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Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866. IČ: 61859869, DIČ: CZ699001273,  
klientský servis: 844 188 188, www.generali.cz, e-mail: servis@generali.cz. Společnost je členem skupiny Generali, zapsané v Registru pojišťovacích skupin vedeném ISVAP.

Lékařský posudek

pojistná událost č.:

příjmení jméno

rodné číslo  datum narození

ulice č. popisné                   č. orientační

obec - část obce PSČ

Poškozený

současné, případně i vedlejší povolání / OSVČ předmět podnikání

ohodnocení bolesti ohodnocení ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Lékařský posudek zpracovaný posuzujícím lékařem podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ZSU, na základě úplných písemných informací od 
ošetřujících lékařů zúčastněných na léčení poškozeného. 

úraz ze dne

vstupil do léčení dne léčení skončeno dne

práce neschopen od do

příčina úrazu podle sdělení poškozeného

ano  ne

ano  ne

ano  ne

ano  ne

ano  ne

Byl poraněný před úrazem  
zdráv? Pokud ne, jakou  
chorobou trpěl?

Měl předchozí zdravotní stav  
vliv na:
 a) vznik úrazu

 
 

 b) následky úrazu

Stal se úraz v opilosti?
(Pokud ano, uveďte promile 
alkoholu.)

Lze předpokládat, že úraz  
zanechá trvalé následky?
Pokud ano, uveďte jaké.



Odůvodnění případného  
zvýšení bodového ohodnocení 
(§ 8 odst. 5 písm. c vyhlášky)

Postupy, kterými posuzující  
lékař dospěl k závěru svého  
hodnocení (§ 8 odst. 5  
písm. a vyhlášky)

razítko zdravotnického zařízení  
vydávajícího lékařský posudek

jmenovka a podpis posuzujícího lékaře

datum vyhotovení

Položky, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno, obsažené v příloze č.                vyhlášky (u poškození zdraví neuvedeného v přílohách se použije bodové 
ohodnocení, s nímž lze posuzovanou škodu nejspíše srovnávat.

Kód Klasifikace poškození zdraví Počet bodů

Bolestné / ZSU zvýšeno podle § 6 vyhlášky:

1. pro náročný způsob léčení (bolest) o

2. pro mimořádně náročný způsob léčení (bolest) na

3. pro zvlášt těžké následky (ZSU) o

%

násobek

%

Pozn.: Pokud byl poškozený pro dřívější ZSU již odškodněn a odškodňuje-li se nastalé zhoršení tohoto ZSU, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, 
odečte se z bodového ohodnocení nově hodnoceného ZSU výše bodového ohodnocení dříve přiznaná.
Pokud bylo již společenské uplatnění poškozeného ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s posuzovanou škodou na zdraví, hodnotí se 
pouze následky, které vznikly z této škody na zdraví, popř. vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu.


