
STRANA 8 Aktuality NJR – DUBEN 2014

Pohotovostní služba zubních lékařů – duben 2014
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. Út MUDr. Myslivcová Věra Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 460

2. St MUDr. Němečková Jarmila Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 576

3. Čt MUDr. Nestrojilová Jarmila třída Legionářů 1470/9, 586 01 Jihlava, tel. 567 301 917

4. Pá MDDr. Novák Lukáš
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

5. So MUDr. Pivničková Taťána Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 579

6. Ne MUDr. Pollaková Silvia Kamenice, 588 23 Kamenice 405, tel. 567 273 380

7. Po MUDr. Novotný Vojtěch
Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

8. Út MDDr. Pačutová Michaela Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

9. St MUDr. Zedníčková Jana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 575

10. Čt Mudr. Policarová Marie Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 173

11. Pá MUDr. Pejchalová Renata Palackého 1222/18, 586 01 Jihlava, tel. 721 970 188

12. So MDDr. Procházková Martina Prodentica, s.r.o., Křivá 1, 586 01 Jihlava, tel. 602 479 225

13. Ne MUDr. Provázek Václav Stonařov 70, 588 33 Stonařov, tel. 567 319 385

14. Po MUDr. Peřina Vojtěch
Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

15. Út MUDr. Petříková Marie Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 578

16. St MUDr. Pivničková Taťána Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 579

17. Čt MUDr. Pollaková Silvia Kamenice, 588 23 Kamenice 405, tel. 567 273 380

18. Pá MDDr. Procházková Martina Prodentica, s.r.o., Křivá 1, 586 01 Jihlava, tel. 602 479 225

19. So MDDr. Siudová Eva Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 210 820

20. Ne Mudr. Bínová Anna Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, tel. 567 213 171

21. Po MDDr. Skotáková Petra Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991

22. Út MUDr. Provázek Václav Stonařov 70, 588 33 Stonařov, tel. 567 319 385

23. St MDDr. Siudová Eva Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 210 820

24. Čt MDDr. Salašová Barbora Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, tel. 733 284 783  

25. Pá MDDr. Skotáková Petra Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991

26. So MUDr. Suchánková Ludmila náměstí Svobody 77, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 139

27. Ne MUDr. Stavárková Pavlína Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava, tel. 567 132 545

28. Po MUDr. Suchánková Ludmila náměstí Svobody 77, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 139

29. Út MUDr. Stavárková Pavlína Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava, tel. 567 132 545

30. St MUDr. Petr Šimek Varhánkova 227, 588 13 Polná, tel. 567 212 218

Pohotovostní služba zubních lékařů 
je zajišťována: 
℡  PO – PÁ od 15:00–9:00 hod.
℡ SO, NE a svátky od 8:00–12:00 hod.

Aktuálnost přehledu prosím 
NUTNĚ ověřte na recepci Nemocnice Jihlava, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
tel. 567 157 111
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Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Dotaz občana:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, 
zda mi náleží nějaká dávka na pomoc 
s úhradou bydlení. Po úmrtí manžela 
jsem zoufalá. Mám důchod jen nece-
lých 8 tisíc Kč. Důchod po manželovi 
mi dali 1.937,- Kč. Nájem včetně in-
kasa a jiných plateb platím 7.845,- Kč. 
Sousedka mi řekla, že bere příspěvek 
na bydlení. Mohli byste mě informo-
vat o tom, kdy je na něho nárok a co 
musím udělat a jak o něho žádat?

Odpověď SOS-Asociace:

Ano, existují dvě dávky na bydle-
ní, je to Vámi uváděný příspěvek na 
bydlení a občanům, kteří se nachá-
zejí v hmotné nouzi, je za zákonem 
stanovených podmínek možné při-
znat i doplatek na bydlení. Příspě-
vek na bydlení se zvýšil, proto bych 
doporučovala nejen Vám, ale i jiným 

Sdružení obrany spotřebitelů – 
Asociace radí čtenářům NJR

čtenářům, kteří o tuto dávku žádali 
a u kterých bylo přiznání „na hrani-
ci“, aby podali novou žádost. Možná 
jim v letošním roce nárok na příspě-
vek vznikne. 

Domnívám se, že žádost se vyplatí 
podat vždy, i když se zjistí, že nárok 
nevznikl a úřad žádost zamítne. 
Pokud byste však například v listo-
padu zjistili, že máte na tuto dávku 
nárok, nemohl by Vám ji úřad při-
znat dříve než od prvního dne v mě-
síci, kdy jste žádost podali. Tak byste 
sice měli na dávku nárok, ale nikoliv 
na její výplatu. 

V této souvislosti je třeba dů-
razně upozornit na skutečnost, že 
pracovník úřadu musí vždy žada-
teli o dávku vydat formulář žádosti 
a vyplněný ho přijmout zpět. 

A to i v případech, kdy úředni-
ce tvrdí, že nemáte na dávku nárok 

nebo je-li žádost neúplná. Chybí-li 
Vám nějaký doklad, prostě Vás ústně 
či písemně požádá o jeho dodání. 
K tomu Vám stanoví lhůtu, kterou je 
třeba dodržet. 

V případě, že si pracovník nesplní 
svoji povinnost a bude odmítat žá-
dost přijmout, nechte si zavolat jeho 
nadřízeného pracovníka a trvejte na 
sepsání úředního záznamu o této 
skutečnosti. 

Žádost máte právo podat i na 
podatelně úřadu, můžete ji zaslat 
i poštou. Případně si ji můžete 
vytisknout ze svého počítače na 
stránkách Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR, MPSV, https://
formulare.mpsv.cz/ a v klidu si ho 
vyplnit v pohodlí svého domova. 
Na těchto stránkách je také uvede-
no, jaké doklady je nutno k žádosti 
přiložit. 

Příspěvek na bydlení je dávkou 
státní sociální podpory – SSP, 
o které rozhoduje příslušná krajská 
pobočka úřadu práce. Lhůta k roz-
hodnutí je stanovena zákonem na 
30 dnů, ve zvláštních případech 60 
dnů. 

Jinak může jít o nečinnost úřadu, 
proti čemuž může žadatel podat stíž-
nost.

Výše příspěvku na bydlení se od-
víjí především od příjmů žadatele 
či společně posuzovaných osob. 
Okruh společně posuzovaných 
osob tvoří všichni, kdo žijí ve spo-
lečné domácnosti. Zákon říká, že 
společně se posuzují: rodiče a ne-
zletilé nezaopatřené děti, manže-
lé a registrovaní partneři, rodiče 
a zletilé děti, které žijí společně 
s rodiči a nejsou posuzovány ve 
smyslu společného okruhu osob 
s jinými osobami, jiné osoby, které 
společně užívají byt.

Výše nákladů na bydlení zahrnuje 
nájemné či obdobný výdaj u vlast-
nického a družstevního bydlení, dále 
též náklady na energie, poplatky za 
odvoz odpadu atd. 

Na příspěvek na bydlení mají 
nárok rodiny, kterým 30 % (v Praze 
35 %) jejich příjmů nestačí na 
úhradu nákladů na bydlení – a stát 
jim příspěvkem dorovná výdaje 
právě na tuto hranici. 

Úřad musí přihlížet i k tzv. nor-
mativním nákladům, které určují 
maximální výši nákladů na přimě-
řené bydlení. Tyto náklady zvyšuje 
vláda. Normativní náklady určují 
přiměřenost bydlení. Pokud do-
mácnost vydává za bydlení více, 
než kolik činí normativní nákla-
dy, výše příspěvku se počítá z nich 
a k dalším výdajům se nepřihlíží.

Normativní náklady lze také najít 
na stránkách MPSV. Normativní ná-
klady na bydlení jsou stanoveny jako 
průměrné náklady na bydlení podle 
velikosti obce a počtu členů domác-
nosti. Zahrnují pro nájemní byty 
částky nájemného v souladu se zá-

konem o nájemném a pro družstev-
ní byty a byty vlastníků obdobné 
náklady. Dále jsou do nich zahrnuty 
ceny služeb a energií. Normativní 
náklady na bydlení jsou propočítány 
na přiměřené velikosti bytů pro daný 
počet osob v nich trvale bydlících.

Výše částek normativních nákladů 
na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. 
a) a b) zákona je pro období od 1. 
ledna 2014 do 31. prosince 2014 
uvedena zde: htt p://portal.mpsv.
cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_
bydleni.

Výše příspěvku na bydlení se sta-
noví jako rozdíl mezi náklady na 
bydlení (normativními náklady na 
bydlení) a násobkem rozhodného 
příjmu a koefi cientu 0,30 (v Praze 
0,35).

Toto omezení neplatí pro domác-
nosti sestávající výlučně z osob star-
ších 70 let a pro některé osoby se 
zdravotním postižením, podrobnosti 
Vám sdělí pracovnice ÚP, která Vás 
bude mít na starosti. 

Dle mého názoru je nejlépe vzít 
veškeré doklady a nechat si výpo-
čet provést příslušnou odbornou 
pracovnicí na úřadu práce, která 
provede výpočet pomocí počítačo-
vého programu. 

Od roku 2012 je omezena délka 
pobírání příspěvku na bydlení. Do-
mácnost na něj má nárok pouze 84 
měsíců v 10 po sobě jdoucích letech. 
V průběhu jednoho desetiletí tak 
může rodina příspěvek pobírat 7 let. 
Lhůta se začala počítat od 1. 1. 2012 
a příspěvek pobíraný dříve se neza-
počítává. Omezení se i zde nevzta-
huje na domácnosti penzistů nad 70 
let (starší 70 let musí být všichni čle-
nové domácnosti) a na lidi se zdra-
votním postižením, kteří bydlí v pro 
ně upravených nebo postavených 
bytech.

Nárok na příspěvek na bydlení 
však nemá ten, kdo nemá v bytě 
hlášen trvalý pobyt. Jde o zákon-
nou podmínku. Taktéž musí mít 
nájemní smlouvu nebo být vlastní-
kem bytu, podnájem tedy nestačí.

Další články k této problemati-
ce najdete v poradně sociálního 
zabezpečení a rodiny na strán-
kách SOS-Asociace http://www.
asociace-sos.cz/osobni-poradna-
ve-vecech-socialnich-a-rodinne-
pravnich/. Odpovím Vám i na Váš 
telefonický či elektronický dotaz 
nebo můžete vše konzultovat 
v osobní poradně v Ji hlavě.

JUDr. Zdeňka Vejvalková
vedoucí osobní poradny SOS – Asociace 

Adresa: Třebízského 16
Otevírací doba: pondělí od 10 do 15 hod.

vejvalkova@asociace-sos.cz
Tel: 721 904 668


