Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb.
Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání
Položka Poškození zdraví

Počet bodů

1. Kapitola I. seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

1-58 Nemoc z chemických látek nebo směsí podle položky 1-58 seznamu nemocí z povolání
1.1-58.1

Onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní
neschopnost

50-200

1.2-58.2 Onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost

201-400

Onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní
neschopnost

401-600

1.3-58.3

1.4-58.4 Zhoubný nádor z chemických látek nebo směsí podle položky 1-58 seznamu nemocí z povolání

800-1000

2. Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
2.1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením
2.1.1 Poškození krvetvorby

100-400

2.1.2 Radiační dermatitida

100-200

2.1.3 Rakovina kůže

300 - 600

2.1.4 Katarakta

50-300

2.1.5 Leukemie

800-1000

2.1.6 Jiné zhoubné nádory

800-1000

2.2

Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením
Poškození způsobené tepelnými účinky elektromagnetického záření

2.3 Zákal čočky způsobený tepelným zářením

Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem
2.4 Ztráta sluchu v % podle Fowlera
K základní sazbě se připočítá za každých 5% ztráty 30 bodů, za tinitus 100 bodů

50-300

50-300

50 nejvýše však 300
bodů

2.5 Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí
2.5.1 Dekompresní nemoc: kožní nebo lymfatická forma

50-100

2.5.2 Dekompresní nemoc: kloubní forma

100-200

2.5.3 Dekompresní nemoc: gastrointestinální forma

200 - 300

2.5.4 Dekompresní nemoc: nervová forma

200 - 600

2.5.5 Dekompresní nemoc: plicní forma

400 - 600

2.5.6 Kombinace postižení více systémů

Součet jednotlivých
položek z položek
5.1 až 5.5, nejvýše
však 600 bodů

10 nejvýše však 150
bodů

2.6

Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
Za každý článek prstu, který při vodním chladovém testu bělí

2.7

Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji
a zařízeními
Poškození středního nervu na horní končetině

2.7.1 - středně těžké formy

50-100

2.7.2 - těžké formy

101-150

Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině
2.7.3 - středně těžké formy

30-80

2.7.4 - těžké formy

81-130

2.8 Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
Poškození kloubů na horní končetině
2.8.1 - středně těžké formy

50-125

2.8.2 - těžké formy

126-200

2.8.3 Aseptická nekróza zápěstních a záprstních kůstek na horní končetině

2.9

200

Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo Úpo nu nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého
nadměrného jednostranného přetěžování
Poškození šlach nebo šlachových pochev na horní končetině

2.9.1 - středně těžké formy

50-125

2.9.2 - těžké formy

126-200

2.9.3 Poškození úponu šlach najeden epikondyl pažní kosti

100

Poškození svalů na horní končetině
2.9.4 - středně těžké formy

40 - 80

2.9.5 - těžké formy

81-120

Poškození kloubů (artrózy) na horní končetině
2.9.6 - středně těžké formy

50-125

2.9.7 - těžké formy

126-200

Poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách
2.9.8 - středně těžké formy

50-125

2.9.9 - těžké formy

126-200

2.9.10 Nemoci tíhových váčků z tlaku

100

2.9.11 Poškození menisku

100

Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného
2.10 přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG
vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše
Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině
2.10.1 - středně těžké formy

30-80

2.10.2 - těžké formy

81-130

Poškození středního nervu na horní končetině
2.10.3 - středně těžké formy

50-100

2.10.4 - těžké formy

101-150

Poškození holenního nebo lýtkového nervu
2.10.5 - středně těžké formy

30-90

2.10.6 - těžké formy

91-150

3. Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic

3.1

Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské
pneumokoniózy)

3.1.1 a) s typickými rtg znaky prašných změn

100-300

3.1.2 b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou)

300 - 600

3.1.3 c) s přihlédnutím k dynamice vývoje

0-200

3.2 Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu
a) Azbestóza
3.2.1 - s lehkou poruchou ventilace plic

100-200

3.2.2 - se středně těžkou poruchou ventilace plic

201-400

3.2.3 - s těžkou poruchou ventilace plic

401-600

b) Hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu
3.2.4 - s lehkou poruchou ventilace plic

100-200

3.2.5 - se středně těžkou poruchou ventilace plic

201-300

3.2.6 - s těžkou poruchou ventilace plic

301-400

3.2.7 c) Mezoteliom
d) Rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků spojená s azbestózou nebo hyalinózou
3.2.8
pleury

800-1000
800-1000

3.3 Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů
3.3.1 - s lehkou poruchou ventilace plic

100-200

3.3.2 - se středně těžkou poruchou ventilace plic

201-400

3.3.3. - s těžkou poruchou ventilace plic

401-600

3.4 Pneumokonióza ze svařování

100-200

Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu
titaničitého
3.5.1 - s lehkou poruchou ventilace plic
100-200
3.5

3.5.2 - se středně těžkou poruchou ventilace plic

201-400

3.5.3 - s těžkou poruchou ventilace plic

401-600

3.6 Rakovina plic z radioaktivních látek

800-1000

3.7 Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny

800-1000

3.8 Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních

800-1000

3.9 Exogenní alergická alveolitida
3.9.1 - s lehkou poruchou ventilace plic

100-200

3.9.2 - se středně těžkou poruchou ventilace plic

201-400

3.9.3 - s těžkou poruchou ventilace plic

401-600

3.10 Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích

Astma průduškové (bronchiale)
- pouze s úlevovou léčbou, bez terapie inhalačními kortikosteroidy, s hodnotou FeNO v normě, s
3.10.1
lehkou bronchiální hyperreaktivitou
3.10.2

- při léčbě inhalačními kortikosteroidy a úlevovými léky a/nebo se středně těžkou až těžkou
bronchiální hyperreaktivitou a/nebo při zvýšené hodnotě FeNO

Alergická rýma (rinitida)
- bez poruchy nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou, bez léčby topickými
3.10.3
kortikosteroidy
- při potřebě léčby a/nebo s oboustrannou poruchou nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt s
3.10.4
vyvolávající noxou

100-200
201-600

50-100
101-200

3.11 Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu
3.11.1 - s lehkou poruchou ventilace plic

100-200

3.11.2 - se středně těžkou poruchou ventilace plic

201-400

3.11.3 - s těžkou poruchou ventilace plic

401-600

Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického
3.12 oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn nebo se všemi formami komplikované
pneumokoniózy

800-1000

Chronická obstrukční plicní nemoc s FEVI/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo
méně (CHOPN stadium III)
3.13.1 - FEV1/FVC 0,60 až 0,70

100-200

3.13.2 - FEV1/FVC 0,40 až 0,60

201-400

3.13.3 - FEV1/FVC nižší než 0,40

401-600

3.13

4. Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní
4.1 Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory
4.1.1 - mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)

30 - 200

- mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev.
diseminace), nebo závažnější formy velké intenzity i menšího rozsahu

201-400

- střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diseminace)
4.1.3 (při trvání nemoci do 3 měsíců se hodnotí v dolní polovině navrhovaného pásma, při trvání nemoci
déle než 3 měsíce se hodnotí v horní polovině navrhovaného pásma)

401-600

4.1.2

5. Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární
5.1 Nemoci přenosné z člověka na člověka a parazitární
- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní
5.1.1
neschopnost
5.1.2 - onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost
5.1.3

- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, -vyžadovala hospitalizaci i pracovní
neschopnost

50 - 200
201-400
401-600

5.2 Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo, nebo prostřednictvím přenašečů
5.2.1

- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní
neschopnost

50 - 200

5.2.2 - onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost
5.2.3

- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní
neschopnost

5.3 Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí
- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní
5.3.1
neschopnost
5.3.2 - onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost
5.3.3

- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní
neschopnost

201-400
401-600

50 - 200
201-400
401-600

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

6.1

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

6.1.1 - těžká hyperkinetická dysfonie

100-150

6.1.2 - uzlíky na hlasivkách

150-200

6.1.3 - těžká nedomykavost hlasivek

125-175

6.1.4 - těžká fonastenie

100-150

