vpravo 6

0232 Omezení pohyblivosti zápěstí, lehkého stupně, vlevo 5

0233 Omezení pohyblivosti zápěstí, středního stupně, vpravo 11

0234 Omezení pohyblivosti zápěstí, středního stupně, vlevo 9

0235 Omezení pohyblivosti zápěstí, těžkého stupně, vpravo 19

0236 Omezení pohyblivosti zápěstí, těžkého stupně, vlevo 16

0237 Nestabilita zápěstí (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným objekti-
vizovaným odborným vyšetřením), lehkého stupně, vpravo 5

0238 Nestabilita zápěstí (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným objekti-
vizovaným odborným vyšetřením), lehkého stupně, vlevo 4

0239 Nestabilita zápěstí (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným objekti-
vizovaným odborným vyšetřením), středního a těžkého stupně, vpravo 10

0240 Nestabilita zápěstí (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným objekti-
vizovaným odborným vyšetřením), středního a těžkého stupně, vlevo 9

Palec

0241 Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti nebo 
poúrazovými deformacemi, vpravo 4

0242 Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti nebo 
poúrazovými deformacemi, vlevo 3

0243 Ztráta části kosti koncového článku palce, vpravo 7

0244 Ztráta části kosti koncového článku palce, vlevo 5

0245 Ztráta koncového článku palce, vpravo 10

0246 Ztráta koncového článku palce, vlevo 8

0247 Ztráta obou článků palce, vpravo 19

0248 Ztráta obou článků palce, vlevo 16

0249 Ztráta palce se záprstní kostí, vpravo 25

0250 Ztráta palce se záprstní kostí, vlevo 21

0251 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce, v nepříznivém postavení 
(krajní ohnutí), vpravo 8

0252 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce, v nepříznivém postavení 
(krajní ohnutí), vlevo 7

0253 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce, v nepříznivém postavení 
(v hyperextenzi), vpravo 7

0254 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce, v nepříznivém postavení 
(v hyperextenzi), vlevo 6

0255 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce, v příznivém postavení 
(lehké poohnutí), vpravo 6

0256 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce, v příznivém postavení 
(lehké poohnutí), vlevo 5

0257 Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vpravo 6

0258 Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vlevo 5

0259 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce, v nepříznivém 
postavení (úplná abdukce nebo addukce), vpravo 9

0260 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce, v nepříznivém 
postavení (úplná abdukce nebo addukce), vlevo 8

0261 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce, v příznivém posta-
vení (lehká opozice), vpravo 6

0262 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce, v příznivém posta-
vení (lehká opozice), vlevo 5

0263 Úplná ztuhlost všech kloubů palce, v nepříznivém postavení, vpravo 25

0264 Úplná ztuhlost všech kloubů palce, v nepříznivém postavení, vlevo 21

0265 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánko-
vého kloubu lehkého stupně, vpravo 2

0266 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánko-
vého kloubu lehkého stupně, vlevo 1

0267 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánko-
vého kloubu středního stupně, vpravo 4

0268 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánko-
vého kloubu středního stupně, vlevo 3

0269 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánko-
vého kloubu těžkého stupně, vpravo 6

0270 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánko-
vého kloubu těžkého stupně, vlevo 5

0271 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního 
kloubu, lehkého stupně, vpravo 2

0272 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního 
kloubu, lehkého stupně, vlevo 1

0273 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního 
kloubu, středního stupně, vpravo 4

0274 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního 
kloubu, středního stupně, vlevo 3

0275 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního 
kloubu, těžkého stupně, vpravo 6

0276 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního 
kloubu, těžkého stupně, vlevo 5

0277 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometa-
karpálního kloubu lehkého stupně, vpravo 3

0278 Porucha úchopovéf unkce palce při omezení pohyblivosti karpometa-
karpálního kloubu lehkého stupně, vlevo 2

0279 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometa-
karpálního kloubu středního stupně, vpravo 6

0280 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometa-
karpálního kloubu středního stupně, vlevo 5

0281 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometa-
karpálního kloubu těžkého stupně, vpravo 9

0282 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometa-
karpálního kloubu těžkého stupně, vlevo 7

0283 Nemožnost úplného natažení mezičlánkového kloubu palce, při nepo-
rušené úchopové funkci, vpravo 5

0284 Nemožnost úplného natažení mezičlánkového kloubu palce, při nepo-
rušené úchopové funkci, vlevo 3

0285 Nemožnost úplného natažení základního kloubu palce, při neporušené 
úchopové funkci, vpravo 3

0286 Nemožnost úplného natažení základního kloubu palce, při neporušené 
úchopové funkci, vlevo 2

Ukazováček

Při ztrátě části nebo celého ukazováčku nelze současně hodnotit 
poruchy úchopové funkce podle bodů 0306 až 0313.

0287
Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti nebo 
poúrazovými deformacemi, vpravo (nehodnotí se již jizvy, trofické 
změny a poruchy citlivosti)

3

0288
Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti nebo po-
úrazovými deformacemi, vlevo (nehodnotí se již jizvy, trofické změny 
a poruchy citlivosti)

2

0289 Ztráta části kosti koncového článku ukazováčku, vpravo 4

0290 Ztráta části kosti koncového článku ukazováčku, vlevo 3

0291 Ztráta koncového článku ukazováčku, vpravo 5

0292 Ztráta koncového článku ukazováčku, vlevo 4

0293 Ztráta dvou článků ukazováčku, bez ztuhlosti základního kloubu, 
vpravo 8

0294 Ztráta dvou článků ukazováčku, bez ztuhlosti základního kloubu, vlevo 6

0295 Ztráta dvou článků ukazováčku, se ztuhlostí základního kloubu, 
vpravo 10

0296 Ztráta dvou článků ukazováčku, se ztuhlostí základního kloubu, vlevo 8

0297 Ztráta všech tří článků ukazováčku, vpravo 12

0298 Ztráta všech tří článků ukazováčku, vlevo 10

0299 Ztráta ukazováčku se záprstní kostí, vpravo 15

0300 Ztráta ukazováčku se záprstní kostí, vlevo 13

0301 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováčku v krajním natažení, vpravo 12

0302 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováčku v krajním natažení, vlevo 10

0303 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováčku v krajním ohnutí, vpravo 15

0304 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováčku v krajním ohnutí, vlevo 13

0305 Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně 
chybí 1 až 2 cm, vpravo 3

0306 Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně 
chybí 1 až 2 cm, vlevo 2

0307 Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně 
chybí více než 2 až 3 cm, vpravo 5

0308 Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně 
chybí více než 2 až 3 cm, vlevo 4

0309 Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně 
chybí více než 3 až 4 cm, vpravo 8

0310 Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně 
chybí více než 3 až 4 cm, vlevo 6



Popis a rozsah tělesného poškození Procento plnění Popis a rozsah tělesného poškození Procento plnění

0311 Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně 
chybí více než 4 cm, vpravo 11

0312 Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně 
chybí více než 4 cm, vlevo 9

0313 Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových kloubů 
ukazováčku, při neporušené uchopovací funkci, vpravo 2

0314 Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových kloubů 
ukazováčku, při neporušené uchopovací funkci, vlevo 1

0315 Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováčku, vpravo 3

0316 Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováčku, vlevo 2

Prostředník, prsteník a malíček

Při ztrátě části nebo celého prstu nelze současně hodnotit poruchy 
úchopové funkce podle bodů 0332 až 0339.

0317 Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti jednoho 
z těchto prstů nebo poúrazovými deformacemi, vpravo 2

0318 Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti jednoho 
z těchto prstů nebo poúrazovými deformacemi, vlevo 1

0319 Ztráta části kosti koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo 2

0320 Ztráta části koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo 1

0321 Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo 3

0322 Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo 2

0323 Ztráta dvou článků, bez ztuhlosti základního kloubu jednoho z těchto 
prstů, vpravo 4

0324 Ztráta dvou článků, bez ztuhlosti základního kloubu jednoho z těchto 
prstů, vlevo 5

0325 Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků, se ztuhlostí základního 
kloubu, vpravo 8

0326 Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků, se ztuhlostí základního 
kloubu, vlevo 6

0327 Ztráta celého prstu s příslušnou záprstní kostí, vpravo 9

0328 Ztráta celého prstu s příslušnou záprstní kostí, vlevo 8

0329
Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů, v krajním 
natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů), 
vpravo

9

0330
Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů, v krajním 
natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů), 
vlevo

8

0331 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 
až 2 cm, vpravo 2

0332 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 
až 2 cm, vlevo 1

0333 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 
více než 2 až 3 cm, vpravo 3

0334 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 
více než 2 až 3 cm, vlevo 2

0335 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 
více než 3 až 4 cm, vpravo 6

0336 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 
více než 3 až 4 cm, vlevo 5

0337 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 
více než 4 cm, vpravo 8

0338 Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 
více než 4 cm, vlevo 6

0339 Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů, při 
neporušené uchopovací funkci prstu, vpravo 1

0340 Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů, při 
neporušené uchopovací funkci prstu, vlevo 1

0341 Nemožnost úplného natažení mezičlánkového kloubu, při neporušené 
uchopovací funkci prstu, vpravo 2

0342 Nemožnost úplného natažení mezičlánkového kloubu, při neporušené 
uchopovací funkci prstu, vlevo 1

0343 Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu, vpravo 2

0344 Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu, vlevo 1

Horní končetina - traumatické poruchy nervů

Pod body 0346 až 0368 je uvedeno procento plnění pro středně těžký 
a těžký stupeň tělesného poškození. Pro lehký stupeň poškození je 
plnění polovina z uvedeného procenta. Při úplné paréze se k uvede-
nému procentu plnění připočítává 5 procent. Hodnotí se na základě 
EMG vyšetření ke konci třetího roku ode dne úrazu. V hodnocení jsou 
již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické.

0345 Traumatická izolovaná léze jednoho (kteréhokoliv) nervu 3

0346 Traumatická porucha axillárního nervu, vpravo 20

0347 Traumatická porucha axillárního nervu, vlevo 15

0348 Traumatická porucha kmene vřetenního nervu s postižením všech 
inervovaných svalů, vpravo 30

0349 Traumatická porucha kmene vřetenního nervu s postižením všech 
inervovaných svalů, vlevo 20

0350 Traumatická porucha vřetenního nervu se zachováním funkce trojhla-
vého svalu, vpravo 20

0351 Traumatická porucha vřetenního nervu se zachováním funkce trojhla-
vého svalu, vlevo 15

0352 Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových 
svalů, vpravo 12

0353 Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových 
svalů, vlevo 7

0354 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo 20

0355 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vlevo 15

0356 Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech 
inervovaných svalů, vpravo 25

0357 Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech 
inervovaných svalů, vlevo 20

0358
Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním 
funkce ulnárního ohybače zápěstí a části hlubokého ohybače prstů, 
vpravo

20

0359
Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním 
funkce ulnárního ohybače zápěstí a části hlubokého ohybače prstů, 
vlevo

15

0360 Traumatická porucha kmene středového nervu s postižením všech 
inervovaných svalů, vpravo 25

0361 Traumatická porucha kmene středového nervu s postižením všech 
inervovaných svalů, vlevo 20

0362 Traumatická porucha distální části středového nervu s postižením 
hlavně thenarového svalstva, vpravo 15

0363 Traumatická porucha distální části středového nervu s postižením 
hlavně thenarového svalstva, vlevo 10

0364 Traumatická porucha všech tří nervů (případně i celého pažního 
nervového svazku) nefunkční pahýl, vpravo 50

0365 Traumatická porucha všech tří nervů (případně i celého pažního 
nervového svazku) nefunkční pahýl, vlevo 40

0366 Porucha citlivosti prstů v důsledku poškození nervů, za každý prst, 
vpravo 2

0367 Porucha citlivosti prstů v důsledku poškození nervů, za každý prst, 
vlevo 1

DOLNÍ KONČETINY

Při hodnocení ztráty končetiny nebo její části, endoprotéz a pakloubů 
nelze současně hodnotit viklavost, ztuhlost ani omezení pohyblivosti 
daného kloubu.

Při hodnocení nestability (viklavosti) nebo omezené hybnosti kloubů 
končetin nelze hodnotit trvalé následky úrazu na jeden kloub končetiny 
současným použitím bodu pro nestabilitu (viklavost) a zároveň i bodu 
pro omezenou hybnost.

Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již nehodnotí 
zjištěná svalová hypotrofie.

0368 Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu 55

0369 Ztráta jedné dolní končetiny v oblasti mezi kyčelním a kolenním 
kloubem 50

0370 Pseudoartrózy femuru v krčku nebo nekróza hlavice 40

0371 Endoprotéza kyčelního kloubu (kromě případné poruchy funkce) 20

0372
Chronický zánět kostní dřeně femuru, jen po otevřených zraněních 
nebo po operačních zákrocích nutných k léčení následků úrazu (hod-
notí se ke konci třetího roku ode dne úrazu)

25

0373 Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl do 1 cm jedné dolní 
končetiny 0

0374 Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl do 2 cm jedné dolní 
končetiny 1

0375 Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl do 4 cm jedné dolní 
končetiny 5

0376 Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl do 6 cm jedné dolní 
končetiny 10

0377 Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl nad 6 cm jedné dolní 
končetiny 20

0378

Poúrazové deformity femuru (zlomeniny zahojené s osovou nebo 
rotační úchylkou, prokázané RTG snímkem), za každých 5 ° úchylky. 
Úchylky nad 45 ° se hodnotí jako ztráta končetiny (při hodnocení oso-
vé úchylky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny)

5

0379 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přita-
žení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká) 40

0380 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení 
a základní postavení nebo nepatrné ohnutí) 30

0381 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu, lehkého stupně 10

0382 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu, středního stupně 17

0383 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu, těžkého stupně 25

Koleno

0384 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo 
ohnutí nad úhel 20 °) 30

0385 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (v ohnutí nad 30 °) 45

0386 Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení 25
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0387 Endoprotéza kolenního kloubu (kromě případné poruchy funkce) 15

0388 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu, lehkého stupně (kromě 
hodnocení případné viklavosti kolenního kloubu) 8

0389 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu, středního stupně (kromě 
hodnocení případné viklavosti kolenního kloubu) 15

0390 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu, těžkého stupně (kromě 
hodnocení případné viklavosti kolenního kloubu) 25

0391
Nestabilita kolenního kloubu, lehkého stupně, s poškozením postran-
ních vazů (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným odborným 
vyšetřením)

10

0392
Nestabilita kolenního kloubu, středního stupně, s poškozením postran-
ních vazů a částečně zkříženého vazu (prokázána na RTG / USG / 
MR nebo jiným odborným vyšetřením)

15

0393
Nestabilita kolenního kloubu, těžkého stupně, s kompletním poškoze-
ním postranních vazů a zkříženého vazu (prokázána na RTG / USG / 
MR nebo jiným odborným vyšetřením)

25

0394

Trvalé následky po operačním vyjmutí menisku - parciální menisekto-
mie, při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu, jinak podle 
poruchy funkce (pokud se hodnotí porucha funkce, nelze hodnotit 
podle tohoto bodu)

2,5

0395

Trvalé následky po operačním vyjmutí menisku - subtotální nebo totál-
ní menisektomie, při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu, 
jinak podle poruchy funkce (pokud se hodnotí porucha funkce, nelze 
hodnotit podle tohoto bodu)

5

0396
Trvalé následky po operačním vyjmutí obou menisků, při úplném 
rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, jinak podle poruchy funkce 
(pokud se hodnotí porucha funkce, nelze hodnotit podle tohoto bodu)

10

Holeň

0397 Ztráta dolní končetiny v bérci, se zachovaným kolenem 45

0398 Ztráta dolní končetiny v bérci, se strnulým kolenním kloubem 50

0399 Pseudoartróza bércové kosti nebo obou kostí bérce 45

0400
Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce, jen po otevřených zraně-
ních nebo po operačních zákrocích nutných k léčení následků úrazu 
(hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu)

25

0401

Poúrazové deformity bérce vzniklé zahojením zlomeniny v osové 
nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány na RTG), za 
každých 5 ° úchylky. Úchylky nad 45 ° se hodnotí jako ztráta bérce 
(při hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat relativní 
zkrácení končetiny)

5

Oblast hlezenního kloubu

0402 Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním 40

0403 Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepříznivém postavení (dorzální 
flexe nebo větší stupně plantární flexe) 30

0404 Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravoúhlém postavení (kromě 
případného omezení, resp. úplné ztráty pronace a supinace) 25

0405 Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém postavení (ohnutí do 
šlépěje okolo 5 °) 20

0406 Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu, lehkého stupně 6

0407 Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu, středního stupně 11

0408 Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu, těžkého stupně 18

0409 Úplná ztráta pronace a supinace nohy 15

0410 Omezení pronace a supinace nohy 8

0411 Viklavost hlezenního kloubu, lehkého stupně (prokázána na RTG / 
USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením) 5

0412 Viklavost hlezenního kloubu, středního stupně (prokázána na RTG / 
USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením) 8

0413 Viklavost hlezenního kloubu, těžkého stupně (prokázána na RTG / 
USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením) 13

0414 Plochá, vbočené nebo vybočené noha, následkem úrazu a jiné poúra-
zové deformity v oblasti kotníku a nohy 25

0415
Chronický zánět kostní dřeně v oblasti nártu a patní kosti, jen po 
otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích nutných k léčení 
následků úrazu (hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu)

15

Oblast nohy

0416 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodézou kotníku nebo 
s pahýlem v plantární flexi 30

0417 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním 25

0418 Ztráta části chodidla v oblasti metatarzu 20

0419 Ztráta všech prstů nohy 15

0420 Ztráta obou článků palce nohy 10

0421 Ztráta obou článků palce nohy s nártovou kostí nebo s její částí 15

0422 Ztráta koncového článku palce nohy 3

0423 Ztráta jiného prstu nohy (kromě palce), za každý prst 2

0424 Ztráta článku nebo části článku jiného prstu (kromě palce) 1

0425 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí 10

0426 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy 3

0427 Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy 7

0428 Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy 10

0429 Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy 2

0430 Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy 5

0431 Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý 
prst 1

0432 Poúrazové oběhové a trofické poruchy, na jedné dolní končetině, bez 
porušení funkce 10

0433 Poúrazové oběhové a trofické poruchy, na obou dolních končetinách, 
bez porušení funkce 20

0434 Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin, při neomezeném rozsahu 
pohybů v kloubu, na stehně 5

0435 Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin, při neomezeném rozsahu 
pohybů v kloubu, na bérci 3

Dolní končetina - traumatické poruchy nervů

Pod body 0437 až 0447 je uvedeno procento plnění pro středně těžký 
a těžký stupeň tělesného poškození. Pro lehký stupeň poškození je 
plnění polovina z uvedeného procenta. Při úplné paréze se k uvede-
nému procentu plnění připočítává 5 procent. Hodnotí se na základě 
EMG vyšetření ke konci třetího roku ode dne úrazu. V hodnocení jsou 
již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické.

0436 Traumatická izolovaná léze jednoho (kteréhokoliv) nervu 5

0437 Traumatická porucha bederně-křížového pletence, jednostranná 30

0438 Traumatická porucha bederně-křížového pletence s poruchou 
inkontinence 50

0439 Traumatická porucha sedacího nervu 25

0440 Traumatická porucha kyčelního nervu 20

0441 Traumatická porucha kmene bércového nervu s postižením všech 
inervovaných svalů 25

0442 Traumatická porucha distální části bércového nervu s postižením 
funkce prstů 5

0443 Traumatická porucha kmene lýtkového nervu s postižením všech 
inervovaných svalů 25

0444 Traumatická porucha hluboké větve lýtkového nervu 20

0445 Traumatická porucha povrchové větve lýtkového nervu 5

0446 Traumatická porucha koncových větví senzitivních nervů dolní 
končetiny 1

RŮZNÉ

0447 Poúrazové bolesti bez funkčního postižení 0

0448 Duševní poruchy nebo poruchy chování způsobené úrazem (kromě 
případů podle bodů 0005 až 0008) 0

0449 Poúrazové pigmentace 0

0450 Jizvy a deformace, které nezanechají funkční poškození (kromě 
případů podle bodů 0015, 0452, 0453, 0455 a 0457) 0

0451
Zvláště zohyzďující jizvy (keloidní) na exponovaných částech těla 
pokud nedosahují 1 % tělesného povrchu (exponované části: krk, 
dekolt - u žen, předloktí, ruce, holeň, dorsa nohou)

3

0452 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutí k poruše funkce kloubů) do 1 % 
tělesného povrchu na tváři 3

0453 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutí k poruše funkce kloubů) do 1 % 
tělesného povrchu (kromě případů podle bodů 0452 a 0453) 0

0454 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutí k poruše funkce kloubů) od 1 % 
do 15 % tělesného povrchu 10

0455 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutím k poruše funkce kloubů) od 
16 % do 40 % tělesného povrchu 30

0456 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutí na poruchu funkce kloubů) nad 
40 % tělesného povrchu 50



Pokud byla před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá trvalému 
poškození zraku ve smyslu této pomocné tabulky většímu než 75 %, a úrazem nastala 
slepota lepšího oka a druhé mělo zrakovou ostrost horší než 75 % trvalého poškození 
zraku ve smyslu této pomocné tabulky, a pokud nastalo oslepnutí na toto oko, náleží 
plnění ve výši 25 %.

Pokud bylo před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 
25 ⁰ nebo více, a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení 
zorného pole k 5 ⁰, náleží plnění ve výši 25 %.

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle zrakové ostrosti.

Pomocná tabulka č. 1   
Pojistné plnění za trvalé tělesné poškození za jizvy na tváři  
 

Pomocná tabulka č. 2   
Pojistné plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové  
ostrosti s optimální brýlovou korekcí 

Pomocná tabulka č. 4   
Pojistné plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém 
zúžení zorného pole

Pomocná tabulka č. 3   
Pojistné plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení 
zorného pole

6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0

Procento plnění

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

Stupeň koncent-
rického zúžení Jednoho oka Obou očí stejně Jednoho oka při 

slepotě druhého

Procento plnění

k 60 ° 0 10 40

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

Pojišťovna Colonnade vstoupila v roce 2016 na středo a východoevropský pojistný trh převzetím pojistných aktivit 
australské pojišťovny QBE a v roce 2017 pokračovala v expanzi akvizicí poboček americké AIG. V sedmi zemích 
regionu je reprezentována více než 460 zaměstnanci a dosahuje hrubého předepsaného pojistného přesahujícího 
161 milionů euro (2018). Colonnade je držitelem ratingu finanční síly A- (Excellent) a úvěrového ratingu  a- se 
stabilním výhledem od ratingové agentury A.M.Best. 

+420 234 108 311 client@colonnade.cz www.colonnade.cz

Normální jizva

Délka jizvy v cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Procento plnění 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Hypertrofická jizva

Délka jizvy v cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Procento plnění 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Keloidní jizva

Délka jizvy v cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Procento plnění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jizvy na obličeji jsou jizvy na viditelném místě, tj čelo, spánková kost, nos, tváře, 
horní a dolní ret, viditelná část brady. Pro potřeby hodnocení jizvy podle této tabulky 
se délka jizvy v centimetrech zaokrouhluje podle matematických pravidel.

Pro ocenění jizev u dětí se nevyžaduje hodnocení rok po úrazu.

Hemianopsia Procento 
plnění

hononymní levostranná 35

hononymní pravostranná 45

binazální 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

kvadrantová nasální dolní 6

kvadrantová temporální horní 6

kvadrantová temporální dolní 12
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      TRAVEL – Cestovní pojištění - ROZDĚLENÍ SPORTŮ 

         Pozn.: Pojištěny jsou běžné sporty. Zimní a Rizikové sporty lze pojistit za příplatek. 

DRUH SPORTU BĚŽNÝ ZIMNÍ RIZIKOVÝ NEPOJISTITELNÝ 
aerial skiing ✓ 

aerobic ✓ 

aerotrim ✓ 

aikido, judo, kickbox a podobné ✓ 

airsoft ✓ 

akrobatické lyžování a snowboarding ✓ 

akrobatický rock and roll ✓ 
alpinismus ✓ 

alpské lyžování ✓ 

americký fotbal ✓ 

aquaaerobic ✓ 

atletika včetně skoku o tyči a víceboje ✓ 

autokros ✓ 
automobilové orientační soutěže ✓ 

badminton ✓ 

balet ✓ 

base jump ✓ 

baseball ✓ 

basketbal ✓ 

běh ✓ 

běh na lyžích po vyznačených trasách ✓ 

biatlon ✓ 

bikros ✓ 

biliár ✓ 
boby a saně (sportovní) v koridorech ✓ 

boby a saně na ledové dráze ✓ 

boby a sáňky na sněhu ✓ 
boccia ✓ 

bojová umění a sporty ✓ 

bouldering ✓ 

bowling ✓ 

box ✓ 

bridge ✓ 

bruslení na ledě ✓ 
bublík ✓ 

buggykiting ✓ 

bumerang ✓ 

bungee jumping ✓ 
bungee running ✓ 

bungee trampolin ✓ 

canyoning ✓ 

capoiera ✓ 

cave diving (jeskynní potápění) ✓ 

curling ✓ 

cyklistika, cykloturistika, cyklokros, cyklotrial ✓ 

dragboat - dračí lodě, pádlování ✓ 

dráhová cyklistika 

a
✓
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DRUH SPORTU BĚŽNÝ ZIMNÍ RIZIKOVÝ NEPOJISTITELNÝ 
dragster ✓ 

drezura (koně) ✓ 

duatlon ✓ 

fitness a bodybuilding ✓ 

fitbox ✓ 

florbal ✓ 

fly fox ✓ 

flyboarding ✓ 
footbag ✓ 

formule ✓ 
fotbal ✓ 

fourcross ✓ 
freediving ✓ 
free fighting (MMA, ultimate fighting) ✓ 
freeride, freestyle ✓ 
freeskiing ✓ 
frisbee ✓ 

goalball ✓ 

golf, minigolf, discgolf ✓ 

gymnastika – moderní, sportovní ✓ 

hasičský sport + cvičení záchranných sborů ✓ 

házená ✓ 

heliskiing ✓ 
high jump = cliffdiving ✓ 
historický šerm (bojový) ✓ 

hokejbal ✓ 

horolezectví ✓ 
horské kolo (ne sjezd) ✓ 

cheerleaders – roztleskávačky ✓ 

in-line bruslení, in-line hokej ✓ 

jachting – oceánská plavba ✓ 
jachting – pobřežní plavba, mořská plavba ✓ 
jízda na "U" rampě (in-line, skateboard) ✓ 

jízda na "U" rampě (lyže) ✓ 
jízda na banánu ✓ 

jízda na čtyřkolce ✓ 
jízda na koni s výjimkou dostihů ✓ 

jízda na motorovém člunu ✓ 
jízda na slonovi, velbloudovi ✓ 

jízda na vodním / sněžném skútru ✓ 
jízda na vodním šlapadle ✓ 

jóga a cvičení pro zdraví ✓ 

kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW1, WW2 ✓ 

kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW3, WW4 ✓ 
kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW5, WW6 ✓ 
karetní a jiné stolní společenské hry, šachy ✓ 

karate ✓ 
kaskadérství, artisti, policie, vojsko, záchr. sbor aj. ✓ 
kickbox - aerobic ✓ 

kiting (kiteboarding, kitesurfing) ✓ 

kiting (snowkiting) ✓ 
koloběh, kolová ✓ 

koňské dostihy ✓
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DRUH SPORTU BĚŽNÝ ZIMNÍ RIZIKOVÝ NEPOJISTITELNÝ 
korfbal ✓ 

krasobruslení ✓ 

krasojízda ✓ 

krav maga ✓ 
kriket ✓ 

kroket ✓ 

krotitelství ✓ 
kulečník, billiard ✓ 

kuličky ✓ 

kulturistika ✓ 

kvadriatlon ✓ 

lakros ✓ 

lanové překážky do 10 m ✓ 

lanové překážky nad 10 m ✓ 
pozemní hokej ✓ 

lední hokej ✓ 
létání horkovzdušným balónem ✓ 
letecké sporty (závěsné létání, letecká akrobacie) ✓ 
lezení na umělé stěně ✓ 

lezení po ledopádech, icebreaker (lezení v ledu po umělé 
stěně)

✓ 
longboarding ✓ 
lov / hon sportovní (sob, los, vlk, medvěd apod.) ✓ 
lov / hon sportovní (srna, jelen, koroptev apod.) ✓ 

lov exotické divoké zvěře ✓ 
lukostřelba ✓ 

lyžování a snowboarding mimo místa určená k provozování 
těchto sportů 

✓
lyžování na monoski na vyznačených trasách ✓ 
mažoretky ✓ 

městský parkour ✓ 
metaná ✓ 

minibike ✓ 
moguls ✓ 
motokáry, minikáry ✓ 
motokros ✓ 
motoristické sporty ✓ 
mountainboarding na vyznačených trasách ✓ 
mountainboarding mimo vyznačené trasy ✓ 
nohejbal ✓ 

orientační běh ✓ 

paintball ✓ 

paragliding a závěsné létání (rogalo) ✓ 
parasailing ✓ 

parašutismus, skoky padákem, tandemový seskok ✓ 
petanque ✓ 

pětiboj moderní ✓ 
plavání ✓ 

plavání dálkové 

Avání dálkové
✓ 

plážový volejbal ✓ 

plochá dráha ✓ 
poledance ✓ 

potápění pod ledem ✓
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DRUH SPORTU BĚŽNÝ ZIMNÍ RIZIKOVÝ NEPOJISTITELNÝ 
potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou 

do 10 metrů s instruktorem, potápění bez instruktora pouze 

za předpokladu, že pojištěný je držitelem potřebného 

certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu 
✓ 

potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou 

do 40 metrů pouze pokud je pojištěný držitelem potřebného 

certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu ✓ 

potápění se žraloky ✓ 

powerkiting, landkiting. buggykiting, apod. ✓ 

psí / koňské spřežení ✓ 

radiový orientační běh ✓ 

rafting (stupeň obtížnosti ZW, WW I nebo WW II) ✓ 
ricochet ✓ 
rodeo ✓ 

rope jumping ✓ 

rugby, podvodní rugby ✓ 

rychlobruslení (na ledě, in-line) ✓ 

rybolov komerční ✓ 
rybolov na volném moři ✓ 

rybolov sladkovodní / mořský (ze břehu) ✓ 
safari ✓ 

sálová kopaná ✓ 

segway ✓ 

seskok (air tandem jumps) ✓ 

severská kombinace ✓ 

showdown ✓ 

silový trojboj ✓ 

sjezd na horských kolech ✓ 

sjezd na divoké vodě (stupeň obtížnosti WW III nebo vyšší) ✓ 
sjezd na divoké vodě (stupeň obtížnosti ZW, WW I, WW II) ✓ 

skákací boty - power boot ✓ 

skateboarding ✓ 

skeleton ✓ 

skialpinismus ✓ 

skiatlon ✓ 

skiboby ✓ 

skiextrém ✓ 

skikros ✓ 

skitouring ✓ 
skoky a lety na lyžích, snowboardu ✓ 
skoky do vody (hloubka bazénu 5 a více metrů) ✓ 
skoky na gumovém laně (bungee jumping) ✓ 

sky surfing ✓ 
slackline (výška do 2m) ✓ 

slackline (výška nad 2m) ✓ 
slalom na lyžích ✓ 

sledge hokej ✓ 

sněžný skútr – sjezd ✓ 
snowboarding ✓ 

snowbungeekayaking ✓ 

snowbungeerafting ✓ 

snowtrampoline ✓
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DRUH SPORTU BĚŽNÝ ZIMNÍ RIZIKOVÝ NEPOJISTITELNÝ 

snowtubing, snowrafting – na vyznačených místech ✓ 

softball ✓ 

speleologie ✓ 

spinning ✓ 

sportovní modelářství ✓ 

sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně) ✓ 

sporty spojené s užíváním motorového dopravního 
prostředku

✓ 

squash ✓ 

stolní fotbal, hokej, tenis ✓ 

streetball ✓ 

streetluge ✓ 
swing jumping ✓ 
synchronizované plavání ✓ 

šerm sportovní (klasický) ✓ 

šipky ✓ 

šnorchlování ✓ 

tanec společenský ✓ 

teakwondo ✓ 

teamgym ✓ 

tenis ✓ 

tchaj-ťi ✓ 

tchoukball ✓ 

trampolína, mini trampolína ✓ 

treking ✓ 

triatlon ✓ 

turistika nebo treking na značených cestách v nenáročném 

terénu 

terénu

✓ 

turistika nebo treking na značených cestách v terénu se 
stupněm obtížnosti max. 3UIAA s použitím pomůcek 
odpovídajících stanovené obtížnosti a/nebo pohyb v 
nadmořské výšce od 3 000 m n.m. do 5 000 m n.m 

✓ 

turistika nebo treking se stupněm obtížnosti vyšším než 
3UIAA s použitím pomůcek odpovídajících stanovené 
obtížnosti a/nebo pohyb v nadmořské výšce nad 5 000 m 
n.m

✓ 

ultralehké létání (letouny, kluzáky, vrtulníky, vírníky) ✓ 
veslování ✓ 

via ferrata stupně obtížnosti A ✓ 

via ferrata stupně obtížnosti B a C ✓ 
via ferrata stupně obtížnosti D a E ✓ 
vodní lyžování ✓ 

vodní pólo ✓ 

vodní slalom ✓ 

volejbal ✓ 

výpravy nebo expedice do míst s extrémními klimatickými 
nebo přírodními podmínkami nebo rozsáhlých neobydlených 
oblastí (poušť, otevřené moře, polární oblasti apod.) ✓ 

voltiž ✓ 

vzpírání ✓ 
wakeboarding ✓ 

wallyball ✓ 

windsurfing, surfing ✓ 

wrestling ✓
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zápas (řecko-římský, volný styl) ✓ 
zumba ✓ 

zorbing – na vyznačených trasách ✓ 

železný muž, ironman ✓ 
žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo) ✓
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