Důchod
Pokud jste členem zaměstnanecké organizace, nebo
se na Vás vztahuje dohoda o přistoupení, vztahuje se
na Vás systém o důchodovém pojištění, které Vám
musí Váš zaměstnavatel platit. Platby tvoří základní
sazbu 12 % z Vaší celkové měsíční hrubé mzdy, Vy sami
hradíte 4 %. Zbytek platí Vás zaměstnavatel.
Mnoho pojišťoven nabízí zdravotní systém. To znamená, že máte možnost dostat zdarma masáže, nebo
fyzioterapii a podobné ošetření. K vašemu důchodu se
pojí řada pojištění – např. v případě smrti nebo kritické
nemoci. Zeptejte se Vašich odborů na pravidla ve Vaší
firmě.
Dovolená
Podle dánských zákonů máte právo na 25 dní dovolené během jednoho dovolenkového roku (ferieår) s
příspěvkem na dovolenou (feriepenge), který odpovídá 12,5 % Vaší mzdy. Příspěvek na dovolenou, kterou
si vyberete do 30. dubna 2020, se vypočítává z Vaší
mzdy z roku 2018.
Od 1. května do 31. srpna 2020 se příspěvek na dovolenou bude vypočítávat z Vaší mzdy od 1. ledna do 31.
srpna 2019.
Od 1. září 2020 se příspěvek na dovolenou (12,5 %)
bude vypočítávat z Vaší aktuální mzdy (souběžná
dovolená - samtidighedsferie). Zde získáte 2,08 dne za
měsíc, který si můžete vybrat následující měsíc.
Podle kolektivních dohod máte kromě toho ještě 1
další týden dovolené (6. týden dovolené).
O odborech
80 % všech stavebních dělníků je sdruženo v odborech
v BAT. Odbory pro všechna odvětví ve stavebním sektoru v Dánsku vyjednávají kolektivní dohody a každý
rok pro své členy zajišťují kompenzace v řádu miliard
dánských korun. Odbory v BAT sdružují všechny stavební dělníky a podepisují kolektivní dohodu se všemi
firmami bez ohledu na národnost.

Dobré pracovní podmínky v Dánsku vytváříme společně, proto potřebujeme i Vás. Pokud se Vy a Vaši
kolegové přihlásíte do odborů, odbory Vám pomohou
zajistit dobrou mzdu a dobré pracovní podmínky.
Kromě toho dostanete osobní pomoc, pokud byste na
příklad utrpěl škodu, nebo kdyby šla firma do konkurzu. Přihlaste se dříve, než budete naši pomoc potřebovat, podobně jako platíte pojistné dřív, než dojde k
nějaké škodě.
Máte dotazy?
Tento leták obsahuje pouze malou část pravidel,
která na dánském trhu práce platí. Pokud se chcete
dozvědět více, nebo máte-li nějaké dotazy, kontaktuje
prosím odbory.

3F – BJMF
Mølle Allé 26, 2500 Valby
Rune Thor Nielsen
Telephone: +45 2810 7700 (mluví anglicky)
E-mail: 0103-55@3f.dk (Můžete psát česky)
www.3f.dk/bjmfimmigrant

BAT – Bygge-, Anlægs- og Trækartellet – je sdružení odborů v
oblasti stavebnictví v Dánsku, která se skládá z odborů nazvaných 3F, Dansk EL-forbund, Malerforbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, HK a Teknisk Landsforbund. BAT
zastupuje přibližně 80.000 zaměstnanců.
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Vítejte v
Dánsku!
Zkontrolujte si svou
odborářskou dohodu!

BAT

Vítejte v Dánsku!

Vaše práva
na dánském
staveništi

nemoci, dovolená, příplatek na důchod a spoření za
práci o svátkách. Pokud je tam něco o zálohové platbě,
musíte si zkontrolovat, zda částka sedí s tou částkou,
kterou jste dostali vyplacenou.
Pracovní doba
Pracovní doba je běžně stanovena na 37 hodin týdně
a musí být od 6.00 hod do 18.00 hod od pondělí do
pátku. Jiná pracovní doba se musí písemně dohodnout
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nezapomeňte si zapisovat, jak hodně a kde pracujete. Pište si
to do kalendáře a uschovejte si kopii týdenních přehledů, které odevzdáváte svému zaměstnavateli.

Vítejte v Dánsku. Zaměstnanci na dánských pracovištích mají řadu práv, která jsou vyjednaná v odborářských dohodách pro každou profesní skupinu. Pokud
pracujete pro firmu, na kterou se odborářská dohoda
vztahuje, máte stejná práva, jako Vaši dánští kolegové.
Ve zkratce o odborářských d
 ohodách
V Dánsku to není vláda, ale strany pracovního trhu,
které určují pravidla, která platí na pracovním trhu.
Pravidla jsou zakotvena v odborářské dohodě, která je
kolektivní dohodou mezi Vašimi odbory a zaměstnavatelem/Vaší firmou.
V Dánsku není zákonem stanovena minimální mzda.
Proto se musíte vždy informovat, kde jste zaměstnaní, zda Váš zaměstnavatel má odborářskou dohodu.
Můžete se to dozvědět tak, že budete kontaktovat
vaše místní odbory.
Průkaz o zaměstnání
Když pracujete na dánském pracovišti, musíte mít
průkaz o zaměstnání, na kterém musí být uvedeno
následující:
• Jméno
• Osobní číslo/IČO
• Adresa
• Datum nástupu do
• Telefonní čísla
zaměstnání
• Druh mzdy – hodinová • Info o podmínkách
či úkolová
odborářské dohody

Přesčasy a práce o víkendu
Pokud pracujete více, než 37 hodin týdně, nebo o
víkendu, máte běžně právo na odměnu navíc. Typicky
dostáváte příplatek ve výši 50 % za první tři hodiny
práce přesčas, a příplatek ve výši 100 % za zbytek. N
 ezapomeňte na to, že musíte dostat mzdu za
VŠECHNY hodiny, které odpracujete. Pokud jde o pracovní smlouvu s více než 37 hodinami týdně, je vždy
dobré si nechat tuto smlouvu pročíst odbory.
Pracovní smlouva se podepisuje ve dvou exemplářích,
vámi i zaměstnavatelem.
Minimální mzda
Mzda se domlouvá mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem, na základě odborářské dohody. Minimální mzda
se odvíjí od Vaší profesní skupiny. Nezapomínejte, že
minimální mzda je pouze výchozím bodem pro vyjednávání. V tabulce níže najdete některé sazby, které platí
od března 2020 do února 2021. A průměrná sazba, která
odráží minimální mzdu + výsledek místního vyjednávání.
Mzdové pásky
Každý zaměstnanec, který pracuje pro firmu, na kterou
se vztahuje odborářská dohoda, musí dostat mzdovou
pásku za každou vyplacenou mzdu. Nejdůležitější informace, které vyplývají z Vaší mzdové pásky jsou: hodinová sazba, počet hodin, platba za přesčasy, mzda v době

Profesní
skupina

Hrubá hodinová
sazba minimální
mzdy od března 2020

Průměrná hrubá
hodinová sazba za
4. čtvrtletí 2019*

Betonáři
/ Vazači železa

128,65 kr. / 17,25 €

188,85 kr. / 25,27 €

Potrubáři

132,10 kr. / 17,71 €

211,33 kr. / 28,28 €

Zedníci

151,40 kr. / 20,29 €

201,62 kr. / 26,98 €

Tesaři

128,40 kr. / 17,21 €

194,19 kr. / 25,98 €

Malíři

130,35 kr. / 17,47 €

174,31 kr. / 23,32 €

Elektrikáři

133,70 kr. / 17,92 €

205,29 kr. / 27,47 €

Instalatéři

132,10 kr. / 17,71 €

211,33 kr. / 28,28 €

*Zdroj: Statistika platů DA

