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Vážený pane prezidente,
děkuji za Váš dopis ze dne 16. prosince 2014, který se týká problematiky zavedení
minimální mzdy ve Spolkové republice Německo (SRN).
Dovolte mi, abych Vás na základě vyjádření odpovědných ministerstev ujistil,
že zavedení minimální mzdy v Německu je záležitostí, které Vláda ČR věnuje plnou
pozornost. Z nového zákona o minimální mzdě vyplývají zaměstnavatelům následující
povinnosti: vyplácet alespoň minimální mzdu (§§ 1 a 20), a to včas a ve výši 8,5 euro za
hodinu; mít k dispozici záznamy týkající se pracovní doby a vyplácené mzdy (evidenční
povinnost - § 17); povinnost zahraničních zaměstnavatelů ohlašovat v německém jazyce
německým úřadům určité skutečnosti před vysláním pracovníků do Německa (povinnost
ohlašovací - § 16).
Evidenční povinnost a ohlašovací povinnost jsou blíže specifikovány ve třech
prováděcích nařízeních, která byla vydána v Bundesgesetzblatt dne 4. prosince 2014.
Pro mobilní pracovníky, mj. v dopravě, platí zjednodušený režim plnění těchto povinností.
Povinnosti vyplývající ze zákona i minimální mzdě se vztahují pouze na pracovněprávní
vztahy (jednotlivců podnikajících jako OSVČ se tudíž netýkají).
Spornou je především osobní působnost nového zákona, neboť německá strana
opakovaně uvedla, že jej bude aplikovat na všechny zaměstnance činné na německém
území, bez ohledu na to, jakým právem se řídí jejich zaměstnanecký vztah nebo zda se
jedná o vyslané pracovníky v rámci poskytování služeb, nebo nikoli. Lze tak rozlišit tři
kategorie zahraničních zaměstnanců, na které se podle německé interpretace nová úprava
vztahuje:

a) na pracovněprávní

vztahy, které se řídí německým

právem (a to i tehdy, má-Ii

zaměstnavatel sídlo v zahraničí a místo výkonu práce je v Německu);
b) na zahraniční pracovníky v tom případě, že jsou vyslanými pracovníky ve smyslu
směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb;
c) na všechny další zahraniční

pracovníky,

kteří se v rámci své pracovní činnosti

nacházejí na území SRN, tedy např. i na tranzitující řidiče nákladní a osobní dopravy,
kteří nerealizují dopravu na základě smlouvy s německými partnery.
Na třetí uvedenou skupinu zaměstnanců
členských států EU německá zákonná

by se podle názoru ČR a některých dalších

úprava minimální

mzdy vztahovat

neměla, neboť

v tomto případě se jeví přiměřenost takového opatření jako nanejvýš pochybná z hlediska
principů a požadavků o volném pohybu služeb v rámci EU.
České orgány podnikly kroky k tomu, aby zabránily avizované

působnosti zákona

také na situace, které nejsou případy vysílání pracovníků; aby vyjasnily povinnosti vyplývající
pro zaměstnavatele

z německého zákona o minimální mzdě, jako je ohlašovací povinnost;

a aby tyto povinnosti byly splnitelné administrativně co nejjednodušší formou.
Dovolte mi, abych Vás informoval,
práce a sociálních

věcí v návaznosti

že dne 30. ledna 2015 Spolkové

na tlak mj. ze strany

ČR vyhlásilo

ministerstvo
moratorium

na působnost zákona o minimální mzdě na čistý tranzit do doby, než dojede k posouzení
slučitelnosti zákona o minimální mzdě ze strany Evropské komise. Ta již na základě podnětů
ze strany členských

států, sociálních

partnerů a zájmových

skupin působících

v dopravě

zahájila řízení o přezkumu německé úpravy (EU Pilot).
ČR v této věci spolupracuje

členskými státy EU, kromě Visegrádské

skupiny jde

o Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Litvu, Bulharsko a Rumunsko, které zastávají obdobnou
pozici jako ČR. Výsledkem

této spolupráce je mj. společný dopis těchto států adresovaný

německým

dopravy

ministerstvům

a práce

a sociálních

věcí

nebo

společné

jednání

s představiteli Evropské komise.
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