Zápis z operativní porady náměstků ve věci minimální mzdy v SRN

Dne 13. ledna 2015 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) konala
operativní porada náměstků resortů práce a sociálních věcí, dopravy, financí a zahraničních
věcí ve věci plošného zavedení minimální mzdy ve Spolkové republice Německo.
I NM MPSV P. Šimerka stručně představil aktuální vývoj v problematice nově zavedené
plošné minimální mzdy ve Spolkové republice Německo (dále jen MiLoG); zmínil úkol
koordinovat činnost v této věci, který byl MPSV uložen vládou na jednání dne 22. prosince
2014. Shrnul také některé informace z jednání předsednictva Rady hospodářské a sociální
dohody ČR ze dne 12. ledna 2015 (přes 85 % českých dopravců jsou malí dopravci s flotilou
do 5 vozů, pro které jsou administrativní náklady spojené s MiLoGem obzvláště tíživé;
odbory se vyjádřily v tom smyslu, že ČR by neměla vystupovat proti německé minimální
mzdě jako takové, ale pouze proti extenzivnímu rozsahu její působnosti).
Všechny zastoupené rezorty se po té shodly, že aplikace MiLoGu nad rámec pracovních
vztahů podle německého práva a případů vysílání pracovníků - především na tzv. čistý
tranzit - je pro ČR nepřijatelná a ztotožnily se s právním názorem Odboru komunitárního
práva Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV)1, že se přiměřenost takového opatření
z hlediska čl. 56 SFEU (volný pohyb služeb) s avizovaným německým uplatňováním MiLoGu
jeví býti zpochybnitelná. Rezorty se také shodly, že problém je potenciálně širší a týká se
dalších českých nevyslaných zaměstnanců v Německu (např. otázka pracovních cest) než
jen případů v tranzitní dopravě. Problém tranzitu je však momentálně nejzávažnější
a nejaktuálnější. Na MD a MPSV se obrací řada dopravců s dotazy ohledně fungování
a oprávněnosti nové německé úpravy. Státní úřad inspekce práce (dále jen SUIP) jako
kontaktní místo zatím nemá ze strany německých celních úřadů žádné požadavky nebo
instrukce týkající se vymáhání MiLoGu a nedoporučuje prozatím vyvíjet ze strany SUIP
aktivitu v této věci vůči německým orgánům.
Ministerstvo dopravy (dále jen MD) se pozastavilo nad absencí včasného informování
ze strany SRN. ČR zatím neobdržela oficiální cestou informace o rozsahu působnosti
MiLoGu. MD ČR se obrátilo na Spolkové ministerstvo dopravy dopisem s dotazy ohledně
působnosti MiLoGu již 18. prosince 2014, odpověď zatím není k dispozici. Podle
neoficiálních informací byl dopis postoupen Spolkovému ministerstvu práce a sociálních
věcí. Rezorty se proto dohodly, že MZV ověří, zda původní dopis MD byl doručen
na Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí. Následně se MSPV obrátí dopisem
ministryně práce a sociálních věcí na spolkovou ministryni práce a sociálních věcí,
ve kterém bude urgovat podání informace ke sporným otázkám.
Další postup ČR bude stanoven podle reakce německé strany a v návaznosti na
výsledek jednání zástupců stálých představitelů při EU zemí ČR, PL, SK, HU, EE, LT,
RO, HR, SI, které se v Bruselu uskuteční dne 15. ledna 2015 a na kterém by měl být
diskutován dosavadní postup a možný další společný postup dotčených členských
států.
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STANOVISKO OKP K ZAVEDENÍ PLOŠNÉ MINIMÁLNÍ MZDY V SRN OD 1. 1. 2015

Pokud Spolkové ministerstvo práce potvrdí extenzivní působnost MiLoGu, připadá v úvahu
podnět Evropské komisi k posouzení slučitelnosti německé úpravy s evropským právem.
Tento krok již učinilo Polsko a Maďarsko. Případně lze iniciovat řízení EU Pilot. Podle
posledních informací již Komise toto řízení připravuje, mj. z podnětu IRU (International Road
Transport Union), podrobnosti však zatím nejsou známy. Účastníci se shodli na tom, že
přímá žaloba ČR na Německo je až ultima ratio, které zatím není na pořadu dne.
Zástupce MPO zmínil možnost nadnést tuto problematiku také v rámci Rady COMPET jako
zvyšování administrativní zátěže, které je v rozporu s tzv. „smart regulation“.
MPSV bude nadále problematiku MiLoGu sledovat a koordinovat a připraví materiál
pro plenární zasedání RHSD ČR dne 2. února 2015. MPSV dále v návaznosti na výsledek
jednání zástupců stálých představitelů při EU osloví účastníky operativní porady s informací
o výsledku jednání a návrhem dalšího postupu.
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