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

JAK PROBÍHÁ FINANCOVÁNÍ

Služba zákazníkům

Podnik i zaměstnanec hradí odvádějí 0,7 % výdělku
zaměstnance oblastní zdravotní pojišťovně, která
příspěvky dále převádí do fondu BUAK.

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

Služby Propodniky

PODNIK
0,7%

ZAMĚSTNANEC

0,7%

odměny za práci

OBLASTNÍ ZDRAVOTNÍ

BUAK

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

1,4 %

STANOVIŠTĚ

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

TÉMA
NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ

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.

PRÁVNÍ ÚPRAVA KOMPENZACE ZA
NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ PRO PRACOVNÍKY
VE STAVEBNICTVÍ

Tyrolsko

podle ustanovení Zákona o kompenzaci
za nepříznivé počasí pro pracovníky ve
stavebnictví (Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz, BschEG)

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
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Počet disponibilních hodin, za které lze nárokovat kompenzaci
z důvodu nepříznivého počasí, činí v letním období (1.5.31.10) 120 hodin.
V zimním období (01.11.-30.04.) lze nárokovat kompenzaci z
důvodu špatného počasí za 200 pracovních hodi.

5

Zaměstnanci obdrží od podniku jako náhradu
mzdy 60 % skutečné mzdy.

Za NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ se pokládá situace, kdy déšť,
sníh, mráz, vedro apod. jsou tak silné, že kvůli nim nelze
vykonávat (začít) práci nebo v ní pokračovat. Jestliže
jsou vlivy špatného počasí tak velké, že v práci nelze
pokračovat, vztahuje se na tuto situaci zákonná úprava pro
případ špatného počasí pro pracovníky ve stavebnictví.

Nevyužité disponibilní hodiny z letního období, za něž
lze žádat kompenzaci v důsledku nepříznivého počasí, se
převádějí do následujícího zimního období.
Nevyužité disponibilní hodiny ze zimního období nelze
převádět do letního období. Fond BUAK může z důvodu
mimořádných povětrnostních vlivů zvýšit počet disponibilních
hodin, které budou kompenzovány.
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Podnik žádá kompenzace z důvodu nepříznivého
počasí u Fondu dovolené a náhrad pro
pracovníky ve stavebnictví (BUAK) během tří
měsíců po uplynutí rozhodného zúčtovacího
období.
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OBLAST PLATNOSTI PRO PODNIKY

POSTUP V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO
POČASÍ

Fond BUAK žádost nejprve prověří (zda skutečně
bylo nepříznivé počasí, zda podnik má ještě k
dispozici hodiny) a podnik pak obdrží v rámci
stanovených příplatků refundaci za nepříznivé
počasí.

Dotčené podniky musí v důsledku nepříznivých
povětrnostních podmínek řešit problém úhrady nákladů
na neodpracované pracovní hodiny. Právní úprava
nepříznivého počasí pro pracovníky ve stavebnictví
umožňuje podnikům získat kompenzaci za vzniklé náklady.

1

Podnik rozhodne po konzultaci s podnikovou radou,
zda je nutno zastavit práci
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Zaměstnanci jsou povinni vykonávat v rámci 		
podniku jinou vhodnou práci, která jim je 		
nabídnuta.

OBLAST PLATNOSTI PRO ZAMĚSTNANCE

3

Na místě stavby jsou zaměstnanci povinni 		
čekat maximálně 3 hodiny, zda dojde ke zlepšení
počasí; v této době musí mít zajištěno vhodné
přístřeší.
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Jestliže po tři po sobě jdoucí hodiny přesahuje
teplota + 35°C, platí podmínky špatného počasí
pro celý zbytek pracovní doby. Teplota se vždy
měří ve stínu.

Pro pracovníky ve stavebnictví, kteří pracují převážně
venku, znamená nepříznivé počasí přerušení práce spojené
se mzdovými ztrátami. Tyto problémy řeší zákonná úprava
pro případ nepříznivého počasí, která stanoví náhradu za
ztrátu na výdělku v důsledku nepříznivého počasí, které
znemožnilo pracovní činnost.
Právní úprava kompenzace za nepříznivé počasí platí i pro
učně, avšak s výjimkou těch učňů, kteří studují současně
dva učňovské obory u dvou stavebních firem, přičemž na
jednu z nich se nevztahuje právní úprava kompenzace
za nepříznivé počasí podle § 1 zákona o kompenzaci za
nepříznivé počasí pro pracovníky ve stavebnictví (BSchEG).

ZAMĚSTNANEC
60 % skutečné
mzdy

PODNIK
Refundace

Žádost BUAK

BUAK
w w w. b u a k . at

