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Dovolenkové konanie pri vyslaní 
na stavbu do Nemecka

Máte stavebný podnik so sídlom v zahraničí a vysielate zamestnancov stavebného priemyslu na 
stavenisko do Nemecka? 

Vo vysielajúcej dobe majú Vaši zamestnanci nárok na nemecké minimálne pracovné podmienky. K tomu patrí dovolenka, úhrada 
dovolenky a úhrada minimálnej mzdy. Čo Vy ako zamestnávateľ musíte dodržiavať, Vám tu vysvetlíme.

Máte ešte nejaké otázky? Sme Vám k dispozicii aj vo Vašom rodnom jazyku, pod: 

Belgicko 
+49 611 707-4054

Bosna a Hercegovina 
+49 611 707-4056

Bulharsko 
+49 611 707-4056

Česko 
+49 611 707-4052

Chorvátsko 
+49 611 707-4056

Čierna Hora 
+49 611 707-4056

Dánsko 
+49 611 707-4054

Estónsko 
+49 611 707-4052

Francúzsko 
+49 611 707-4054

Grécko 
+49 611 707-4052

Holandsko 
+49 611 707-4054

Írsko 
+49 611 707-4054

Lichtenštajnsko 
+49 611 707-4054 

Litva 
+49 611 707-4052

Lotyšsko 
+49 611 707-4052

Luxembursko 
+49 611 707-4054

Macedónsko 
+49 611 707-4056

Maďarsko 
+49 611 707-4059

Poľsko 
+49 611 707-4053

Portugalsko 
+49 611 707-4052

Rakúsko 
+49 611 707-4054

Rumunsko 
+49 611 707-4058

Rusko 
+49 611 707-4056

Slovensko 
+49 611 707-4052

Slovinsko 
+49 611 707-4056

Španielsko 
+49 611 707-4052

Srbsko 
+49 611 707-4056

Švajčiarsko 
+49 611 707-4054

Taliansko 
+49 611 707-4051

Turecko 
+49 611 707-4052 

Ukrajina 
+49 611 707-4056

Veľká Británia 
+49 611 707-4054 

Ostatné krajiny 
+49 611 707-4052

Adresa: Sídlo spoločnosti
SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse 
der Bauwirtschaft (ULAK)
Hauptabteilung Europa
Wettinerstraße 7 
65189 Wiesbaden
DEUTSCHLAND

Poštová adresa
SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse 
der Bauwirtschaft (ULAK)
Hauptabteilung Europa
Postfach 5711
65047 Wiesbaden
DEUTSCHLAND

Fax: + 49 611 707-4555
europaabteilung@soka-bau.de
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Kto alebo čo je SOKA-BAU?

SOKA-BAU bola založená tromi tarifnými partnermi kolektív- 
neho vyjednávania v stavebnom priemysle a vykonáva v ich 
mene poverené dovolenkové konanie. SOKA-BAU pozostáva 
z pokladni dovolenkového a vyrovnávacieho fondu v staveb-
nom priemysle (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse – ULAK) a 
z doplnkovej sociálnej poisťovne v stavebníctve (Zusatzversor-
gungskasse des Baugewerbes – ZVK). 

Dovolenkové konanie

Každý zamestnávateľ stavebného priemyslu nám platí príspe-
vky za každého zamestnanca priemyslu. Pre každého z týchto 

zamestnancov vedieme účet. Keď zamestnanec čerpal platenú 
dovolenku, refundujeme zamestnávateľovi tie od Vás už pre-
platené dovolenkové nároky.  
To je to takzvané dovolenkové konanie. Tarifné dovolenkové 
riadenie platí jednotne pre celé územie Spolkovej republiky Ne-
mecko. Preto sú všetky zahraničné stavebné firmy povinné sa 
v tomto konaní zúčastniť, keď vysielajú zamestnancov na stavbu 
do Nemecka. Účasť v tomto dovolenkovom konaní je povin-
nosťou. Takisto Ste povinný za každého vyslaného zamestnanca 
platiť aktuálnu minimálnu mzdu v nemeckom stavebnom od-
vetví. Výšku aktuálnych minimálnych miezd  nájdete na našej 
internetovej stránke soka-bau.de/Europa.

Takto funguje dovolenkové konanie počas vyslania 

1. Vaše prihlásenie u nás
Pred začiatkom stavebnej činnosti sa musíte u nás písomne 
prihlásiť. Dôležité: Prihlásenie je nutné aj u generálneho colné-
ho riaditeľstva (§18 Zákon o vyslaniu zamestnancov).

2. Číslo zamestnávateľa a podklady
Oznámime Vám Vaše číslo zamestnávateľa a pošleme Vám 
všetky nutné dokumenty potrebné na prihlásenie vo Vašom 
rodnom jazyku. Keď nás budete kontaktovať, Vás prosíme 
nám vždy uviest’ Vaše číslo zamestnávateľa. Okrem toho Vás 
prosíme vydať Vašim zamestnancom informačný list, ktorý 
Vám pošleme pre každého Vášho vyslaného zamestnanca.

3. Registrácia Vaších údajov
Vyplňte formuláre so základnými údajmi za zamestnávateľa  
a za každého Vášho zamestnanca. Potom nám tie dokumenty 
pošlite na registráciu späť. Keď sa zmenia Vaše základné údaje 

alebo údaje zamestnancov (napríklad adresa niektorého za-
mestnanca), tak Vás žiadame nám to čo najskôr oznámiť. 

4. Mesačné hlásenie a platenie príspevkov
Každý mesiac nám teraz odovzdáte elektronické mesačné 
hlásenie, ktoré obsahuje údaje o hrubej mzde, platenej do-
volenke a odpracovaných hodinách Vašich zamestnancov. 
Mesačné hlásenie musí byť najskôr k 15.dňu každého nasle- 
dujúceho mesiaca odovzdané. Mesačné príspevky, ktoré sa 
vypočítajú z hrubej mzdy, musia byť najskôr do 20.dňa  
každého mesiaca zaplatené.

Príklad: Mesačné hlásenie za január musí byť odovzdané  
elektronicky do 15. februára. Platba musí byť zaplatená do  
20. februára.

5. Nároky na platenú dovolenku 
Vaše hlásenie a platbu Vašich príspevkov spočítame a vyúčtuje-
me nároky na platenú dovolenku Vašich zamestnancov. Keď Ste 
počas vyslania povolili a uhradili zamestnancom dovolenku, tak 
ju uvediete v mesačnom hlásení.

6. Refundácie 
Uhradená dovolenka bude Vám refundovaná len vtedy, keď 
budú všetky príspevky z Vášho príspevkového účtu zaplatené, 
a len vtedy keď budú splnené všetky ostatné podmienky. O 
aktuálných nárokoch informujeme Vás a Vašich zamestnancov. 

7. Zmena zamestnávateľa
Má niektorý z Vašich zamestnancov ešte nároky na platenú 
dovolenku od predchádzajúceho zamestnávateľa? Vtedy si 
môže túto dovolenku vyčerpať, pokiaľ je vyslaný. Uhradenú 
dovolenku dostanete potom od nás refundovanú.

Počas vysielajúcej doby do Nemecka majú Vaši  
zamestnanci okrem toho ešte tieto nároky:

1. Dľžka dovolenky
Koľko dovolenkových dní Vašim zamestnancom nastanú, 
závisí od toho, koľko dní si odpracovali v Nemecku. Po každých 
dvanástich pracovných dňoch získajú Vaši zamestnanci nárok 
na jeden deň dovolenky. Dovolenkový nárok za jeden celý rok 
obsahuje 30 dní dovolenky.

2. Nároky na platenú dovolenku – Úhrada dovolenky
Výška dovolenkových nárokov závisí od hrubej mzdy, ktorú 
Vaši zamestnanci zarobili do začiatku dovolenky.  
Aktuálne sadzby nájdete na našej internetovej stránke pod 
soka-bau.de/Europa.

3. Nároky zamestnancov po ukončení vyslania
 > Za nevyčerpanú dovolenku si Vaši zamestnanci môžu u  

nás podať žiadosť na náhradu svojich nárokov. Keď budú 
splnené všetky podmienky uhradíme nároky priamo na 
účet každého zamestnanca. 

 > Vyplatenie je možné len vtedy keď su nároky Vašich  
zamestnancov financované. To znamená, keď ste nám  
riadne platili Vaše príspevky. 

 > V prípade, že nároky na platenú dovolenku prepadli, môžu  
si zamestnanci podať žiadosť o odškodnenie.


