PŘÍKLAD:
Náhrada za nevyčerpanou dovolenou (UEL), která
pracovníkovi náleží za období 16.12.2017 - 12.01.2018, se
poukazuje za dny 16. - 31.12.2017 ke dni 10.01.2018 a za dny
01.01.2018 - 12.01.2018 ke dni 10.02.2018.
Uvedené pravidlo pro výplatu platí jak pro “dobrovolné” UEL
podle § 9 odst. 2 BUAG, tak i pro “automatické” UEL podle §
9 odst. 3 BUAG.

POVINNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Z náhrad za nevyčerpanou dovolenou se odvádějí
zálohy sociálního pojištění. Délka příslušné doby
sociálního pojištění závisí na počtu zúčtovaných dnů
dovolené.
Fond BUAK vystupuje v tomto případě jako
zaměstnavatel pro uvedené pojistné období.
Během čerpání náhrad platu za nevyčerpanou
dovolenou jsou přerušeny platby z rakouského
sociálního systému (podpora v nezaměstnanosti,
výplata důchodů ...).
Daň z příjmu a jiné odvody, které jsou závislé na příjmu,
odvádí fond BUAK.

INFORMOVÁNÍ PROSTŘEDNICT VÍM
FORMACE PRO ZAMĚSTNANCE
Jednou za čtvrt roku dostává zaměstnanec prostřednictvím
Informace pro zaměstnance informace o nevyčerpaném
nároku na dovolenou.
Z informace pro zaměstnance (ANI) je rovněž patrné, jestli
pracovník pobírá náhrady za nevyčerpanou dovolenou (UEL).

+43 (0) 579 579 0

+43 (0) 579 579

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

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

Tyrolsko, Korutany a Štýrsko
pondělí až čtvrtek
8.00 – 15.00 hod.
pátek 8.00 – 12.00 hod.

Korutany

Horní Rakousko, Salcbursko a
Burgenlandsko
pondělí až čtvrtek
8.00 – 13.00 hod.
pátek 8.00 – 12.00 hod.

Tyrolsko

Vorarlbersko
pondělí až pátek
8.00 – 12.00 hod.hr
IMPRESSUM
BUAK. Kliebergasse 1A, 1050 Wien

9010 Klagenfurt
Bahnhofstraße 24
Fax		 DW 92 5 99
Mail lk@buak.at
6020 Innsbruck
Südtirolerplatz 14-16
Fax		 DW 92 8 99
Mail lt@buak.at

Vorarlbersko

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

Veškeré informace, soubory ke stažení a
formuláře najdete na adrese

w w w. b u a k . a t

TÉMA DOVOLENÁ
NÁHRADA ZA
NEVYČERPANOU DOVOLENOU

podle ustanovení Zákona o dovolené
a náhradách pracovníků ve stavebnictví
(BUAG)
Datum revize: 1. 8. 2017

tschechisch
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DOBROVOLNÉ NÁHRADY ZA
NEVYČERPANOU DOVOLENOU (UEL)

Cílem úpravy týkající se náhrad za nevyčerpanou
dovolenou (UEL) je umožnit pracovníkům ve
stavebnictví po ukončení pracovního poměru, který
podléhá ustanovením BUAG, okamžité vyplacení
náhrad za nevyčerpanou dovolenou.
UEL je nároková částka, kterou lze čerpat bezprostředně po
ukončení pracovního poměru, na který se vztahuje BUAG.
Za proplacené dny dovolené získává zaměstnanec novou
započitatelnou dobu zaměstnání u Fondu dovolené a náhrad
pro pracovníky ve stavebnictví (BUAK), a tedy i nový nárok
na dovolenou. Doba, za kterou jsou vyplaceny UEL, se navíc
započítává do sociálního pojištění. Sociální pojištění začíná
prvním dnem po ukončení posledního pracovního poměru,
na který se vztahuje BUAG.
Pokud pracovník nastoupí během čerpání náhrad za
nevyčerpanou dovolenou do dalšího pracovního poměru,
na který se vztahuje BUAG, končí čerpání UEL v den
předcházející zahájení pracovního poměru v podniku, na
který se vztahuje Zákon o dovolené
a náhradách pracovníků ve stavebnictví.

PODMÍNKY
nevyplacený nárok na náhrady za 			
nevyčerpanou dovolenou
pracovník není v pracovním poměru
k zaměstnavateli, na něhož se vztahuje BUAG

Po ukončení pracovního poměru, na který se vztahuje
BUAG, může zaměstnanec žádat o náhradu za nevyčerpanou
dovolenou. Žádost však musí být fondu BUAK podána
bezprostředně po odchodu ze stavebnictví.
Zaměstnanec se může sám rozhodnout, zda bude žádat o
částečnou nebo celkovou náhradu.
PŘÍKLAD:
Jestliže má zaměstnanec nárok na 12 dní dovolené za rok 2016
a 15 dní za rok 2017, může být proplaceno 1 až 27 dnů. Tuto
volbu provádí zaměstnanec sám.

AUTOMATICKÁ UEL
Nároky na dovolenou, které by během 6 měsíců po ukončení
pracovního poměru propadly, proplácí fond BUAK jako náhradu
za nevyčerpanou dovolenou, aniž by zaměstnanec podával
žádost.
Čerpání náhrad za nevyčerpanou dovolenou začíná
bezprostředně po ukončení pracovního poměru, na který se
vztahuje BUAG.
PŘÍKLAD:
Jestliže zaměstnanci při odchodu z podniku k 30.11 2017
zbývá ještě 12 dnů dovolené z roku 2015, 25 dnů z roku 2016
a 15 dnů z roku 2017, jsou mu bezprostředně po odchodu ze
zaměstnání automaticky proplaceny náhrady za nevyčerpaných
12 dnů dovolené (vzhledem k tomu, že by propadly během
pěti měsíců, a sice k 31.03.2018). Pokud pracovník požaduje
proplacení zbývajících 40 dnů, musí podat fondu BUAK žádost o
proplacení.

DALŠÍ PRACOVNÍ POMĚR
Pokud zaměstnanec neuplatní nárok na náhradu za
nevyčerpanou dovolenou, zůstává nárok na dovolenou
dále v platnosti.
Jestliže následuje další pracovní poměr podle BUAG,
přenáší si zaměstnanec nevyčerpaný nárok na dovolenou k dalšímu zaměstnavateli.
Zaměstnanec si může jako obvykle dohodnout svou
dovolenou se zaměstnavatelem a čerpat ji.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Formuláře žádostí o vyplacení náhrad za nevyčerpanou
dovolenou a proplacení dovolené jsou k dispozici na
naší domovské stránce www.buak.at
a lze o ně požádat i telefonicky nebo osobně.

VÝPLATA
Výplatu provádí fond BUAK vždy 10. den
v kalendářním měsíci měsíčně zpětně formou dílčích
plateb, přičemž se průběžně ověřují podmínky nároku na
náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou.
Ke zúčtování se berou nejdříve nejstarší nároky na
dovolenou.
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