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Tato složka je určena pracovníkům v oblasti stavební údržby silnic, železnic a 

zařízení ve Švédsku.

Podnik, ve kterém pracujete, má uzavřenou dohodu s odborovou orga-

nizací Seko. V ní jsou uvedeny pracovní podmínky, které se na vás 

vztahují. To znamená, že podnik musí tato pravidla, která pro 

vás platí, dodržovat. Zde se pokusíme popsat nejdůležitější 

pravidla.

TJECKISKA



Pracovní smlouva
Existuje několik různých forem pracovního vztahu, ve kterém můžete být za-
městnán v podniku:
n	 Pracovní poměr na dobu neurčitou je hlavní forma pracovního poměru. 

Znamená, že jste zaměstnán/a na stálo. Vaše zaměstnání trvá do doby, než ho 
vy nebo zaměstnavatel vypovíte. Pokud chcete vy jako zaměstnanec ukončit 
pracovní poměr, musíte podat výpověď s měsíčním předstihem. Pokud chce 
zaměstnavatel ukončit pracovní poměr, je nejkratší výpovědní lhůta jeden 
měsíc. Pokud byl zaměstnanec zaměstnán déle než dva roky, platí delší vý-
povědní lhůta.

n Běžný pracovní poměr na dobu určitou znamená, že zaměstnanec je za-
městnán od určitého data do určitého data. Tento druh pracovního poměru 
se potvrzuje písemnou dohodou mezi podnikem a zaměstnancem.

n Sezónní zaměstnání znamená, že zaměstnanec je zaměstnán na určitou se-
zónu. Tento druh pracovního poměru se potvrzuje písemnou dohodou mezi 
podnikem a zaměstnancem.

n Zkušební pracovní poměr znamená, že zaměstnanec je zaměstnán, aby si 
zaměstnavatel a zaměstnanec zkusili, zda jim zaměstnání vyhovuje. Trvat 
může nejdéle šest měsíců. Pokud zaměstnání pokračuje po uplynutí těchto 
šesti měsíců, mění se pracovní poměr automaticky na pracovní poměr na 
dobu neurčitou. Zaměstnání ve zkušební době může zaměstnanec ukončit 
kdykoliv.

Do jednoho měsíce od začátku zaměstnání musí zaměstnanec obdržet potvr-
zení o zaměstnání, ve kterém ho zaměstnavatel písemně informuje o podmín-
kách, které pro zaměstnání platí. Tam musí být uvedeny následující informa-
ce: název a adresa zaměstnavatele, vaše jméno a adresa, vaše pracovní údaje a 
název profesní pozice, vaše forma pracovního poměru, výše vaší mzdy, délka 
placené dovolené, délka běžného pracovního dne a týdne a také, kterou kolek-
tivní smlouvou se zaměstnání řídí.



Mzda
Ve Švédsku nejsou žádné zákony, které by stanovovaly nejnižší mzdu. Zaměst-
navatelé a odborové svazy rozhodují v této věci v kolektivních smlouvách. Za-
městnanci v oblasti staveb a údržby silnic a zařízení musí podle dohody vydě-
lávat nejméně 163,50 SEK za hodinu nebo 28 444 SEK za měsíc. To je nejnižší 
možná mzda podle dohody, ale přirozeně můžete mít vyšší mzdu.

Jako zaměstnanec můžeme mít dvě formy mzdy:
n	 Měsíční mzda znamená, že pobíráte pevně stanovenou mzdu každý měsíc. 

Pokud pracujete v „mimořádném čase” nebo přesčas, máte nárok na přípla-
tek. Pokud pobíráte měsíční mzdu, můžete si vypočítat hodinovou mzdu tak, 
že měsíční mzdu vydělíte číslem 174.

n Hodinová mzda znamená, že berete mzdu za počet hodin, které v daném 
měsíci odpracujete. Za pracovní týden bez víkendu pobíráte mzdu za 40 ho-
din běžné pracovní doby. Navíc máte nárok na mzdu za volný svátek, který 
připadá na všední den, například za letní slunovrat, který se ve Švédsku sla-
ví vždy v pátek. V tom případě dostanete mzdu za osm hodin odpracovaných 
ve svátek * 163,50 SEK.

Práce přesčas znamená, že pracujete déle, než je běžná pracovní doba čili osm 
hodin denně. K práci přesčas nemůžete být nucen/a, můžete ji odmítnout. Po-
kud pracujete přesčas, máte právo na příplatek za práci přesčas. Od ponděl-
ka do pátku 19,00 hodin činí příplatek za práci přes čas 64 procent mzdy za 
každou hodinu, kterou odpracujete přesčas. O svátcích je to 126 procent. Tuto 
výši není možné volit, je stanovena v dohodě. Práci přesčas je možno nahra-
dit placeným volnem.

OB-příplatek – příplatek za práci „v mimořádném čase” vyplácí se nad 
běžnou mzdu ve výši:
n	 29 procent za pondělí–čtvrtek 05.00–06.00 a 17.30-22.00, dále za pátek 17.30–

19.00.
n 63 procent za pondělí–čtvrtek od 22.00 do 05.00 následujícího dne.
n 113 procent za páteční večer od 19.00 do 05.00 pondělního rána.
n 113 procent od ukončení pracovního doby běžného všedního dne před svát-

kem do 05.00 následujícího všedního dne.

Ve všech dodatcích je zahrnuta náhrada za dovolenou.



Pokud zaměstnanec onemocní, vždy tuto skutečnost oznámí zaměstnavate-
li. Když nemůžete pracovat z důvodů nemoci, bude vám zaměstnavatel vyplá-
cet nemocenské dávky. První den onemocnění je takzvaný karenční den, kdy 
se nevyplácí vůbec žádná náhrada. Potom máte právo na 80 procent vaší mzdy 
mezi 2. a 14. dnem. Onemocnění v délce jednoho týdne je nutno doložit potvr-
zením od lékaře. Pokud budete nemocní déle než dva týdny, ohlásí to váš za-
městnavatel sociální pojišťovně.

Specifikace mzdy bude uvedena při každé výplatě. Z ní budou patrné všech-
ny příplatky a náhrady a také daňové srážky.

Cestovné za služební cestu vlastním vozem se vyplácí za cestu z domova na 
pracoviště ve výši 18,50 SEK za 10 km. Pokud jedete autobusem nebo vlakem, 
činí náhrada 1/20 nákladů na měsíční jízdenku na pracovní den.

Dovolená se počítá od 1. dubna do 31. března. Za tuto odpracovanou dobu 
máte nárok na 25 dní placené dovolené. Pobíráte-li měsíční mzdu, získáváte 
navíc také náhradu za dovolenou ve výši 0,8 % měsíční mzdy za den dovolené. 
U hodinové mzdy činí vaše náhrada za dovolenou 13 % veškerých příjmů, kte-
ré si v průběhu roku vyděláte.

Zkrácení pracovní doby: Mezi 1. dubnem 2018 a 31. březnem 2019 si od-
pracováváte dobu, kdy si v případě potřeby můžete vzít volno. Nyní tato mož-
nost činí 34 hodin. Pokud zkrácení nevyužijete formou placeného volna, za-
městnavatel vám ho vyplatí jako mzdu.

Mějte na paměti
n	 Nikdo nesmí prodávat svoji práci za horších podmínek, než je uvedeno v do-

hodě.
n Pokud máte nějaké dotazy k vašemu zaměstnání nebo mzdě, kontaktujte nás 

v Seko.
n Pokud dostanete výpověď nebo budete posláni domů, aniž byste mohli začít 

pracovat, hned se s námi spojte.
n Jako člen Seko máte dobré pojištění pro volný čas. Pokud pracujete v podni-

ku, který má uzavřenou kolektivní smlouvu se Seko, jste dobře chráněni i o 
pracovní době. – Staňte se členem Seko – www.seko.se

Kontaktní údaje Seko
n	 Seko Služba členům 0770-45 79 00 sekodirekt@seko.se


