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Práva zemědělce
V Dolním Rakousku
Agrární komora Dolního Rakouska je zákonným zastupitelem zájmů všech zaměstnanců lesního a
zemědělského hospodářství. Každý, kdo vstupuje do zaměstnaneckého poměru se zemědělským
podnikem, se stává automaticky jejím členem. Základním úkolem Agrární komory Dolního
Rakouska (DR) je bezplatná podpora jejích členů v otázkách pracovního práva.
1. Nejmenší přípustná měsiční mzda pro pomocné síly činí € 1.403,97 brutto 1.162,90 € netto při
40 hodinách týdně.(stav:1.3.2020). Informujte se, jaká platba Vám za Vaši činnost náleží!
Nárok na minimální mzdu mají také na zemědělské podniky DR vypůjčení (smluvní)
pracovníci, případně zde vyslané pracovní síly. Dodržování minimální mzdy je ověřováno nejen
okresní nemocenskou pokladnou a finančním úřadem ale také finanční policií (dříve KIAB –
Kontrola nelegálních pracovníků zaměstnání). Při porušování jsou udělovány velké pokuty.
2. Na začátku pracovního poměru Vám musí být předány různé doklady, především:
 přihlášení u okresní nemocenské pokladny DR: dbejte na správné označení
skutečného rozsahu Vaší činnosti v přihlášce!
 písemná pracovní smlouva nebo potvrzení týkající se služebního poměru
Za každé mzdové období musí být vystaven výplatní lístek.
3. Každý zaměstnanec v zemědělství má nárok na mimořádné platby, tedy na 13.a 14. měsiční
plat.
4. O pravidelné pracovní době (plný pracovní úvazek 40 hodin týdně), to znamená jak dlouho a
kdy máte pracovat, musí být uzavřena dohoda. Za navíc provedený výkon než jak určuje
normální pracovní doba náleží zásadně příplatek k hodinové mzdě.
5. Veďte si osobně evidenci Vaší skutečné pracovní doby. Bez evidence pracovní doby není
možno si ověřit vyučtovaní mzdy.
6. Máte nárok na pětitýdenní placenou dovolenou za odpracovaný rok.
7. Při důležitých důvodech v překážkách práce, zejména v případě nemoci, máte nárok na
náhradu mzdy po dobu pracovní neschopnosti. Po určité časové období musí zaměstnavatel
dále vyplácet pravidelnou mzdu.
Je bezpodmínečné nutno domluvit si termín!
Dotazy výhradně jen v německém jazyce!

