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VA ŠE Z ÁL E ŽITOS T I JS OU PRO NÁ S DŮL E ŽIT É
Služba zákazníkům

SPLATNOST
Náhrady za zimní svátky z předcházejícího roku se
automaticky vyplácejí k 15. březnu. Teprve k tomuto datu
má Fond dovolené a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví
(BUAK) k dispozici veškeré potřebné údaje.

VÝPLATA PŘI ODCHODU DO DŮCHODU
Vzhledem k tomu, že náhrady za zimní svátky spadají do
povinného sociálního pojištění, započítává se tato doba do
tzv. pojištěné doby, zatímco předčasný starobní důchod se
za dobu pobírání náhrad za zimní svátky nevyplácí. Invalidní
důchod resp. důchod při nezpůsobilosti k výkonu povolání
mohou být sníženy.

PROPADNUTÍ NÁHRAD ZA ZIMNÍ SVÁTKY
Nárok na náhrady za zimní svátky propadá do tří let po
výplatním termínu.
PŘÍKLAD:
Nárok na odměnu za zimní svátky 2016/2017 (prosincové
svátky 2016, lednové svátky 2017)
Výplata:				

15.3.2017

Propadnutí nároku:		

15.3.2020

Tel DW 5000
Fax DW 95 0 99
Mail kundendienst@buak.at

Služby Propodniky

STANOVIŠTĚ
Vídeň

1050 Wien
Kliebergasse 1A
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Burgenlandsko

Tel DW 2000
Fax DW 93 0 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

7000 Eisenstadt
Wiener Straße 7
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Betriebliche Vorsorgekasse

Salcbursko

Tel DW 3000
Fax DW 93 0 99
Mail buak-bvk@buak.at

ÚŘEDNÍ HODINY
Vídeň
pondělí, úterý, čtvrtek
8.00 – 15.00 hod.
středa 8.00 – 18.00 hod.
pátek 8.00 – 12.00 hod.
Tyrolsko, Korutany a Štýrsko
pondělí až čtvrtek
8.00 – 15.00 hod.
pátek 8.00 – 12.00 hod.
Horní Rakousko, Salcbursko a
Burgenlandsko
pondělí až čtvrtek
8.00 – 13.00 hod.
pátek 8.00 – 12.00 hod.
Vorarlbersko
pondělí až pátek
8.00 – 12.00 hod.hr
IMPRESSUM
BUAK. Kliebergasse 1A, 1050 Wien

5020 Salzburg
Hans-Sachs-Gasse 5
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Horní Rakousko 		

4020 Linz
Anastasius-Grün-Str.26-28/1/16
Fax DW 92 3 99
Mail lo@buak.at

Štýrsko

8020 Graz
Mohsgasse 10
Fax		 DW 92 4 99
Mail lst@buak.at

ÚPRAVA NÁHRAD ZA
ZIMNÍ SVÁTKY

Korutany

9010 Klagenfurt
Bahnhofstraße 24
Fax		 DW 92 5 99
Mail lk@buak.at

Tyrolsko

ÚPRAVA NÁHRAD ZA ZIMNÍ SVÁTKY PRO
PRACOVNÍKY VE STAVEBNICTVÍ

6020 Innsbruck
Südtirolerplatz 14-16
Fax		 DW 92 8 99
Mail lt@buak.at

podle ustanovení zákona o dovolené a
náhradách pracovníků ve stavebnictví (BUAG)

Vorarlbersko

Revize: 01.08.2017

6900 Bregenz
Kaiserstraße 27
Fax		 DW 92 9 99
Mail lv@buak.at

Veškeré informace, soubory ke stažení a
formuláře najdete na adrese

TÉMA

w w w. b u a k . a t

tschechisch
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ROZ SAH PL ATNOSTI PRO Z AMĚ STNANCE
Účelem právní úpravy týkající se zimních svátků je
prodloužení roční doby zaměstnání pro pracovníky ve
stavebnictví prostřednictvím dalšího zaměstnání v době
vánočních svátků.

ZIMNÍ SVÁTKY
Svátky podle ustanovení kolektivní smlouvy:
24. prosinec
31. prosinec
Svátky podle ustanovení zákona o době odpočinku
(Arbeitsruhegesetz):
25. prosinec
26. prosinec
1. leden
6. leden

Náhrady může za zimní svátky čerpat zaměstnanec, který
není v průběhu zimních svátků zaměstnán a přitom v průběhu
uplynulého kalendářního roku vykonával minimálně po 14
započitatelných týdnů práci, která zakládá nárok na náhrady.
VÝŠE NÁROKU NA NÁHRADY
Výše náhrad závisí na počtu odpracovaných započitatelných
týdnů.
0 – 13 započitatelných týdnů v kalendářním roce
0% náhrady
14 – 19 započitatelných týdnů v kalendářním roce
50% náhrady
20 – 25 započitatelných týdnů v kalendářním roce
75% náhrady

VÝPOČET DENNÍ VÝŠE NÁHRAD

(Mzda podle kolektivní smlouvy + 20 %) x pravidelná 		
týdenní pracovní doba
			
5

Z vypočtených hrubých náhrad se strhává 30 %
a odvádí agentuře služeb zaměstnanosti (AMS).
Odvodem tohoto příspěvku je zajištěno, že pracovník
v případě nezaměstnanosti neztrácí podporu v
nezaměstnanosti). Dále se z náhrad strhává příspěvek
na sociální pojištění a daň ze mzdy.
Takto získanou čistou částku obdrží zaměstnanec po
sdělení údajů o bankovním spojení každý rok vždy v
polovině března na tento účet

více než 26 započitatelných týdnů v kalendářním roce
100% náhrady

ROZSAH PLATNOSTI PRO PODNIKY
Firmy odvětvích hlavní stavební výroby a ve stavebním
průmyslu, komunální podniky, firmy zabývající se údržbou
potoků a výstavbou protilavinových zábran odvádějí od
dubna do listopadu do fondu BUAK příspěvky na zajištění
prostředků pro vyplácení náhrad za zimní svátky.
Podnik pak obdrží pro všechny zaměstnance, které
zaměstnává v době zimních svátků, refundaci náhrad za
zimní svátky

w w w. b u a k . at

