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Doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M. 
přednosta 
I.chirurgická klinika 

 

Zadání traumatologického posudku pro potřeby atestační zkoušky v oboru 
chirurgie na I.chirurgické klinice FN a LF UP v Olomouci 

Vážené kolegyně a kolegové, 

   v příloze tohoto dopisu naleznete případovou studii úrazu z 13.9.2021. Zpracujte prosím znalecký posudek 
o stanovení bolestného podle tzv. Metodiky náhrady nemajetkové újmy podle § 2958 o.z. uveřejněnou na 
stránkách Nejvyššího soudu ČR 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/Edit/Rozhodovacicinnost~Metodikak%3F2958o.z.?Open&
area=Rozhodovac%C3%AD%20%C4%8Dinnost&grp=Metodika%20k%20%C2%A7%202958%20o.z.&ln
g=, a dále podle nařízení vlády č.276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 
způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

V závěru Vašeho posudku odpovězte na tyto dotazy zadavatele: 
1)  Stručně popište případ.  

2) V posuzovaném případě stanovte celkovou hodnotu bolestného (i s případným zvýšením bodového 
ohodnocení), stanoveného v souladu s příslušnou částí „B“ Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. 

3) V posuzovaném případě stanovte celkovou hodnotu bolestného (i s případným zvýšením bodového 
ohodnocení), stanoveného v souladu s nařízením vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení 
společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

4) Lze teoreticky očekávat, po ustálení zdravotního stavu a s ohledem na jednotlivá zranění, přetrvávání 
následků trvalého charakteru? Event. teoreticky stručně uvést jaké. 

5) Vyjádřit se ke všem dalším skutečnostem, uzná-li znalec za vhodné. 

Písemné vyhotovení posudku s nálezovou části a vlastním posudkem zašlete v elektronické formě na 
adresu: renata.musilova@fnol.cz, a to nejpozději do 2.9.2022. 

S pozdravem, 

Doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M. v.r. 
přednosta 
I. chirurgická klinika 
Fakultní nemocnice Olomouc  
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Atestanti oboru chirurgie 
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