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

ZÁPOČET DALŠÍCH DOB ZAMĚSTNÁNÍ
Pokud jste byli v příslušném čtvrtletí zaměstnáni,
obdržíte Informaci pro zaměstnance
(Arbeitnehmerinformation, ANI). To vám umožní dobrou
kontrolu nároků, které vám vznikly za dané období.
Jestliže nebyl pracovní poměr zaevidován u fondu BUAK,
předložte nám, prosím, do 8 měsíců po jeho ukončení
osobně následující doklady:
Úřední doklad s fotografií (platný řidičský průkaz,
cestovní pas, občanský průkaz)
Přihlášení a odhlášení u oblastní zdravotní
pojišťovny (vystavuje podnik/zaměstnavatel)
Potvrzení o pracovním poměru a potvrzení o
příjmu (vystavuje podnik/zaměstnavatel)
Výplatní pásku ze dvou zúčtovacích období
Případně rozhodnutí Fondu pro zajištění příjmu
při platební neschopnosti zaměstnavatele (IEF),
resp. rozsudek Soudu pro pracovní a sociální
záležitosti
Po důkladném ověření bude vydáno rozhodnutí, jestli
lze tento pracovní poměr započítat.
Telefon: provolba 5000
E-mail: kundendienst@buak.at
Telefon: provolba 1820
Email: sozialbetrugsbekämpfung@buak.at

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
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VAŠE
NÁROKY

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Kdy si mohu nechat u Fondu dovolené
a náhrad pracovníků ve stavebnictví
(BUAK) započítat dobu zaměstnání?
Revize: 01. 08. 2017

tschechisch
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ZIMNÍ SVÁTKY
Jestliže nejste v průběhu zimních svátků (24.12., 25.12.,
26.12., 31.12., 01.01., 06.01.) zaměstnáni na stavbě, obdržíte
za tyto dny při splnění určitých podmínek náhradu!
ODŠKODNĚNÍ ZA NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ

Fond dovolené a náhrad pracovníků ve stavebnictví (BUAK)
umožňuje zaměstnancům ve stavebnictví získat nárok na
dovolenou a odstupné i v tom případě, že období, kdy jsou
zaměstnáni, jsou v průběhu střídání sezón přerušovaná,
nebo u nich dochází k častějšímu střídání firem/
zaměstnavatelů. Roční doba zaměstnání se navíc zvyšuje díky
předpisům o započítávání zimních svátků. Za dobu, po kterou
nelze vykonávat pracovní činnost z důvodu nepříznivého
počasí, je vyplácena náhrada za nepříznivé počasí ve výši 60
% skutečné mzdy.

VAŠE NÁROKY

Často dochází k tomu, že (stavební) práce nelze provádět
v důsledku špatného počasí. V tomto případě vám podnik
vyplatí 60 % vaší skutečné mzdy!
PŘEKLENOVACÍ DŮCHOD
Pokud jste ve stavebnictví dosáhli dostatečné délky
doby zaměstnání, můžete jako překlenovací důchod
(Überbrückungsgeld) v posledních 52 týdnech před
ukončením pracovního poměru čerpat až šestnáctkrát 169,5
násobek vaší hodinové mzdy podle kolektivní smlouvy pro
třídu, do které jste byl během této doby převážně zařazen (viz
složka Překlenovací důchod)

DOVOLENÁ

PODMÍNKA

Bez ohledu na to, jak často přerušujete zaměstnání a jak
dlouho jste zaměstnáni v určitém podniku, platí zásada,
že za každý den zaměstnání se navyšuje nárok, který
můžete uplatnit u fondu dovolené a náhrad pracovníků ve
stavebnictví (BUAK)!

Pracovní poměr může být okamžitě započítán jen tehdy,
pokud nenahlášené doby zaměstnání sdělíte Fondu dovolené
a náhrad pracovníků ve stavebnictví (BUAK) do 8 měsíců.

NÁHRADY
Jestliže splňujete předpoklady pro vznik nároku podle Zákona
o dovolené a náhradách pracovníků ve stavebnictví (BUAG)
(tzv. „staré náhrady“ – Abfertigung Alt), zvyšuje každý den
zaměstnání výši vašeho nároku. Pokud se na vás vztahují
ustanovení o náhradách podle Zákona o náhradách pro
zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (BMSVG,
tzv. „nové náhrady“ – Abfertigung Neu), zvyšují se vaše
nároky na podnikové sociální zabezpečení hrazené z fondu
dovolené a náhrad pracovníků ve stavebnictví (BUAK BVK).

Informujete-li fond BUAK o svém pracovním poměru v
podniku, na který se vztahuje zákon o dovolené a náhradách
pracovníků ve stavebnictví (BUAG), později než 8 měsíců po
ukončení pracovního poměru, vzniká nárok za odpracované
pracovní dny vůči BUAK pouze v případě, že příslušný podnik
uhradil požadované příspěvky.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST PODNIKU

Na následující straně jsou uvedeny podniky, které podléhají
zákonu o dovolené a náhradách pracovníků ve stavebnictví
(BUAG). Postup podle této právní úpravy je obligatorní,

to znamená, že se podnik musí řídit zákonem o dovolené
a náhradách pracovníků ve stavebnictví (BUAG). Současně
není přípustné, aby mezi podnikem a zaměstnancem byla
uzavřena dohoda, jejímž účelem by bylo obejít zákon (BUAG).
V praxi se však přesto stává, že jednotliví pracovníci nejsou
Fondu dovolené a náhrad pracovníků ve stavebnictví (BUAK)
nahlášeni. Pokud by se to vztahovalo také na vaši osobu,
můžete uplatnit své požadavky u fondu BUAK předložením
určitých dokladů. Bližší informace k tomu najdete na
následující straně.

NA KTERÉ ZAMĚSTNANCE SE VZTAHUJE
ZÁKON O DOVOLENÉ A NÁHRADÁCH
PRACOVNÍKŮ VE STAVEBNICT VÍ (BUAG)?
BUAG se v zásadě vztahuje na všechny zaměstnance podniků, které
jsou zahrnuty do seznamu uvedeného v § 2 BUAG.

Patří sem mimo jiné:
Bstavební živnosti, stavební průmysl, dodavatelé a zhotovitelé
stavebních armovacích konstrukcí, podniky provádějící zemní a
výkopové práce, firmy zabývající se stavbou krbů, podniky provádějící
zateplování fasád, kamenické firmy, pokrývačské firmy, firmy
provádějící dlaždičské práce, kamnáři, podlahářské a obkladačské
firmy, tesařství, stavba studní, firmy provádějící hloubkové vrty,
půjčovny nářadí, půjčovny stavebních strojů, firmy provádějící
izolační práce, asfaltérské firmy, firmy zhotovující dřevocementové
prvky, firmy dodávající lité teracové prvky, firmy dodávající umělý
mramor, štukatérské firmy, firmy zabývající se suchou výstavbou atd.,
a rovněž pracovní agentury resp. zaměstnavatelé, kteří přenechávají
pracovníky do zahraničí k provádění činností, které co do své povahy
spadají do oboru činnosti podniků podle § 2 odst. 1 písm. a – g
zákona o dovolené a náhradách pracovníků ve stavebnictví (BUAG), a
tito zaměstnanci v zahraničí skutečně vykonávají takové činnosti.
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