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PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 276/2015 SB., O ODŠKODŇOVÁNÍ 

BOLESTI A ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ ZPŮSOBENÉ PRACOVNÍM 
ÚRAZEM NEBO NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 

 S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 
 
Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
zákona č. 205/2015 Sb.: 
 
 

x x x x x x x x 
 
 

  Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 
 

Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená 
pracovním úrazem 

 
Položk
a  

 Poškození zdraví  
 

počet bodů  

1. Povrchní a hluboká poranění a kontuze 
 

 

    
1.3 Rána   hluboká á 1 cm  (zasahující   i   hlubší   měkké   

tkáně   včetně   svalstva, případně   pronikající   ke   kosti) 
                                            

5 
    
1.8 Poranění sliznic  á 1 cm2  

 
Poranění sliznic do 10 cm2 

 4      
4 

za každých dalších 
10 cm2 připočítat 2 
body     

  
  

  

1.10 Pohmoždění měkkých tkání obličeje, v okolí kloubů nebo 
genitálu á 1 cm2 
 
Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, 
v okolí kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže 
s podkožím a svalem) podle rozsahu a lokalizace 
postižené části 
 

6  
 
 
za jedno 
pohmožděné místo  
10 – 20 bodů 

1.11 Pohmoždění měkkých tkání různých jiných částí těla podle 
rozsahu  5 a lokalizace postižené části á 1cm2  
 
Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých 
jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené 
části   

5 
 
 
za jedno 
pohmožděné místo  
5 – 20 bodů 
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1.15 Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 10 cm2  

 
 
 
 
Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm2 

 

 

2 
 

za každých dalších 10 
cm2 připočíst 2 body   
                                    
2 – 4 
za každých dalších 
100 cm2 připočítat 2 
body u oděrek 
povrchových a 4 
body u oděrek 
hlubokých   
 

    
7.41 Mnohočetné   zlomeniny   obratlů   hrudní  páteře 

 
 
Mnohočetné   zlomeniny   obratlů  krční páteře 

součet bodů 
příslušných položek z 
položek 7.25 až 7.40, 
nejvýše však 500 
bodů 
součet bodů 
příslušných položek 
z položek 7.25 až 
7.40, nejvýše však 
500 bodů 

 
 

x x x x x x x x 
 

 
                                                                 Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 
 

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá 
poškození zdraví způsobená nemocí z povolání 

 
6. Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory 
a činiteli  
   

6.1 
Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká 
nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé 
a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na 
hlas    

6.1.1. Uzlíky na hlasivkách 1200 

6.1.2 Nedomykavost, dysfonie, fonastenie 2000 
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