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Č.j.: 563/2015-Berlín
Skart. znak: S/5
Věc: Aktuality k německé minimální mzdě
Na základě setkání ministryň práce a sociálních věcí M. Marksové a A. Nahles v Berlíně (19.
března 2015) zasíláme aktuality k německé minimální mzdě (MiLoG). Na schůzce ministryň
(záznam MPSV zasíláme v příloze) se probíraly sporné body vyplývající z nejednoznačné
interpretace zákona. Ministerstvo práce a sociálních věcí (BMAS) na základě rozhovoru
zaslalo ZÚ Berlín vysvětlující odpovědi:
-

Pracovník české firmy, který jede jako účastník na veletrh do Německa, prezentuje na
stánku produkty své firmy atd., podle BMAS nemá povinnost ex ante hlásit svou
aktivitu na celní úřad v Kolíně n/Rýnem. Nárok na minimální mzdu má. Pokud se
však jedná o pracovníka, který stánek staví, jeho zaměstnavatel má nahlašovací
povinnost, stejně tak povinnost vyplatit německou minimální mzdu (dle § 16 MiLoG,
viz níže). Pozn.: V tomto případě, zdá se, BMAS přehodnocuje své stanovisko a
pravděpodobně dojde i k úpravě MiLoG.

-

Pracovník české firmy, který jede do Německa na služební jednání, školení či
konferenci, podle BMAS má nárok na německou minimální mzdu. Ohlašovací
povinnost jeho zaměstnavatel nemá. Pro státní úředníky neplatí ani nahlašovací
povinnost ani povinnost vyplácet německou minimální mzdu.
TIC, strana 1

-

Učitelům, kteří v rámci své pracovní činnosti doprovází své žáky na výlet/ exkurzi do
SRN, podle BMAS náleží německá minimální mzda. Ohlašovací povinnost zřizovatel
školy nemá. Pozn.: V tomto případě, zdá se, BMAS přehodnocuje své stanovisko a
pravděpodobně dojde i k úpravě MiLoG.

-

Česká firma, která své produkty svými vozy vozí přímo německému dodavateli
(např. pivovar), nemá nahlašovací povinnost. Řidič tohoto auta má nárok na německou
minimální mzdu. Moratorium vyhlášené 30. 1. 2015 se vztahuje na čistý transit, ne na
pře-/vykládku zboží v Německu.

Přehled oborů, které mají vždy podle § 16 MiLoG a §2a SchwarzArbG ohlašovací
povinnost:
- stavebnictví
-

pohostinství a ubytovací služby

-

osobní doprava

-

speditérství, transport a logistika

-

vystavovatelé

-

lesní hospodářství

-

úklidové služby

-

veletržní stavebnictví (stavba stánků na veletrzích a výstavách)

Na webových stránkách BMAS je nově zpřístupněn katalog otázek a odpovědí k MiLoG
v anglickém
jazyce.
Více
na:
http://www.der-mindestlohngilt.de/SharedDocs/Downloads/ml/en-broschuere-zum-mindestlohngesetz-imdetail.pdf?__blob=publicationFile

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