
cestadomů

Tato příručka slouží osobám podílejícím se na DUPV
– zdravotnickému personálu, pacientům a ošetřujícím osobám

s DUPV – domácí umělou plicní ventilací
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NEZISKOVÁ ORGANIZACE DECH ŽIVOTA
Kdo jsme a komu pomáháme
•  Jsme skupina zdravotnických pracovníků a odborníků, kteří pomáhají pacientům se zá-

važnými dýchacími obtížemi.

•  Našim hlavním cílem je pomoci pacientům na umělé plicní ventilaci při přechodu z nemoc-
nice do domácí péče.

•  Tvoříme komunikační mezičlánek mezi pacienty, lékaři, agenturami domácí péče a smluvní-
mi partnery dodávajícími technické příslušenství a zastupujeme práva a potřeby pacientů.

• Pořádáme semináře pro laickou i odbornou veřejnost.

•  Organizujeme týdenní letní tábory pro pacienty na DUPV a plníme jejich sny a přání.

•  Informace o nás najdete na www.dechzivota.cz nebo na fb DUPV – dech života.

• Zajišťujeme Nonstop linku DECHU ŽIVOTA: + 420 601 577 575

•  Adresa a kontaktní údaje neziskové organizace DECH ŽIVOTA, Z.Ú.:

Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4
IČo: 22 759 344, č.ú. : 2107405322/2700
t: +420 601 577 575, e: info@dechzivota.cz

CO JE DOMÁCÍ UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE?
Jak DUPV funguje
DUPV neboli domácí umělá plicní ventilace je nahrazení spontánního dýchání pomocí přístroje 
v domácím prostředí. Díky domácímu ventilátoru mohou být nemocní ošetřováni ve svém 
domácím prostředí a v pohodlí svého domova. Domácí plicní ventilátory fungují na stejném 
principu jako plicní ventilátory v nemocnicích, kdy je potřebný objem vdechované směsi pod 
určitým tlakem vháněn do plic v jednotlivých ventilačních režimech. Ventilátor je sám o sobě 
malý přístroj, který svými malými rozměry a nízkou vahou umožňuje nemocnému volný pohyb 
mimo lůžko i mimo domov.

Být doma je splněné přání
Největším benefitem domácí umělé plicní ventilace je právě návrat pacienta domů mezi nej-
bližší rodinu a přátele. Neméně významným faktorem je navrácení k oblíbeným činnostem, ať 
se jedná o malování, práci na počítači, studium, setkávání s přáteli apod. Pacient se s venti-
lačním přístrojem může volně pohybovat i mimo lůžko, jezdit na výlety a provádět další oblíbe-
né činnosti mimo domov nebo zdravotnické zařízení.

dUPV tedy výrazným způsobem přispívá nejen k integraci pacientů do společnosti, 
ale také zlepšuje a obohacuje kvalitu jejich života a posouvá ji na vyšší úroveň.

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

naše příručka CESTAdomů se stala tradicí a jsme rádi, že Vám tímto můžeme představit její 
další vydání. Systém domácí umělé plicní ventilace „DUPV“ a s nimi blízce související neinva-
zivní ventilace pomocí masky „NIV“ nebo pomocí mouthpiece prochází v tomto období řadou 
legislativních změn, které pro Vás budeme sledovat a přinášet vám je v tomto a dalším vydání.

Základem všech úprav ale je, že pacienta by 
se vůbec neměly dotknout v negativním smy-
slu, naopak by mělo docházet k postupnému 
rozšiřování ošetřovatelské a lékařské péče 
v domácím prostředí během roku 2020 a také 
k rozšiřování spektra spotřebního materiálu 
vč. dodávky nové generace přístrojů.

Nové nastavování systému ošetřovatelské 
péče DUPV a NIV je ještě v procesu příprav 
na straně zdravotních pojišťoven, kde by 
mělo mít jasnou podobu v první polovině roku 
2020. Nový systém dodávky většího spektra 
zdravotnického materiálu vč. případně druhé-
ho ventilátoru do rodiny je ve schvalovacím 

procesu poslanecké sněmovny ČR a senátu, kde se bohužel nedá odhadnout, zda se novelu 
v roce 2020 podaří schválit. Ale budeme doufat  

Pro aktuální informace nás neváhejte kontaktovat na info@dechzivota.cz nebo na Nonstop 
lince dECHU ŽIVoTA: 601 577 575.

Věřím, že Dech života bude i nadále blízkým partnerem pacientů, ošetřujících osob a také 
zdravotníků, kteří s DUPV přicházejí do kontaktu.

S přáním klidného roku 2020!
Za celý tým Dechu života,

 Dana Turečková
 ředitelka
 DUPV – Dech života, z.ú.
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V následujícím roce můžeme očekávat změny v systému posky-
tování péče a techniky DUPV. Ošetřovatelskou a lékařskou péči 
by měly poskytovat certifikované agentury a stejně tak budou 
vybráni poskytovatelé techniky a spotřebního materiálu. Na finál-
ním nastavení se aktuálně ještě pracuje. Pro bližší informace se 
obraťte na našeho kordinátora.

V souvislosti s novou právní úpravou je nezbytná úzká 
spolupráce všech poskytovatelů zdravotních služeb, kteří 
se na péči o pacienty v dUPV budou podílet.

PŘECHOD Z NEMOCNICE DOMŮ
Ve zdravotnickém zařízení, které pacienta k DUPV indikuje (ARO, 
NIP, JIP apod.), jsou rodinní příslušníci proškoleni v ošetřovatel-
ských úkonech, které budou v domácím prostředí již provádět 
sami. Jsou proškoleni také v řešení urgentních stavů, které mo-
hou nastat v průběhu domácí péče o pacienta kdykoli (umělé 
dýchání a kardiovaskulární resuscitace). Obvykle následuje 
proškolení obsluhy přístroje pro umělou plicní ventilaci, kde je 
ošetřujícím lékařem nastavena optimální ventilace. Servisní tech-
nik poté provede technickou instruktáž při dodání přístroje pro 
DUPV a náhradního zdroje elektrické energie.

Rodinní příslušníci by se měli naučit ovládat základní ošet-
řovatelské úkony, které budou v domácím prostředí po-
skytovat pacientovi každý den. Jedná se především o tyto 
základní úkony:

•  ošetřování tracheostomie
•  odsávání z dýchacích cest
•  zvlhčování vdechované směsi, aerosolová nebulizace
•  aplikace O2 (kyslíkový koncentrátor, tekutý kyslík)
•   ošetřování gastrostomie
•   příprava výživy do gastrostomie
•   polohování a prevence dekubitů
•  kondiční a dechová rehabilitace
•  péče o vyprazdňování, močovou cévkou nebo epicystomií
•   péče o imobilní pacienty, kteří jsou plně upoutaní na lůžko

Koordinátoři Dechu života pomáhají rodinám
Naši odborní koordinátoři jsou kvalifikovaní a zkušení odborníci. Navštěvují pacienty na DUPV 
v jejich domácím prostředí a pomáhají tak rodinám usnadnit jejich obtížnou životní situaci.

•  Pravidelné návštěvy a konzultace koordinátorů v domácím prostředí představují základní 
pilíř činnosti organizace Dech života.

•  S pečujícími rodinnými příslušníky konzultují zdravotní stav pacientů, jejich zdravotní obtíže, 
pomáhají zprostředkovat opravy ventilátorů a jejich příslušenství, konzultují vhodnost zdra-
votnických pomůcek, pomáhají vyplnit poukazy pro zdravotní pojišťovny apod.

•  Při každém předání pacienta do domácího prostředí naši koordinátoři řádně zaškolí pacien-
ty i rodinné příslušníky a poučí je také o manipulaci s veškerou zdravotnickou technikou.

•  Koordinátoři vždy dbají na vysoce individuální přístup ke každému pacientovi a snaží se volit 
pomůcky dle nejmodernějších trendů a doporučení k jejich zdravotnímu stavu.

JAK ŽÁDAT O DUPV
Zařazení do projektu DUPV vyžaduje splnění určitých kritérii. Pokud zdravotní stav pacienta 
umožňuje, aby byl ošetřován v domácím prostředí, a všechny okolnosti jsou příznivé, může 
být pacient propuštěn do domácího prostředí s ventilačním přístrojem, který mu po projednání 
žádosti lůžkového zdravotnického zařízení schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny pacien-
ta. Proces schvalování aktuálně prochází legislativními změnami a ohledně aktuálního stavu 
nás neváhejte kontaktovat.

Co je potřeba k vyřízení žádosti?
•  Vyplnění žádosti spolu s ošetřujícím/DUPV indikujícím lékařem v nemocnici (ARO, NIP, JIP 

apod.),

• Souhlas praktického lékaře

• Sociální šetření

Koordinátoři DUPV Dechu života vám rádi poradí
Kontaktovat je můžete na nonstop lince: +420 601 577 575 
nebo na email: info@dechzivota.cz.

Příklady dodávaných  
ventilátorů
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Kam se obrátit při poruše ventilátoru
Pokud dojde k poruše ventilátoru, ventilátor stále ventiluje a stav pacienta se ne-
zhoršil, voláte servisního technika, který se s vámi pokusí problém vyřešit. ovšem 
pokud došlo k úplnému selhání přístroje, neprodleně volejte záchrannou službu.

Při komunikaci s technikem uveďte:
•   jméno pacienta, u kterého porucha nastala
•  kdy k závadě došlo
•  jak dlouhou dobu závada trvá
•  jaké kroky předcházely závadě (výměna filtrů, ventilačního okruhu atd…)
•  pokud je na ventilátoru alarmové hlášení uveďte jeho kód (číslo závady)
•  i přes záznamy servisních techniků, uveďte prosím vaše aktuální místo pobytu

V případě, že se dostanete do potíží a není dostupný  
servisní technik, můžete volat Nonstop linku dechu života 
tel: +420 601 577 575

JAK PŘIPRAVIT DOMÁCNOST NA DUPV
Před příchodem pacienta domů je potřeba domácnost speciálně upravit a zařídit pokoj dle 
jeho specifických potřeb. Pacienti by doma měli mít k dispozici maximální množství pomůcek, 
aby péče o ně byla maximálně komfortní.

Co musíte zajistit domů
• Vyřídit žádost o ošetřovatelskou péči

Agentury zajišťující domácí ošetřovatelskou péči jsou proškoleny při 
osobní návštěvě svého nového klienta. V současné době je pro-
školení zajišťováno indikujícím zdravotnickým zařízením. V případě 
schválení programu/žádosti o DUPV ze strany pojišťovny má její 
pacient nárok na tři hodiny ošetřovatelské péče denně. Ve zcela 
výjimečných případech po schválení revizním lékařem i ve větším 
rozsahu. 

• Pořídit přístrojové vybavení
Součástí přístrojového vybavení je vždy odsávačka, pulzní oxyme-
tr a ruční dýchací přístroj tzv. (ambuvak). Ve vybraných případech 
koncentrátor kyslíku, zvlhčovač vdechované směsi. Tyto přístroje 
jsou schváleny v rámci schvalovacích procesů komisí MZČR nebo 
pomocí poukazů revizním lékařem pojišťovny.

• Koupit/zapůjčit polohovací postel

Polohovací postel je možné pořídit u neurologicky indikovaných pří-
padů ze zdravotního pojištění. Ordinuje ji neurolog nebo specialista 
pro rehabilitaci.

•  Zajistit stabilní dodávky elektrické energie, příp. koupit 
záložní agregát

Stabilní dodávka elektrické energie je důležitým předpokladem pro 
plynulý provoz přístroje pro DUPV. Ventilátor má záložní baterii a dále 
k němu klient obvykle získá další záložní bateriový zdroj. V případě, 
že pacient žije v oblasti s nestabilní dodávkou elektrické energie, 
doporučuje se zakoupit dieselový agregát, který zajistí energetický 
příkon v době výpadku.

V domácím prostředí, kde je pacient ošetřován, je třeba dbát na do-
statek prostoru. Postel by měla být přístupná z obou stran. V pří-
padě, že má pacient k dispozici i kyslíkový koncentrátor, je třeba ho 
umístit v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů. Pokoj pacienta 
je vhodné umístit v přízemí, aby byl dobře přístupný. Bezbariérový 
přístup je samozřejmě výhodou.

Netvořte 
si doma
nemocnici.

Snažte
si vše
přizpů sobit 
vašim
vlastním 
potřebám.
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DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
Vyznat se v systému sociálních dávek je mnohdy složité a vyčerpávající. Člověk zpravidla neví, 
na co všechno může mít nárok, neboť výše sociálních dávek se velmi často mění. Vždy si ve vaší 
individuální situaci snažte zjistit co nejvíce informací o možnostech čerpání sociálních dávek.

Naši odborní koordinátoři vám pomohou s praktickými věcmi – jak při žádostech postupovat, 
na co se soustředit a na co si dát naopak pozor.

Jak postupovat při žádostech o sociální dávky
• Získat formuláře z Úřadu práce nebo na portále mPSV www.mpsv.cz
Elektronické formuláře a žádosti pro sociální služby a dávky osobám se zdravotním postiže-
ním jsou k dispozici na integrovaném portálu MPSV. Tento portál slouží především k usnad-
nění komunikace s orgány státní správy a pověřenými úřady. 

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby

• Podat žádost na Úřadu práce
Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, dle místa trvalého 
pobytu žadatele o příspěvek.

• Vyčkat na rozhodnutí
Úřad práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek přiznává či nikoliv. Proti rozhodnutí se 
lze vždy odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání 
pak rozhoduje MPSV.

O jaké sociální dávky můžete žádat

dávky státní sociální podpory
• Dlouhodobé ošetřovné
• Příspěvek na péči
• Asistent sociální péče
• Příspěvek na mobilitu
• Příspěvek na zvláštní pomůcky
• Příspěvek na pořízení motorového vozidla
• Průkazy TP – ZTP – ZTP/P
• Přídavky na dítě
• Příspěvek na bydlení
• Dávky pro osoby v hmotné nouzi
• Invalidní důchod

Pojišťovna přispívá pacientům na DUPV na přístrojové i materiální vybavení
Do doby schválení nového systému dodávek většího spektra spotřebního materiálu je pojiš-
ťovnou navržena skladba následujících druhů zdravotnických prostředků. Pokud dojde mezi 
ošetřujícími osobami/agenturami domácí péče a dodavatelem k dohodě o změně skladby ve 
prospěch lepší péče a souhlasí s tímto všichni zúčastnění, lze tyto seznamy měnit. Budeme 
doufat, že brzy dojde k legislativním úpravám, protože složení je stále nedostatečné. 

Na přístrojové vybavení pro domácí umělou plicní ventilaci včetně základního příslušenství, 
spotřebního materiálu mají nárok imobilní i mobilní pacienti. Přístrojové i materiální vybavení 
se dodává zpravidla na poukaz, který je předložen ke schválení reviznímu lékaři příslušné 
zdravotní pojišťovny.

Příklad přístrojového a materiálního vybavení u imobilního pacienta 
dle pojišťovny
Plicní ventilátor 
Odsávačka
Oxymetr
Snímač oxymetru
Ambuvak
Manometr k tracheostomické kanyle

ks/měsíc
Pacientský okruh 4
Vstupní filtr 1
Filtr zvlhčovací HME 16
Vrapová spojka 16
Kanyla 1
Páska kanyly 2
Odsávací katetr 300
Podložka pod kanylu 30
Filtr do odsávačky 2
Chirurgické rukavice 45

Starý číselník VZP a ostatních pojišťoven se díky novému zákonu poslanců ČR přesunul 
1.12.2019 do působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv („SÚKL“) a jednotlivé pojišťovny 
z něho musí vycházet. V tomto číselníku zjistíte informace, zda je materiál s doplatkem nebo 
bez doplatku. Číselník se aktualizuje každé 2-3 měsíce, a proto je nutné se vždy dívat do 
aktuálního znění!

Aktuální verzi naleznete zde:
http://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-zp-hrazenych-na-poukaz-k-1-12-2019
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Výše příspěvku pro osoby starší 18 let
(Příspěvek na péči – platný od července 2019)

stupeň závislosti (Kč/měsíc)
I

lehká
II

středně těžká
III

těžká
IV

úplná
880 4 400 8 800 13 200

12 800 Kč
u osob, které nevyužívají 
pobytové sociální služby

19 200 Kč
u osob, které nevyužívají 
pobytové sociální služby

Asistent sociální péče
Asistent sociální péče musí být vždy uveden jako pečující osoba v žádosti o příspěvek 
na péči na formuláři „Oznámení o poskytovateli pomoci“.

Podle zákona o sociálních službách platí, že asistentem sociální péče může být pouze fyzická 
osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá.

V případě, že asistent pečuje o jinou osobu než osobu blízkou, je z úhrnu jeho příjmů ply-
noucích z péče o poživatele příspěvku osvobozen od daně z příjmů příjem do 12 000 Kč 
(příjmy přesahující tuto částku podléhají dani z příjmů – podle znění ustanovení § 4 odst. 1 
písm. i) zákona o daních z příjmů).

Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je nároková sociální dávka, která je poskytována osobám se zdravotním 
postižením a kompenzuje náklady na dopravu.

•  Výše příspěvku na mobilitu je 550 Kč měsíčně. Příspěvek se vyplácí zpětně, ale je možné 
požádat o sdruženou výplatu příspěvku za poslední tři měsíce.

Na příspěvek má nárok fyzická osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému po-
bytu a má zde bydliště. Příspěvek na mobilitu je určen osobě starší 1 roku

•  která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (podle podmí-
nek po 1. 1. 2014),

•  která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
•  které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách 

v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvlášt-
ním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,

•  nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento 
kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Dlouhodobé ošetřovné
Dlouhodobé ošetřovné je poměrně nová dávka hrazená ze systému nemocenského pojištění, 
která byla zavedena 1. června 2018. Umožňuje péči o blízkého člověka v domácím prostře-
dí v době, která následuje po jeho propuštění z nemocnice, např. po vážném úrazu nebo 
nemoci, a to při jistotě finančního příjmu a ochrany před ztrátou dosavadního zaměstnání. 
Díky této dávce může osoba blízká čerpat až 90 kalendářních dní pracovního volna, přičemž 
za každý tento den dostane náhradu svého příjmu ve výši 60 % denního vyměřovacího zákla-
du. Dlouhodobé ošetřovné tak poskytuje rodině dostatečný čas na to, aby se mohla připravit 
a našla další vhodné řešení, například požádala o příspěvek na péči o pacienta nebo mu za-
jistila návaznou péči či pobyt v zařízení pobytových sociálních služeb. Bližší informace nejdete 
na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

https://www.mpsv.cz/cs/28608.

Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je sociální dávka určená nemocným a nemohoucím, kteří se kvůli vážnému 
zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci při zvládání každodenních činností.

Dávka se vyplácí přímo člověku, který péči potřebuje. Z příspěvku si může hradit služby 
blízké osoby nebo pečovatelskou službu. Péči mohou nemocnému poskytovat rodinní pří-
slušníci, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální 
lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. V praxi to znamená, že člověk, jež si podává 
nebo má v řízení žádost o příspěvek na péči, doloží příslušnému úřadu práce potvrzení o hos-
pitalizaci, která splňuje zákonem stanovené podmínky. Příjemce příspěvku na péči je mimo 
jiné povinen hlásit změny, které mají vliv na nárok na dávku, její výši nebo výplatu.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní 
potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná 
hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domác-
nost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let). Bližší vymezení schopností zvládat 
základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

Stupně závislosti
Podle počtu životních potřeb jsou definovány 4 stupně závislosti – lehká, středně těžká, 
těžká a závislost úplná. Výše příspěvku pak závisí na přiznaném stupni závislosti a věku.

Výše příspěvku pro osoby mladší 18 let
(Příspěvek na péči – platný od července 2019)

stupeň závislosti (Kč/měsíc)
I

lehká
II

středně těžká
III

těžká
IV

úplná
3 300 6 600 9 900 13 200

13 900 Kč
u osob, které nevyužívají 
pobytové sociální služby

19 200 Kč
u osob, které nevyužívají 
pobytové sociální služby
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Typy průkazů OZP
dle rozsahu a závažnosti daného postižení se tyto průkazy rozlišují na tři typy:

• TP – těžce postižení
• ZTP – zvlášť těžce postižení
• ZTP/P – zvlášť těžce postižení/průvodce

Přídavky na dítě
Přídavek na dítě je dlouhodobá sociální dávka pro rodiny s nízkými příjmy. Dávka je určena 
přímo samotným nezaopatřeným dětem a je vyplácena až do konce povinné školní docházky. 
Nejdéle však do konce 26. roku věku.

Jak získat přídavky na dítě a jejich výše v roce 2019

• Výše přídavku na dítě se stanovuje na základě jeho věku.

–  dítě mladší 6 let (= 500 Kč),
–  dítě od 6 do15 let (= 610 Kč),
–  dítě od 15 do 18 let, které je po skončení povinné školné docházky evidováno úřadem práce 

jako uchazeč o zaměstnání,
–  dítě od 15 do 26 let, které studuje v denním studiu (= 700 Kč),
–  dítě od 15 do 26 let, které nemůže v důsledku své nemoci nebo následkem úrazu studovat 

nebo pracovat,
–  dítě od 15 do 26 let, které nemůže v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu pracovat.

•  Na přídavek na dítě v roce 2019 dosáhne rodina, jejíž příjem není v rozhodném období vyšší 
než 2,7násobek jejího životního minima. Započítávají se příjmy celé domácnosti, ve které 
dítě žije, respektive příjmy všech společně posuzovaných osob. Pokud jsou celkové příjmy 
rodiny vyšší, na dávku nedosáhne. Pro získání nároku na dávky na dítě se vždy posuzuje 
předchozí kalendářní rok.

(příklad: V případě domácnosti ve složení dva dospělí a dvě děti mladší šesti let dělá životní 
minimum 9450 korun. Přídavek na dítě tak úřady rodině přiklepnou, jen pokud měsíční 
příjem nepřesáhne 25 515 korun).

• Od roku 2019 lze však také získat speciální příspěvek ve výši 300 Kč na každé z dětí v pří-
padě, pokud alespoň jeden z rodičů v předchozím čtvrtletí pracoval jako zaměstnanec nebo 
OSVČ a vydělal si minimálně 3.410 Kč za měsíc (tj. životní minimum).

Příspěvek na zvláštní pomůcky
Jedná se o příspěvek na pomůcky, které těmto lidem umožní sebeobsluhu, nebo které pa-
cienti potřebují kvůli práci, studiu, získávání informací, vzdělávání nebo styku s okolím. Jde 
o nárokovou dávku, která je určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybové-
ho ústrojí, těžkým sluchovým, zrakovým nebo mentálním postižením 

•  Maximální výše tohoto příspěvku činí 350.000 Kč. V případě příspěvku na pořízení scho-
dišťové plošiny pak 400.000 Kč, přičemž součet vyplacených příspěvků nesmí v 60 ka-
lendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800.000 Kč (resp. 850.000 Kč 
v případě pořízení schodišťové plošiny).

•  Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky nižší než 24.000 Kč se poskytne jen tomu, kdo 
má příjem nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo společně posuzovaných 
osob. Spoluúčast žadatele je ve výši 10 % z ceny pomůcky, nejméně však 1.000 Kč. Pokud 
nastane případ, že daný člověk žádá o příspěvek na několik pomůcek najednou v celkové 
výši nepřevyšující 24.000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i pokud je jeho příjem vyšší 
než 8násobek životního minima.

•  U pomůcky dražší než 24.000 Kč je spoluúčast žadatele 10 % z ceny pomůcky, pokud ale 
daný člověk nemá dostatek peněz na zaplacení spoluúčasti, může Úřad práce jeho situaci 
posoudit a spoluúčast snížit na minimálně 1.000 Kč.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla
Pokud je zvláštní pomůckou automobil nebo speciální zádržní systém, pravidla pro přiznání 
dávky jsou stejná jako u příspěvku na zvláštní pomůcky. Jde opět o nárokovou dávku, která 
je určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým, 
zrakovým nebo mentálním postižením.

•  Výše příspěvku na auto se stanoví případ od případu, podle toho, jak často se dotyčný 
člověk přepravuje, z jakého důvodu, jaký má příjem a jaké jsou jeho celkové sociální a ma-
jetkové poměry. Maximální výše příspěvku je v tomto případě 200.000 Kč.

Průkaz osoby se zdravotním postižením
TP – ZTP – ZTP/P

Průkaz ZTP je ve společnosti nejvýrazněji zažitý pojem pro průkaz osoby se zdravotním po-
stižením. Ve skutečnosti však jejich současné souhrnné označení zní průkaz pro osoby se 
zdravotním postižením, zkráceně tedy průkaz OZP.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, 
smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob 
s poruchou autistického spektra.
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družstevní bydlení a byty v osobním vlastnictví
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce.

Počet osob 
v rodině

Počet obyvatel

Praha více než 
100 000

od 50 000 
do 99 999

 od 10 000 
do 49 999

  do 9 999

jedna 4 670       4 670      4 670 4 670      4 670

dvě 6 661       6 661      6 661        7450      7180

tři 9 050       9 050      9 050 9 050       9 050

čtyři a víc 11268 11268     11268 11268      11268

Dávky pro osoby v hmotné nouzi
•  Dávky v hmotné nouzi slouží k zajištění základních potřeb lidí s nízkými příjmy. Jedná se 

o doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc nebo příspěvek na živobytí 

•  Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová nenároková dávka na rozdíl od příspěvku 
na živobytí nebo doplatku na bydlení. Člověk v hmotné nouzi, který má nárok na tuto dávku, 
se nachází v celkové finanční tísni a jeho sociální ani majetkové poměry neumožňují uspo-
kojení základních životních potřeb ani na nejnižší úrovni. Nejčastěji se výše dávky okamžité 
pomoci odvíjí od existenčního a životního minima. Existenční minimum představuje částku 
nezbytnou k zajištění jídla a ostatních potřeb umožňujících přežití.

•  Životní minimum je společensky uznanou hranicí měsíčního příjmu potřebného k pokrytí 
základních životních potřeb jako jídlo, hygiena a oblečení. Platí, že životní minimum domác-
nosti se vždy odvíjí od počtu členů.

V roce 2019 jde o následující sumy:

3410 Kč pro jednotlivce
3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti
2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého
1740 Kč pro dítě do 6 let
2140 Kč pro dítě od 6 do 15 let
2450 Kč pro dítě od 15 do 26 let

Příspěvek na bydlení
Prostřednictvím příspěvku na bydlení pomáhá stát rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy 
pokrýt náklady na bydlení. Nicméně o nároku na dávku nerozhodují jen nízké příjmy.

Kdy mám nárok na příspěvek na bydlení?

•  Žadatel musí bydlet ve vlastním bytě či domě, v nájmu nebo družstevním bytě a mít zde 
trvalé bydliště. Pokud jste k trvalému bydlení zapsaní jinde, na dávku nedosáhnete.

•  Poskytování příspěvku na bydlení podléhá posouzení příjmu rodiny za předchozí kalendářní 
čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

•  O příspěvek na bydlení lze požádat i tehdy, pokud jde o byt ve vlastnictví manžela nebo 
manželky. Ovšem jen za předpokladu, že dávku nečerpá partner. Na jednu nemovitost lze 
příspěvek na bydlení pobírat pouze jednou. Na dávku naopak nedosáhne ten, kdo si pro-
najímá pouze část bytu. V tomto případě můžete požádat o doplatek na bydlení – dávku 
v hmotné nouzi.

•  Žádat o příspěvek na bydlení můžete také v případě, pokud za bydlení vydáte více než třicet 
procent svých příjmů (v Praze 35%). Zmíněná třetina příjmů zároveň nesmí překročit takzva-
né normativní náklady na bydlení, které se určují na základě velikosti obce a počtu členů 
domácnosti. Pro nájemní byty normativní náklady zahrnují částky nájemného v souladu se 
zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou 
do nich zahrnuty ceny služeb a energií.

Normativní náklady na bydlení v roce 2019
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce.

Nájemní bydlení

Počet osob 
v rodině

Počet obyvatel

Praha více než 
100 000

od 50 000 
do 99 999

od 10 000 
do 49 999

 do 9 999

jedna 8 233  6 541  6 233  5 314  5 117

dvě 11444  9129  8708  7450  7180

tři 15288  12 260  11710  10 065  9712

čtyři a víc 18805  15 154  14 491  12 507  12082
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Jaké doklady je nutné předložit na úřadě?
–  občanský průkaz (u cizinců doklad prokazující jejich totožnost),
–  doklady o studiu, event. učení (i neukončeném),
–  doklady prokazující doby zaměstnání, popřípadě doby vedení v evidenci uchazečů o za-

městnání,
–  rodné listy dětí (pokud žadatel/ka požaduje zápočet péče o děti).

•  nejsou-li k dispozici žádné doklady, uvedou se údaje o dobách zaměstnání, doklady o vý-
konu vojenské služby (civilní služby) a podobně.

NA JAKÉ ZDRAVOTNÍ POMŮCKY MÁTE NÁROK
Většina zdravotních pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou, a to v plné výši nebo částeč-
ně. Konkrétní pomůcky předepisuje praktický lékař, častěji však neurolog, rehabilitační lékař, 
ortoped, internista, chirurg apod. Zaleží vždy na typu předepsané pomůcky, která se předepi-
suje na „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“. V případě potřeby souhlasu revizního 
lékaře je nutné vyplnit navíc „Žádanku o zvýšení úhrady“.

V případě, že pomůcka není hrazena zdravotními pojišťovnami, nebo je-li vysoký doplatek, 
můžete požádat o příspěvek na jednorázovou pomůcku na úřadě práce v místě trvalého 
bydliště.

Jak často můžete o zvláštní pomůcky požádat

Když jde klient z nemocnice do domácí péče, měli byste mít alespoň rámcovou představu 
o tom, na jaké pomůcky má nárok a jak často o ně můžete žádat. Zvláštní pomůcka umožňuje 
osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí 
povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:
- těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
- těžké sluchové postižení anebo
- těžké zrakové postižení

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce 
č. 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to 
za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která 
ve vyhlášce uvedena je.

Invalidní důchod
Práceschopní lidé zpravidla nepočítají s tak krajní situací, že by nemohli chodit do práce a tak 
zpravidla na tuto možnost nejsou vůbec připraveni. Nutnost jít do částečného nebo plného 
invalidního důchodu může potkat kohokoliv. Invalidní důchod je dávka důchodového pojištění, 
která je podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pacienta.

Nárok na invalidní důchod
Nárok na invalidní důchod vzniká pojištěnci při současném splnění následujících podmínek:
–  nedosáhl 65 let
–  stal se invalidním pro invaliditu prvního, druhého či třetího stupně
–  získal potřebnou dobu pojištění nebo se stal invalidním v důsledku pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání
–  nesplnil podmínky na řádný starobní důchod
–  nedosáhl ještě důchodového věku, byl-li mu přiznán předčasný starobní důchod

Podle zákona je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Rozdíl mezi jednotlivými stupni 
invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti pojištěnce.

–  o 35 % až o 49 % (invaliditu 1. stupně)
–  o 50 % až o 69 % (invalidita 2. stupně)
–  o 70 % a více (invalidita 3. stupně)

Potřebná doba pojištění stanovené zákonem o důchodovém pojištění pro nárok na invalidní 
důchod činí u pojištěnce:

–  do 20 let méně než jeden rok
–  od 20 let do 22 let jeden rok
–  od 22 let do 24 let dva roky
–  od 24 let do 26 let tři roky
–  od 26 let do 28 let čtyři roky
–  nad 28 let pět roků

Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje v případě, že invalidita vznikla jako následek 
pracovního úrazu nebo nemocí z povolání.

Jak a kde žádat o invalidní důchod
Nejprve je třeba podat písemnou žádost o invalidní důchod u České správy sociálního za-
bezpečení (dále „ČSSZ“) dle adresy trvalého bydliště žádající osoby. ČSSZ rozhoduje také 
o přidělení dávky invalidního důchodu.
Rozhodnutí o přiznání dávky je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 
dnů ode dne zahájení řízení. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou se např. došetřují 
rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů, úřadů apod.

Formulář na tiskopis k důchodovému pojištění: 
http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni
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CESTOVÁNÍ S DUPV
Pro člověka s ventilátorem není cestování vůbec jednoduchá věc, nicméně není ani nemožná, 
protože možnosti cestování jsou v dnešní době velmi lákavé. Je-li člověk upoután na vozík, 
musí se cesta promýšlet opravdu důkladně. Pokud se rozhodnete s ventilátorem cestovat 
po Čechách nebo vyjet i do zahraničí, dbejte především na svou bezpečnost a nepřeceňujte 
své možnosti.

• Snažte se dopředu detailně promýšlet a plánovat cestu
• Zjistěte si, zda je v místě pobytu elektřina a dostatek elektrických zásuvek
• Mějte s sebou léky, které užíváte, a dostatek spotřebního materiálu
• Trasu i kratší výlety plánujte vždy s ohledem na výdrž baterie ventilátoru
• Mějte s sebou na cesty ambuvak, druhý ventilátor a náhradní baterie
• Nezapomeňte na pojištění
•  V případě letecké dopravy se snažte vyhnout nízkonákladovým společnostem  

z důvodu častých zpoždění
•  Před odjezdem doporučujeme vaši cestu i jakékoliv podrobnosti zkonzultovat  

s našimi odbornými koordinátory na nonstop lince 601 577 575  
nebo na emailu: info@dechzivota.cz

• Pomůcky k chůzi
Berle předloketní – 1ks nebo 1pár/2 roky,
Berle podpažní – 1pár/2 roky,
Hole – 1ks/3 roky
Chodítko – 1ks/5 let
Křesla klozetová – 1ks/5 let

• Pomůcky pro vybavení koupelny a WC
Sedačky vanové a do sprchy – 1ks/5 let
Židle a křesla do sprchy – 1ks/5 let
Zvedák do vany a příslušenství – 1ks/10 let
Nástavce na WC – 1ks/3 roky

• Lůžka polohovací a příslušenství – 1ks/10 let
• Antidekubitní podložky – 1ks/3 roky

• Vozíky a kočárky zdravotní
Vozíky mechanické standardní a příslušenství – 1ks/5 let;
Vozíky mechanické speciální a příslušenství – 1ks/5 let
Vozíky elektrické a příslušenství – 1ks/7 let
Kočárek zdravotní a příslušenství – 1ks/3 roky

K získání elektrického vozíku je potřeba vyplnit „Formulář k přidělení elektrického vozíku“, kde 
musí být uvedeny výsledky neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického 
a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku.

• Bandáže elastické a neoprenové – 1ks/1 rok
•  Inkontinenční pomůcky v malém množství (tj. 2 -3 balení a 15 ks) – u pacientů 

ve velmi vážném zdravotním stavu. dle dodavatele je počet plen na 3 měsíce – 21 
až 24 balení po 15ks.



ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ DECH ŽIVOTA
S rodinami a pacienty na DUPV vytváříme nezaměnitelné společenství a komunitu, ve které si 
vzájemně pomáháme a podporujeme se. Členství v našem sdružení vám přinese nejen mno-
ho cenných rad a informací, ale také mnoho krásných a nevšedních zážitků!

Nabízíme:
– pomoc při začleňování do běžného života
–  odbornou konzultaci a pomoc při komunikaci se státní správou, pojišťovnami, zdravotnic-

kými zařízeními, apod.
– možnost účastnit se našich odborných seminářů a kulturních akcí

Tábor pro pacienty na DUPV
Každý rok organizujeme pro pacienty na DUPV týdenní letní tábor bez rodinných příslušní-
ků. V srpnu 2019 se uskutečnil 3. ročník na Moravě, v Bílé v Beskydech. Táboru tentokrát 
dominovala literatura a literární témata, knihy, slam poetry, ale i společné vyrábění, povídání, 
diskuse nebo výlety do okolí, které vždy příjemně oživí týdenní pobyt.
Přidáte se k nám příští rok i Vy?

děkovné vzkazy od rodin
„Klárka by na táboře hned zůstala. Moc děkujeme týmu Dech života za organizaci tábora. 
Šimkovi“

„Je krásné dostávat fotky na kterých vypadá naše Anička tak spokojeně. Děkujeme Hlavicovi“

„Ještě jednou děkujeme. Marek už se těší na další tábor. Růžičková“



Projekt byl realizován za podpory  
Ministerstva zdravotnictví.


