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Věc: Práva pomocníků při sklizni a zemědělských dělníků v zemědělských podnicích 

 

 
Vážený člen komory, 
 

 

 

Hornorakouská komora zemědělských pracovníků (HR KZP = OÖ LAK) je zákonným zástupcem zájmů 
všech zaměstnanců v zemědělství a lesnictví v Horním Rakousku. Kdo je zaměstnán v zemědělském 
podniku v Horním Rakousku, je automaticky členem komory OÖ LAK. Ve spolupráci se všemi úřady 
(veřejná služba zaměstnanosti, rakouská zdravotní pojišťovna, finanční policie a inspekce zemědělství 
a lesnictví) chceme předcházet nedorozuměním v oblasti sezónních zemědělských činností, a proto 
vás informujeme o vašich právech, která se týkají odměňování, ochrany zaměstnanců a minimálního 
standardu ubytování. Hlavním úkolem komory OÖ LAK je bezplatná podpora členů komory v otázkách 
pracovního práva.  

 

Pro všechny pracovněprávní vztahy mezi pomocníky při sklizni a zemědělskými dělníky platí následující 
zásady: 

 

1. Měsíční minimální mzda (brutto) závisí na uzavřené dohodě o odměňování  
• € 1.576,00 pro pomocníky při sklizni, pro sezónní pracovníky 

• € 1.580,00 pro zemědělské dělníky 

 

Pokud se vyplatí méně než minimální mzda, hrozí vysoké pokuty. 
 

2. Zaměstnancům musí být doručeny různé pracovní dokumenty. Dávejte hlavně 
pozor, aby vás 

• na začátku pracovního poměru přihlásil zaměstnavatel do Rakouské zdravotní 
pojišťovny a 

• vystavoval vám měsíčně výplatní pásku. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lak-ooe.at/


 
 

 

II/II 

3. Každý zaměstnanec má nárok na dvě mimořádné mzdy ročně („13. a 14. plat") ve výši vždy jedné 
měsíční mzdy. Bez ohledu na dobu trvání zaměstnání jsou mimořádné mzdy splatné jako alikvotní 
částka mzdy. 

 

4. Běžná týdenní pracovní doba je při zaměstnání na plný úvazek 40 hodin. Za přesčasy, které 
vzniknou, se obvykle vyplácí příplatky k hodinové mzdě.  

 

 

5. Zaměstnavatelé jsou povinni vést evidenci o docházce.  

Musíte se ujistit, že vám byla doručena tato evidence, a také si uchovávejte své vlastní ručně 
zapsané záznamy o začátku a konci denní pracovní doby a pracovních přestávkách.  
 

6. Za pracovní rok máte nárok na pět týdnů placené dovolené. 

Za nevyčerpanou dovolenou se na konci pracovního poměru vyplatí odškodné („náhrada za 
dovolenou“). 

 

7. V případě onemocnění máte nadále nárok na vyplácení mzdy po jistou dobu. Onemocnění musíte 
bezodkladně nahlásit zaměstnavateli. V případě sporu byste měli být schopni prokázat, že jste toto 
hlášení odeslali. Na vyžádání zaměstnavatele se musí předložit lékařské potvrzení o 
práceneschopnosti. Zahraniční lékařská potvrzení musíte osobně předložit v průběhu týdne 
rakouské zdravotní pojišťovně nebo zaslat poštou, v opačném případě nebudou vyplacené 

nemocenské dávky. 

 

8. Pokud vám zaměstnavatel poskytne ubytování, musí toto ubytování odpovídat místnímu 
standardu. Bližší informace k tomu naleznete v přiloženém informačním listu. 

 

Máte dotazy nebo potřebujete pomoc s prosazením svých nároků? Obraťte se na nás pod: Telefonní 

číslo 0732 656 381-0 

 

Kontakt: 

OÖ Landarbeiterkammer 

Scharitzerstraße 9 

4020 Linz 

Tel.: 0732 656 381-0 

 Fax: 0732 656 381-29 

e-mail:   office@lak-ooe.at 

https://www.lak-ooe.at/ 

Sjednání schůzky (v německém 
nebo anglickém  

jazyce) nutné! 
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