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Připojte  
se k nám!

CZE



Wilfried Perner / Jednatel

Společnost: 
Skupina byla založena v roce 2008 a je aktivní v celém Rakousku. Sídlo  
rmy se nachází ve městě Salzburg. Naši kvali kovaní personální manageři 
jsou zkušení a jsou neustále školeni v poradenství a péči o naše spolupra-
covníky. 
 
Naši spolupracovníci:
Spolupracovníci Perner Group jsou známí ve  rmách po celém Rakousku
pro svoji kompetenci, spolehlivost a zkušenosti. Každý z nás dává ve 
službách  rmy aktivně to nejlepší, co je v jeho silách. Dobře  
fungující spolupráce mezi spolupracovníky a personálním  
managementem podstatnou měrou přispívá k neustálému  
růstu Perner Group Holding GmbH! 

Jen díky výkonům našich spokojených spolupracovníků se  
Perner Group stala jednou z nejúspěšnějších společností  
v Rakousku. 

Staňte se také Vy jedním z našich  
kmenových zaměstnanců!

Nabízíme Vám:
ZAČNĚTE HNED!

• Pracovní smlouvu v 
Rakousku na dobu 
neurčitou 

• Nadprůměrnou 
odměnu

• Úrazové a zdravotní 
pojištění, pojištění pro 
případ nezaměstnanosti 
a důchodové pojištění 

• Příspěvek na dovolenou  
a vánoce (13.+14. plat)

• Péče a pomoc 
přímo na místě 

• Dlouhodobé 
zaměstnání

Již při čtení této brožury jste položili základní kámen pro svoji budoucnost 
s jistotou pracovního místa. Společnost Perner Group pro Vás otevírá 
pracovní trh v celém Rakousku a je Vaší přímou kontaktní osobou v 
celém Rakousku: Pomůžeme Vám při hledání ubytování a podpoříme 
Vás při Vašem pracovním nasazení. Dále Vás budeme ochotně 
informovat o možnostech profesního růstu.

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
v Perner Group Holding GmbH!



Fakta o Rakousku

• Povinná známka na dálnicích a rychlostních silnicích: 
2-měsíční viněta nebo roční viněta. Aktuální ceny naleznete na adrese:  
www.asfinag.at/maut-vignette/vignette 

• Maximální povolené rychlosti: 
Dálnice 130 km/h / silnice 100 km/h / na území obce 50 km/h 

• Měna: Euro (EUR) – aktuální směnné kurzy naleznete na adrese:  
www.oenb.at/zinssaetzewechselkurse

Hasiči 122

Policie 133

Záchranná služba 144

Informace o telefonních  
číslech 118877

Havarijní služba ARBÖ 123

Havarijní služba ÖAMTC 120

AMS (Pracovní úřad) +43(0)662/8883

Finanční úřad +43(0)662/6380547000

SGKK (Zdravotní pojišťovna) +43(0)662/8889

Důležitá telefonní čísla

• Předem od nás obdržíte všechny potřebné dokumenty, jako např. pracovní  
smlouvu, postoupení práv a údaje o pracovním nasazení. 

• Před zahájením práce nebo krátce po zahájení od nás obdržíte knihu pro  
zazna- menávání odpracovaných hodin. Tyto výkazy hodin musí být  
vyplňovány měsíčně, podepsány nadřízeným a odeslány k nám e-mailem,  
faxem, WhatsApp nebo poštou. 

• Existuje možnost dostat týdenní zálohovou platbu (srážku ze mzdy) – ovšem  
pouze tehdy, pokud nám byl předložen výkaz hodin za předchozí týden. Výše  
činí maximálně € 250/týden a MUSÍ být u nás objednána do středy 12 hodin. 
Zálohu vám převedeme na váš bankovní účet.  

• Ubytování pro Vás budeme rezervovat. Příspěvek na přenocování stanovený v 
předpisech hradíme vždy společně s platem, Vy zaplatíte pokoj sami přímo na 
místě. 

• Obzvláště důležité je, aby ke konci měsíce byly hodiny včas doručeny  
(do 02. dne následujícího měsíce) do naší kanceláře. Platy budou  
poukazovány měsíčně k 15.dni, je možné poukazovat plat také do Vaší  
vlasti. Výplatní lístky budou zasílány měsíčně e-mailem nebo poštou k Vám  
domů, z logistických důvodů nemůžeme zasílat tyto výplatní lístky do místa 
Vašeho ubytování.

Tak začíná spolupráce  
s Perner Group 



?Často kladené otázky
Od kdy jsem pojištěný u zdravotní pojišťovny a kdy dostanu svůj  
průkaz E-Card?
• Od první hodiny po zahájení práce máte prostřednictvím společnosti Perner Group 

u oblastní zdravotní pojišťovny Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK) sjednáno 
zdravotní pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti a důchodové pojištění. 

• V Rakousku dostanete průkaz zdravotní pojišťovny nazývaný E-Card, o který lze 
požádat u SGKK. Telefonát na číslo +43(0)662/8889 a sdělení svého jména a data na-
rození k tomu postačí. Uveďte prosím naši adresu (Perner Group Holding GmbH, Vo-
gelweiderstraße 44, 5020 Salzburg). Průkaz E-Card bude odeslán v průběhu několika 
dnů a my jej pošleme dále. 

Jsem pojištěný také ve své vlasti (E106)? 
• Abyste byli pojištěni také ve své vlasti, prosíme Vás o sdělení svých údajů o pojištění  

(název a adresa pojišťovny), abychom pro Vás mohli požádat o formulář E106 u SGKK. 

Jak udělám své vyúčtování daně?
• Doporučujeme Vám, abyste na konci roku provedli vyúčtování daně ze mzdy. K tomu 

je vhodné vést knihu jízd, kterou Vám rádi potvrdíme.
• Informace k daňovému přiznání najdete na www.bmf.gv.at/steuern

Co je to U1 (E301) a kdo jej vystavuje?
• Formulář U1 (E301) slouží jako doklad o době pojištění a zaměstnání v Rakousku, 

po ukončení Vašeho pracovního poměru o něj požádáme na pracovním úřadě 
Arbeitsmarktservice Salzburg a odešleme na Vaši domovskou adresu. 

Co je to L16 a kdo jej vystavuje?
• Formulář L16 je doklad o vyměřovacím základu příspěvků (doklad o příjmech  

za rok), je zasílán přímo od nás zdravotní pojišťovně a  nančnímu úřadu. 

Jak mohu v zahraničí společně pojistit také svoji rodinu?
• V Rakousku je zásadně možné spolupojistit také vlastní rodinu a formulář k 

vyplnění najdete na http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/ 
wai/9999/Beih1.htm 

Kdy mám v Rakousku nárok na dávky v nezaměstnanosti?
• Abyste v Rakousku získali dávku v nezaměstnanosti za poslední 2 roky, musíte  

pracovat celkem 52 týdnů (ne nepřetržitě) a hradit si povinné pojištění.  
Dále musíte mít v Rakousku trvalé bydliště. 
Každodenní vytváření pracovních příležitostí musí být zajištěno z vaší strany.
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WhatsApp 
+43 664 86 299 34

Často kladené otázky
Kolik dovolené mám?
• Dostanete 5 týdnů placené dovolené alikvotně za pracovní rok. Pracovní rok začíná 

dnem, kdy jste nastoupili do  rmy. 

Mohu jít na dovolenou, kdy chci?
• Ne! Dovolenou je nutné vždy dohodnout mezi Vámi a Perner Group. Žádáme Vás, 

abyste dovolenou projednali také vždy se zaměstnavatelem, aby bylo možné plynule 
zaručit další zaměstnání. 

Jak je to s mým nárokem na dovolenou, pokud podléhám BUAK?
• Pojišťovna pro proplácení dovolené a odškodného pracovníkům ve stavebnictví 

(BUAK) poskytuje plnění, která jsou stanovena v zákoně o dovolené a odškodném pro 
pracovníky ve stavebnictví (BUAG). Bližší informace obdržíte přímo na BUAK Hotline 
+43(0)5795 792700

Co udělám v případě nemoci nebo pracovního úrazu?
• V případě úrazu nebo nemoci se ohlaste prosím neodkladně před zahájením pra-

covní doby u příslušného personálního managera. Doklad o pracovní nes- chopnosti 
je nutno odevzdat u nás ve lhůtě 3 dnů. V případě pracovního úrazu je zaměstnávající  
rma povinna vyplnit záznam o úrazu a odeslat je do AUVA. 

Potřebuji ochranný pracovní oděv?
• V Rakousku je nutné nosit pracovní oděvy vhodné pro práci na staveništi. K němu 

patří např. pracovní blůza, pracovní kalhoty, bezpečnostní helma a bezpečnostní 
obuv S3. Pro různé průmyslové obory platí různé předpisy a požadavky na ochranné 
oděvy, naši personální manageři Vás na ně předem upozorní.

Jak musím vyplnit výkaz hodin a kde jej musím odevzdat?
• Výkaz odpracovaných hodin jsou hotové peníze a tak by se s ním mělo i zacházet! 

Aby byla zaručena včasná výplata mzdy 15. dne následujícího měsíce, je bezpod- 
mínečně nutné, aby výkazy hodin byly zaslány k nám do kanceláře vždy v pondělí 
následujícího týdne (faxem, e-mailem, WhatsApp, poštou). Na konci měsíce k nám 
musí být zaslány všechny výkazy hodin nejpozději do 02. dne (následujícího měsíce). 
 
Vyhněte se zdlouhavému zasílání poštou: Upřednostněte zasílání  
elektronickou cestou!
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Vaše kontaktní osoba

Stefan Aigner
in company since 2009

Mag. Lisa Schmidinger
in company since 2013 

Alexander Eder
in company since 2008

Eva Schwaiger
in company since 2010

Steffen Reiser
in company since 2015

René Hochwimmer
in company since 2016

Gerald Rendl
in company since 2017

Franz Helm
in company since 2016



Perner Group Holding GmbH
Vogelweiderstraße 44
A-5020 Salzburg
 
www.pernergroup.com

+43 662 870 175      

bewerbung@pernergroup.com

Váš přímý kontakt 
prodejců:
dispo@pernergroup.com

Pracovní výkazy zasílejte
na tým prosím na: 
arbeitszeit@pernergroup.com


