Dne 11. března 2015 se v Berlíně v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání
ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové se spolkovou ministryní práce
a sociálních věcí Andreou Nahles ve věci německé minimální mzdy. V dopoledních
hodinách navštívila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Německý
spolkový sněm a diskutovala dopady zavedení německé minimální mzdy s poslanci
Výboru práce a sociálních věcí.
Záznam z jednání paní ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové
se zástupci Výboru práce a sociálních věcí Německého spolkového sněmu
Předsedkyně výboru Kerstin Griese (SPD) přivítala českou delegaci a uvedla
motivy, které vedly Spolkový sněm ke schválení zákona o minimální mzdě (dále
MiLoG) v jeho současné podobě. Těmi jsou zejména potřeba chránit zaměstnance
a zajistit rovné podmínky pro německé a zahraniční zaměstnance. Dále upozornila
na řízení EU Pilot, který vede Evropská komise ve věci německé minimální mzdy
a na moratorium, které SRN vyhlásila počátkem února t. r. na vymáhání MiLoGu
v případech čistého tranzitu přes území SRN.
Ministryně Marksová vyjádřila svou podporu principu minimální mzdy a poukázala
na skutečnost, že nová česká vláda podstatně zvýšila minimální mzdu v ČR (na cca
2.1 EUR/hod.) a nyní vyhodnocuje dopady této změny. Vyjádřila však značné obavy
z dopadů německé minimální mzdy na české zaměstnavatele a zaměstnance,
především v oblasti dopravy. Čeští zaměstnanci vykonávající práci v zahraniční mají
podle českého práva nárok na stravné (diety) a zaměstnavatelé nemají často
možnost promítnout skokové zvýšení mzdových nákladů do cen svých výrobků
a služeb, neboť jsou vázáni dlouhodobými smlouvami se svými zákazníky.
Skutečnost, že se ochrana zaměstnanců nevztahuje na OSVČ pak může motivovat
k zastírání zaměstnaneckých vztahů prostřednictvím švarcsystému. ČR respektuje
rozhodnutí zavést minimální mzdu, ale šíře její působnosti není dle ČR v souladu
s evropským právem. MiLoG by se měl vztahovat pouze na pracovníky vyslané podle
směrnice o vysílání pracovníků (96/71/ES). V tomto duchu se ČR připojila k dopisu
18 ministrů z 11 členských zemí EU a plně sdílí obavy členských států EU z širokého
výkladu MiLoG.
Stephan Stracke (CDU-CSU) se zmínil o obavách z dopadů zavedení minimální
mzdy v samotné SRN (např. na zemědělce, taxikáře) a na nesouhlas, se kterým se
minimální mzda stále setkává u některých subjektů (kritizována je mj. i evidenční
povinnost). Spolková vláda situaci sleduje a MiLoG čeká v brzké době vyhodnocení
jeho dopadů. V principu však má zákon podporu Spolkového sněmu.
Bernard Rützel (SPD) uvedl, že zavedení minimální mzdy v SRN trvalo více než 10
let. Nyní je minimální mzda stanovena zákonem a platí na celém území SRN a její
dodržování by mělo být kontrolováno. Co se týče dopravy, tak Německo ustoupilo
od požadavku platby minimální mzdy řidičům, kteří projíždějí Německem. Podobný
ústupek ale Německo nehodlá zavést pro kabotáž či pro dopravu zboží z/do
Německa, které je v Německu také nakládáno, vykládáno či překládáno.
Matthias Bartke (SPD) označil zavedení minimální mzdy v SRN za dlouho
potřebnou zásadní sociální reformu. Zdůraznil imperativ kontrolovatelnosti
a vymahatelnosti minimální mzdy, který neumožňuje poskytovat rozsáhlé výjimky

z působnosti MiLoGu. Výjimku nelze připustit u kabotáže. Poslankyně Sabine
Zimmermann (Die Linke) hovořila o nutnosti posílit informovanost o minimální mzdě
u zaměstnavatelů a zaměstnanců v pohraničí, zejména u přeshraničních pracovníků
(pendlerů), kteří pravidelně jezdí za prací do jiné členské země EU, než ve které
bydlí.
Ralf Kapschack (SPD) se dotázal ministryně Marksové, jaký je český mechanismus
pro zvyšování minimální mzdy a popsal stručně německý systém (Komise pro
minimální mzdu) a jakým způsobem je dodržování minimální mzdy vymáháno.
Ministryně Marksová odpověděla, že výše minimální mzdy v ČR je upravována
nařízením vlády a že není nastaven žádný automatický mechanismus pro její
zvyšování. Kontrolu provádějí úřady inspekce práce.
Předsedkyně Griese shrnula nejzávažnější způsoby obcházení předpisů
na ochranu zaměstnanců v dopravě, kterému je třeba předejít, a sice zakládání tzv.
P. O. Box společností v státech střední a východní Evropy, které pak působí
regulérně v SRN, aniž by musely dodržovat německé pracovně právní předpisy.
Opakovaně zdůraznila, že SRN nehodlá poskytnout moratorium ani výjimku z
působnosti MiLoGu pro případy kabotáže. Ministryně Marksová reagovala s tím, že
zcela zásadní však jsou vedle tranzitu případy dopravy z ČR do SRN za účelem
nakládky nebo vykládky zboží. Nemalé praktické problémy by také byly spojeny s
tím, kdyby se MiLoG měl aplikovat na všechny služební cesty českých zaměstnanců
do SRN.
Předsedkyně Griese zdůraznila, že problémy nejsou zdaleka pouze bilaterální a že
je potřeba hledat celoevropské řešení.
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Záznam z jednání paní ministryně se spolkovou ministryní práce a sociálních
věcí Andreou Nahles
Ministryně Nahles po přivítání sdělila, že vnímá námitky okolních států vůči
německému zákonu o minimální mzdě (MiLoG) a zmínila řízení EU Pilot, který ve
věci MiLoGu vede Evropská komise. SRN již zaslalo Komisi své vyjádření a doufá,
že se podaří předejít řízení o porušení unijního práva.
Ministryně Marksová vyjádřila podporu minimální mzdě jako takové. Ohradila se
ovšem proti široké působnosti MiLoGu. Německou minimální mzdu nelze podle
názoru ČR vztahovat na české zaměstnance nad rámec případů vysílání podle
směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (96/71/ES). Tuto pozici
podporují nejen čeští zaměstnavatelé, nýbrž také odbory. Problém byl již několikrát
projednán na tripartitě.
Ministryně Nahles zmínila moratorium na vymáhání MiloGu pro dopravce, kteří SRN
projíždějí a nevyloučila případnou trvalou změnu postoje SRN v této záležitosti.
Odmítla však, že by bylo možné vyjmout kabotáž. V případě kabotáže zastává SRN
podobnou pozici jako Francie a Rakousko. Ministryně Marksová odvětila, že kabotáž
nepatří k nejzávažnějším problémům, neboť se podílí na aktivitách českých dopravců
v SRN jen v menším objemu. Největší objem dopravy tvoří doprava zboží mezi ČR a
SRN za účelem nakládky nebo vykládky zboží. Ministryně Nahles uvedla, že
vyhodnotí, zda se MiLoG bude vztahovat také na dodání zboží přímo výrobcem
(Anlieferung), ale v případě dopravy zboží mezi ČR a SRN prostředníkem
(dopravcem) SRN trvá na aplikaci zákona i na zahraniční řidiče. SRN je pod tlakem
domácích dopravců, kteří si stěžují na nízké mzdy zahraničních řidičů, kterým
nemohou konkurovat.
Ministryně Nahles dále upřesnila, že SRN neměla a nemá v úmyslu uplatňovat
MiLoG na zahraniční pracovní cesty, při kterých nejsou poskytovány služby na území
SRN (pedagog doprovázející školní výlet, pracovní cesty zaměstnanců státní správy
a samospráv). Co se týče zaměstnanců, kteří vystavují zboží na veletrhu, tak zde
nyní SRN přehodnocuje působnost MiLoG s ohledem na dopady na veletržní průmysl
v SRN.
Ministryně Nahles však zároveň potvrdila, že SRN se nechystá zavést žádné výjimky
pro krátkodobé práce a práce malého rozsahu podle čl. 3 odst. 3 - 5 směrnice
96/71/ES.
Ministryně Marksová podotkla, že by bylo žádoucí, aby ohlašovací povinnost bylo
možné splnit také elektronicky. Ministryně Nahles potvrdila, že SRN připravuje
digitalizace této agendy.
Ministryně Nahles si posteskla, že vymáhání MiLoGu je v současnosti značně
obtížné, neboť počet kontrolního personálu zdaleka neodpovídá potřebě. Dále
upozornila, že bude potřeba vyjasnit způsob spolupráce mezi německými celními

úřady a českou inspekcí práce, co se týče vymáhání povinností vyplývajících
z MiLoGu.
Ministryně Marksová poukázala na nebezpečí, že MiLoG, který se nevztahuje na
OSVČ, bude motivovat české dopravce k obcházení zaměstnaneckých poměrů
prostřednictvím švarcsystému. Ministryně Nahles poznamenala, že SRN čelí tomuto
problému i vnitrostátně a že předcházení švarcsystému je mimořádně obtížné.
Ministryně Nahles se zmínila o domácí kritice, které čelí MiLoG a rázně odmítla
obavy ze zvýšení nezaměstnanosti nebo ze zbytečné administrativní nákladnosti
evidenční povinnosti. Naopak zdůraznila, že aktuální stav německého trhu práce je
mimořádně příznivý pro zavedení dlouhodobě potřebného institutu minimální mzdy.
Ministryně Nahles uvedla, že SRN má zájem na dobrých vztazích se svými sousedy
v rámci EU, a proto jako gesto dobré vůle zvolila moratorium na tranzit, dokud se
nevyřeší otázka rozporu s evropským právem.
Obě ministryně na závěr krátce prodiskutovali uspokojivou míru přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Bavorskem a obdobný rozvoj spolupráce se Saskem v rámci
platformy EURES. Dotkly se také tématu nezaměstnanosti mladých a opatření
k zapojení mladých do trhu práce.
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