Jak získat podporu

Často kladené otázky

Vezměte si veškerou dokumentaci a obraťte se na
místní odbory v zemi, kde pracujete. Jsou schopni
vám zprostředkovat informace ve vašem jazyce a
poskytnou vám podporu.

Kde získám podporu v České republice?
Vstupte do odborové organizace!
Zjistěte více o OSD
www.osdopravy.cz

Německo
Poradenský projekt DGB „Spravedlivá mobilita“
Michael Wahl, koordinátor dopravy
T: 0049 (0) 170 576 20 35
E: wahl@faire-mobilitaet.de
www.faire-mobilitaet.de
Belgie
Belgický odborový svaz dopravy
BTB Paardenmarkt 66
2000 Anvers, BE
T: 0032 (0) 3 224 34 11
E: ubt@ubt-fgtb.be
www.btb-abvv.be
Rakousko
Odborový svaz VIDA
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Vídeň, AT
T: 0043 (0) 1 53444 79
E: info@vida.at
www.vida.at

Nejsem občanem EU. Mohu být také podpořen?
Ano! Organizace v příslušných zemích vám
poskytnou informace ve vašem jazyce. Přineste si s
sebou veškerou dokumentaci o své pracovní době.
Znamená to pro mě nějaké riziko,
když požádám o podporu?
Ne! Odborové organizace vám pomohou vypočítat
odměnu, na kterou máte nárok, a podpoří vás při
jejím vymáhání.

Další informace o projektu TransFair:
https://transfair-project.eu/

Buďte rychlí!
Často se jedná o krátké lhůty, během
nichž můžete požadovat minimální
mzdu, na kterou máte nárok.

TransFair je financován Evropskou komisí v rámci programu EU
EaSI (GA č. VS/2019/0401). Evropská komise neodpovídá za jakékoli použití informací v něm obsažených.

Jste řidič kamionu
v Evropě?

Máte právo na
minimální mzdu
země, ve které
pracujete!

Máte právo na minimální mzdu země, ve které
pracujete
Pokud jste řidičem nákladního vozidla v Evropě,
máte právo na minimální mzdu země, ve které
pracujete (kromě tranzitu) – bez ohledu na to,
kde má sídlo váš zaměstnavatel.

Jak se stanovuje vaše
o dměna?

Dokumentujte veškerou
pracovní dobu

Kromě řízení se jako pracovní doba počítá i nakládání a čekání. Zaměstnavatelé však často za tento
druh práce neplatí nic nebo platí příliš málo.

Abyste mohli uplatnit svůj nárok na minimální
mzdu v zemi, kde pracujete, musíte být schopni
poskytnout důkazy.

Vytvořte si osobní archiv:

€

›› Dokumentujte celou svou pracovní dobu
›› Dvakrát ročně si načtěte svou kartu řidiče
a uložte si údaje v digitální podobě.

Minimální hodinová mzda činí v roce 2022:

›› Německo: 9,82 € (leden-červen 2022), 10,45 €

(červenec-prosinec 2022) hrubého za pracovní
hodinu

›› Belgie: 12,34 € hrubého za pracovní hodinu
(mzda bude zvýšena v únoru 2022)

›› Rakousko: 10,03 € hrubého za pracovní hodinu

Vaše odměna se skládá z následujících částí:
1 základní mzda (vypočtena na základě minimální
mzdy v zemi, kde pracujete)
2 příplatky (za práci přesčas, jízdu v době v noci
nebo přeprau nebezpečného zboží v závislosti na
zemi, ve které pracujete)
3 cestovní náhrady (částka stanovená českými
úřady pro zemi, ve které pracujete)

Společnost vašeho zaměstnavatele sídlí v České republice, ale vy
řídíte v Německu? Pak máte nárok
na německou minimální mzdu! K
příslušné minimální mzdě je třeba
uhradit cestovní náhrady.

Vyplácí vám zaměstnavatel bonusy
za ujeté kilometry nebo rychlost
doručení? To je zákonem zakázáno!

›› Vyfoťte si každý CMR. Najdete tam údaje o všech
subdodavatelích. Ti jsou spoluodpovědní za vaši
mzdu.

›› Při každém překročení státní hranice si zapište
místo, datum a čas.

›› Dokumentujte všechny pokyny zaměstnavatele:
místo ústních pokynů vyžadujte textové zprávy,
e-maily nebo podepsané dokumenty.

Zaměstnavatel po vás chce, abyste
manipulovali s tachografem? To
je nezákonné! Vše dokumentujte:
udělejte si písemnou poznámku,
snímek obrazovky nebo nahrajte
hlasovou zprávu s pokyny, které obdržíte. Poznamenejte si také datum.

