Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zubatého 1, 614 00 Brno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ PRO ÚČELY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
podle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(§ 162 odst. 4, § 101 odst. 1 a § 110 odst. 4 zákona)
1.

Pracoviště k plnění funkce správního orgánu - služebního orgánu I. stupně:
Kancelář krajského ředitele, KŘ HZS Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno
plk. Ing. Marie Staňková, ředitelka kanceláře krajského ředitele HZS JMK,
tel. : 950 630 105, marie.stankova@firebrno.cz
Pracoviště k plnění funkce služebního útvaru – výplata služebního příjmu nebo
náhrady mzdy:
Oddělení personální a PaM,
KŘ HZS JMK, Zubatého 1, 614 00 Brno
Pracovníci pověření vedením agendy za služební útvar:
Eva Březinová, vedoucí odd. pers. a PaM, 950 630 106, eva.brezinova@firebrno.cz
Marcela Staňková, referent soc. věcí, 950 630 115, marcela.stankova@firebrno.cz
Miloslava Koláčková, mzdová účetní, 950 630 180, miloslava.kolackova@firebrno.cz
Pracovníci služebního útvaru:
Zdeňka Vavrečková, mzdová účetní, 950 630 116, zdenka.vavreckova@firebrno.cz
Alena Málková, mzdová účetní, 950 630 154, alena.malkova@firebrno.cz

2.

Úřední hodiny:
Podatelna Zubatého 1, Brno:
Pondělí až pátek
7:00 -15:00
(v pondělí a středu mezi 15 -17 hodinou úkony podatelny vykonává pověřený pracovník)
Pro veřejnost (učinění podání ústně do protokolu, nahlížení do spisu, žádost o informace ve
věcech nemocenského pojištění):
Pondělí až pátek
8:30 - 13:30
- v jiný čas jen po telefonické dohodě s pracovníkem služebního útvaru
(Přestávka v práci:
Pondělí až pátek
11:30 - 12:00)

3.

Elektronická adresa podatelny:
Identifikátor datové schránky:

4.

Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě:

podatelna@firebrno.cz
ybiaiuv

Pomocí sítě Internet – prostřednictvím elektronické podatelny nebo datové schránky,
na záznamových médiích CD nebo DVD, na flashdisku
Přípustné formáty el. podání: TXT, RTF, DOC, XLS, PDF

5.

Seznam zaměstnanců určených pro zajištění provozu el. podatelny:
Jarmila MINAŘÍKOVÁ - tel. 950 630 172
Simona MAGDOVÁ - tel. 950 630 110

6.

Termín výplaty dávek dle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění:
15. den následujícího měsíce - za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro jejich výplatu
dle § 110 odst. 2 zákona.
(Je-li třeba pro výplatu dávek za kalendářní měsíc osvědčit potřebné skutečnosti, takové
osvědčení musí být provedeno neprodleně – nejpozději však první pracovní den následujícího
kalendářního měsíce, aby bylo možné dodržet výše uvedený termín výplaty dávek.)

V Brně dne 1.2.2016

plk. Ing. Jiří Pelikán, v.r.
ředitel HZS Jihomoravského kraje

