TIC
Velvyslanectví České republiky Berlín

Gestor: ODEV
Ostatní adresáti MZV: EUGA; EUPO; MPO; NMD; NMSUM; OAZI; OJVE; OMEV;
OSE; OSVE; SEV
ZÚ: Drážďany GK; Dusseldorf KO; Mnichov GK; ZÚ v zemích EU 28 +
kandidáti/potenciální kandidáti
Externí adresáti s propojením: MF, MPAO
Ostatní externí adresáti: MPO: pospisil@mpo.cz, dornak@mpo.cz, svorc@mpo.cz,
bezemek@mpo.cz, solc@mpo.cz, gebauer@mpo.cz, kovacovska@mpo.cz; Svaz průmyslu a
dopravy: dkuchtova@spcr.cz, bjakubcova@spcr.cz, zfilla@spcr.cz, Hospodářská komora:
dlouhy-vladimir@komora.cz, masopust@komora.cz, Asociace malých a středních podniků:
havlicek@amsp.cz,
svobodova@amsp.cz,
amsp@amsp.cz,
CT:
vaclav.hofman@czechtrade.cz,
duesseldorf@czechtrade.cz,
MPSV:
ingrid.stegmannova@mpsv.cz,
zuzana.zajarosova@mpsv.cz,
robin.povsik@mpsv.cz,
jan.marek@mpsv.cz,
petr.simerka@mpsv.cz,
svazdopravy@svazdopravy.cz,
sobotka@amsp.cz,
amsp@amsp.cz,
svobodova@amsp.cz,
ssl@sslczech.cz,
dita.mullerova@sslczech.cz, kasik@svazdopravy.cz
V Berlíně dne 03.02.2015
Č.j.: 186/2015-Berlín
Skart. znak: S/5
Věc: Konzultace ekonomických diplomatů se zástupci spolkových ministerstev k
zavedení plošné minimální mzdy v SRN ze dne 30. ledna 2015
Jak jsme již informovali o první schůzce ekonomických diplomatů ZÚ SVE v Berlíně
(č. j. 68/2015), dne 30. ledna 2015 se z iniciativy ekonomických diplomatů ze zemí SK, HU,
EST, LI, SL, GB, CZ, BU, PL a HR uskutečnila další schůzka se zástupci spolkových
ministerstev práce a sociálních věcí (BMAS), financí (BMF), dopravy a infrastruktury
(BMVI), zahraničních věcí (AA), zástupci spolkového kancléřství (BK) a Evropské komise
(EK) ohledně zavedení zákona o plošné minimální mzdě v SRN (MiLoG). Seznam účastníků
zasíláme v příloze. Tato schůzka sloužila především k zodpovídání řady praktických otázek,
které vyvstaly až se zavedením MiLoG.
Po přivítání všech přítomných ze strany BMAS informovala paní Schneider-Sievers o
schůzce paní ministryně BMAS Andrey Nahles s polským ministrem Władysławem
Kosiniak-Kamyszem. Po této schůzce BMAS vyhlásilo moratorium na aplikaci zákona o
minimální mzdě v sektoru dopravy, a to konkrétně pro transit přes SRN (nikoliv však kabotáž
nebo nakládku a vykládku v rámci přeshraniční silniční dopravy viz č. j. 144/2015). Přijetí
moratoria všechny zúčastněné překvapilo. Další průběh schůzky se tak nesl v duchu
zodpovídání otázek vyplývajících z MiLoG.
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Zde přehled nejdůležitějších témat:
 OSVČ pod povinnost hlásit svou činnost na území SRN nespadají (MiLoG upravuje
vztah zaměstnavatele vůči zaměstnanci, OSVČ ne). Celní a daňová správa se však
velmi intenzivně zaměřuje na kontrolu klamných OSVČ (tj. obdoba tzv.
„švarcsystému“, německy „Scheinselbstständigkeit“).
 Pokuty za nenahlášení, resp. za nevyplácení minimální mzdy jsou zákonem dané
(horní hranice 30 000€, resp. 500 000€). Budou však posuzovány podle míry
provinění (záměrné porušení, rozsah, u nedbalosti je horní hranice 250 000€) a nelze
pokuty tudíž generalizovat.
 Kontrola celního úřadu v Kolíně n/Rýnem (hlášení dokumentů) může probíhat dvěma
způsoby:
1. Kontrolou řidiče na místě (řidič u sebe nemusí mít všechny nahlašovací formuláře
týkající se MiLoG, stačí kontrole sdělit, na jaké adrese se podklady nacházejí. Musí
však mít v pořádku doklady týkající se nákladu a provozování činnosti, resp.
vyslání v případě, že se jedná o vyslané zaměstnance dle zák. AEntG).
2. Kontrolou v sídle firmy, které firma uvedla v nahlašovacích dokumentech (zda jsou
všechny podklady v pořádku, výplaty podle MiLoG,1 dokumenty v německém jazyce
atd.).
Kontrola probíhá mezi firmou a celním úřadem, žádné další orgány se kontrol
nezúčastní.
- Nahlašování faxem je pro mnohé firmy velmi zastaralé, časem by měl fungovat
webový portál, kde by se nahlašovalo elektronicky.
-

Webové
stránky
celního
úřadu
v Kolíně
n/Rýnem
http://www.zoll.de/SiteGlobals/Forms/FormularMerkblattSuche/FormularMerkbla
ttSuche_ThemenSuche_form.html#theme-search-anchor budou v brzké době i
v anglickém jazyce.

 Pokud je zaměstnanec firmy vyslán do SRN na služební cestu či školení (další
vzdělávání v rámci náplně jeho práce), má nárok na německou minimální mzdu.
 Řidiči ministerstev (a jiných vládních institucí), resp. vozidla, která vozí delegace na
jednání do SRN, nebudou s ohledem na státní imunitu kontrolována.
 Pokud v kamionu jedou dva řidiči (jeden řídí, druhý odpočívá) povinnost pro
vyplácení minimální mzdy platí pro oba (na základě judikatury německých soudů).
 Školy (sportovní či zájmový spolek/NNO) na výletech do SRN nemají nahlašovací
povinnosti (čl. 16 MiLoG) pro vedoucí/učitelský sbor vždy a pro řidiče pouze za
1

K výpočtu ekvivalentu min. mzdy/8,50€ je třeba vycházet z nařízení EHS 574/72 (směnný kurz dle ECB).
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předpokladu, že škola (spolek) vlastní svůj autobus. Pokud si škola autobus najme od
dopravní společnosti, pro řidiče autobusu platí povinnost nahlásit se na celní úřad.
Nicméně v obou případech má řidič nárok na minimální mzdu.
 Podobně pokud český výrobce vlastní svoje vozy a těmi vozí do SRN své výrobky
přímo, nespadá na něj povinnost hlásit tuto činnost na celní úřad v Kolíně n/Rýnem
(řidič vozu však musí dostat vyplacenou minimální mzdu a pro příp. montážní či
stavební práce je třeba splnit všechny povinnosti vyplývající z MiLoG, resp. AEntG).
 Pro osoby s hrubou mzdou převyšující (ekvivalent) 2958 €, nepodléhají povinnosti
nahlašovat a dokumentovat pracovní činnost na území SRN dle MiLoG.
 Pro zdravotnický personál platí zvláštní zákon o minimální mzdě, pokud je
zdravotnický personál zaměstnaný u vysílající firmy či agentury, spadá pod povinnost
nahlásit tuto činnost na celním úřadě. Pokud zdravotník pracuje v SRN jako soukromá
osoba, svoji činnost nahlašovat nemusí.
 Au-pair či babysitter pod MiLoG nespadá, pokud nemá pracovní vztah definován
smlouvou u vysílající agentury.
 Přeshraniční poskytování služeb typu Taxi či rozvoz pizzy se dle BMAS nachází
v šedé zóně, nebylo nám jasně sděleno, zda i pro tyto specifické případy platí MiLoG.
Na webových stránkách BMAS i BMF bude brzo spuštěn informační portál v anglickém
jazyce k zodpovídání dotazů týkajících se kontrol a nahlašování činnosti na celním úřadě
v Kolíně n/Rýnem.

Vypracoval: Bc. Tereza Petráňová, M.A, PhDr. Tomáš Ehler, MBA
Schválil: Mgr. Tomáš Jan Podivínský
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