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Ste zamestnanec v priemysle, ktorého zamestnavateľom 
je firma v stavebnom priemysle so sídlom v zahraničí, 
a Ste vyslaný na stavbu do Nemecka? V tomto prípade 
máte ako zamestnanec nárok na minimálne pracovné 
podmienky. K tomu patria dovolenka, úhrada dovolenky 
a nárok na minimálnu mzdu. Čo to pre Vás znamená, 
Vám vysvetlíme:

Dovolenkové konanie

Pre stavebný priemysel v Nemecku existuje špeciálne 
dovolenkové konanie, ktorého sa musia zúčastniť 
všetci zamestnávatelia stavebného priemyslu. Tarifné 
dovolenkové konanie platí jednotne pre celé územie 
Nemecka. Preto sú všetky zahraničné stavebné firmy 
povinné zúčastniť sa v tohto konania, keď vysielajú 
zamestnancov na stavbu do Nemecka. 

Okrem toho je Váš zamestnávateľ povinný Vám zapla-
tiť aktuálnu minimálnu mzdu v nemeckom stavebnom 
odvetví. Výšku aktuálnej minimálnej mzdy nájdete na 
našich internetových stránkach soka-bau.de/Europa.

SOKA-BAU

SOKA-BAU bola založená tromi tarifnými partnermi 
kolektívneho vyjednávania v stavebnom priemysle 
a vykonáva v ich poverení dovolenkové konanie. 
SOKA-BAU pozostáva z pokladni dovolenkového a 
vyrovnávacieho fondu v stavebnom priemysle (Ur-
laubs- und Lohnausgleichskasse – ULAK) a z doplnko-
vej sociálnej poisťovne v stavebníctve (Zusatzversor-
gungskasse des Baugewerbes – ZVK). 

A takto funguje dovolenkové konanie:
Váš zamestnavateľ sa u nás prihlási a platí mesačný 
príspevok na Vaše dovolenkové nároky. Keď si čerpáte 
dovolenku, uhradí Vám Váš zamestnávateľ náhradu 
mzdy za dovolenku. My Vášmu zamestnávateľovi 
refundujeme náhradu mzdy, ktorú Vám vyplatil. Tým 
sú zabezpečené Vaše dovolenkové nároky, aj v prípa-
de, že zmeníte zamestnávateľa. Vašé nároky si jedno-
ducho zoberiete so sebou.

Po prihlásení zašleme Vášmu zamestnávateľovi infor-
mačný list o zamestnancovi s Vaším osobným číslom 
zamestnanca, ktoré vždy potrebujete, keď nás budete 
kontaktovať. V každom prípade si  tento list od Vášho 
zamestnávateľa vyžiadajte. 
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Toto su Vaše nároky ako zamestnanec v stavebníctve 
v Nemecku.

A   Dovolenka

1. Dľžka dovolenky
Koľko dovolenkových dní si môžete minimálne vybrať, 
závisí od Vašich odpracovaných dní v Nemecku. Po 
dvanástich pracovných dňoch Vám vždy vznikne nárok 
na jeden deň dovolenky. Za rok to je celkom 30 dní 
dovolenky spolu. 
P R Í K L A D: Zamestnanosť od 01.04. do 23.06. = 84 dní  

deleno 12 = 7 dní dovolenky.

2. Nároky na platenú dovolenku – Úhrada dovolenky 
Ak si čerpáte dovolenku počas Vášho zamestnania 
v Nemecku, uhradí Vám Váš zamestnávateľ Vaše 
nároky na platenú dovolenku. Minimálna výška do-
volenkových nárokov závisí od výšky Vašej hrubej 
mzdy, ktorú Ste mali pred začiatkom dovolenky. Ak-
tuálne sadzby nájdete na našej internetovej stránke 
pod soka-bau.de/Europa.

B   Náhrada

1. Predpoklady na náhradu
Behom Vášho zamestnania v Nemecku Ste nevyčerpali 
Vašu dovolenku alebo Ste čerpali len časť Vašej do-
volenky. Vtedy Vám vyplatíme zostatok Vašich dovolen-
kových nárokov, keď:

 > už viac ako tri mesiace nepracujete na stavbe v  
Nemecku a keď nie ste nezamestnaný alebo

 > keď už viac nepracujete v stavebnom ale v inom 
odvetví alebo

 > keď Ste teraz zamestnanec/úradník alebo učeň.

Ste aktuálne nezamestnaný? Vtedy si o žiadnu náhradu 
nemôžete požiadať, nakoľko by Ste sa ešte stále mohli 
vrátiť do stavebníctva. Keď budete znova pracovať v 
stavebníctve, preberie Váš nový zamestnávateľ Vaše 
nevyčerpané dovolenkové nároky z aktuálneho a pre-
dchadzajúceho roka.

2. Žiadosť na náhradu
Žiadosti na náhradu nájdete na našej internetovej strán-
ke pod soka-bau.de/Europa.

3. Financovaný nárok 
My Vám môžeme vyplatiť len tú výšku Vašich nárokov 
na náhradu dovolenky, za ktorú Váš zamestnávateľ 
zaplatil príspevky.

4. Sociálne poistenie a daňová povinnosť
Z Vašej náhrady Vám bude odpočítaná čiastka odvodov 
zamestnanca na sociálnu poisťovňu a paušálny daňový 
podiel. Podiel dane odvádzame priamo na daňový úrad.
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C   Odškodnenie

1.  Prepadnutie dovolenkových nárokov
Nároky na dovolenku a na jej preplatenie prepadnú 
koncom kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, 
v ktorom tieto nároky vznikli. 
P R Í K L A D:  Dovolenkový nárok z roku 2017 prepadáva k 31.12.2018.

2. Odškodnenie za prepadnuté dovolenkové nároky 
a náhrady
V prípade prepadnutia Vašich nárokov na preplatenie 
dovolenky, si môžete u nás podať žiadosť o odškod- 
nenie. Výška je rovnaká ako prepadnuté nároky
platenej dovolenky.

3. Žiadosť na odškodnenie
Vašu žiadosť si podajte až v nasledujúcom roku od vznik-
nutia dovolenkového nároku. Predčasnú žiadosť nemôže-
me spracovať. Vtedy by Ste museli Vašu žiadosť podať 
znova. Žiadosti na odškodenie nájdete na našej interneto-
vej stránke pod soka-bau.de/Europa.
P R Í K L A D:  Odškodnenie za  prepadnuté dovolenkové nároky

z 2016 sa môžu podať až od  01.01.2018 do 31.12.2018.

4. Financovaný nárok
My Vám môžeme vyplatiť len tú výšku Vašich nárokov 
na odškodnenie, za ktorú Váš zamestnávateľ zaplatil 
príspevky.

5. Daňová povinnosť
Z Vášho odškodnenia Vám odpočítame paušálny daňový 
podiel, ktorý musíme odvádzať priamo na daňový úrad.

 D   Výpis z účtu

Chcete dostať informácie o Vašich aktuálných dovolen-
kových nárokoch? Raz za rok Vám posielame výpis 
z účtu zamestnanca. Tu nájdete všetky nahlásené  
údaje od Vášho zamestnávateľa.



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
soka-bau.de/Europa


