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Počnúc rokom 2015 zaviedla Spolková republika Nemecko plošnú zákonnú minimálnu mzdu 

vo výške 8,50 EUR. Výnimka platí do 1.1.2017 len pre určité odvetvia, regulované tarifnými 

zmluvami. Zavedenie zákona o minimálnej mzde (MiLoG) však prináša určité problémy, 

ktoré v nasledovnom texte v krátkosti sumarizujeme.  

Len postupne si mnohí slovenskí podnikatelia uvedomujú, že zákonná úprava v Nemecku sa 

dotýka takmer každého slovenského podnikateľa s kontaktmi v zahraničí.  

1. Nový zákon o minimálnej mzde  

1.1 Povinnosti zamestnávateľa  

Zamestnávatelia sú povinní vyplácať minimálnu mzdu v aktuálnej výške, pokiaľ ich 

zamestnanec pracuje na území Nemecka. Cestovné náklady a stravné sa pritom 

nezohľadňujú, je ich teda nutné vyplácať navyše! Podľa súčasného výkladu zákona 

nezáleží ani na tom, v akej krajine sa plnia daňové povinnosti a povinnosti 

vyplývajúce zo sociálneho poistenia. Okamihom prekročenia nemeckej hranice 

zamestnancovi jednoducho prináleží nemecká minimálna mzda. 

MiLoG stanovuje aj dodatočné ohlasovacie a dokumentačné povinnosti pre 

zahraničných zamestnávateľov, takže je na výzvu nutné predložiť colnej správe 

v nemeckom jazyku - v závislosti od konkrétneho odvetvia – záznamy o začiatku, 

konci a dobe trvania dennej pracovnej doby. Každá činnosť zamestnancov 

v Nemecku musí byť ohlásená colnej správe zákonnom stanoveným spôsobom 

(telefaxom!), pričom v prípade dlhodobého zamestnania môže colná správa 

požadovať aj predloženie plánu pracovných zmien na obdobie až šiestich mesiacov. 

Výnimku z povinnosti hlásenia a dokumentácie majú len zamestnanci, ktorých hrubý 

mesačný príjem presiahne 2.958,- EUR. Tieto záznamy v nemeckom jazyku alebo 

doklady o vyššom hrubom príjme musia byť archivované počas celej doby 

zamestnávania, popr. po dobu najmenej dvoch rokov.  

1.2 Sankcie a zodpovednosť zamestnávateľa 

Zamestnávateľovi, ktorý v rozpore so zákonnými ustanoveniami nevypláca 

minimálnu mzdu, hrozí mu pokuta až do výšky 500.000,- EUR. Pokiaľ 

zamestnávateľ poruší ohlasovacie a dokumentačné povinnosti, musí počítať 

s pokutou až do výšky 30.000, - EUR. 

Pre prax veľmi relevantná je priama zodpovednosť objednávateľa v Nemecku bez 

ohľadu na zavinenie (zodpovedá pozícii ručiteľa) za vyplácanie minimálnej mzdy. 

  
NOVÁ MINIMÁLNA MZDA V NEMECKU SA DOTKNE AJ 

VIACERÝCH SLOVENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ. AKTUÁLNY 

VÝVOJ  
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Tejto zodpovednosti sa nedá zbaviť ani zmluvne a nároky voči objednávateľovi 

vyplávajúce z uvedenej zodpovednosti si vie uplatniť priamo aj zamestnanec 

zhotoviteľa (zmluvného partnera nemeckého objednávateľa). 

Objednávateľ zodpovedá i za sankcie, pokiaľ vie o tom, že jeho zmluvný partner 

nevypláca minimálnu mzdu svojím zamestnancom alebo pokiaľ o tom nevie 

z dôvodu nedbanlivosti. 

Mnohí nemeckí podnikatelia teda v súčasnosti požadujú prehlásenie svojich 

slovenských zmluvných partnerov o tom, že vyplácajú svojim zamestnancom 

minimálnu mzdu. Takisto budú nemeckí podnikatelia musieť skúmať ponuky od 

svojich obchodných partnerov z cudziny a zisťovať, či ponúkané ceny/odmeny 

zahŕňajú aj vyplácanie minimálnej mzdy zamestnancom a v prípade pochybností 

situáciu analyzovať, aby sa tak vyhli riziku pokút. 

 

2. Minimálna mzda pri tranzitných jazdách 

2.1 Problémy 

V médiách sa veľa diskutovalo o situácii zahraničných špeditérov. Minimálne vo 

vzťahu ku kabotážnej preprave (začiatok i cieľ cesty je v Nemecku) bolo jasné, že 

sa aplikuje úprava minimálnej mzdy, podľa výkladu nemeckého ministerstva sa však 

minimálna mzda uplatní aj v prípadoch cezhraničnej dopravy s nakládkou 

a vykládkou v Nemecku. 

2.2 Aktuálny stav 

Minimálne vo vzťahu k tranzitným jazdám (napríklad z Rotterdamu do Prahy) 

prehlásila nemecká spolková ministerka práce a sociálnych vecí dňa 30. januára 

2015, že do doby posúdenia súladu s právom EÚ nebudú predpisy o minimálnej 

mzde vo vzťahu k zahraničnému vodičovi uplatňované. Povinnosť vyplácať 

minimálnu mzdu za jazdy, pri ktorých je nákladné vozidlo nakladané alebo 

vykladané v Nemecku, však zostáva zachovaná. 

3. Minimálna mzda pre opatrovateľov 

Doteraz neexistuje žiadna špeciálna úprava pre zahraničných opatrovateľov 

pracujúcim v súkromných domácnostiach v Nemecka. Zdá sa, že v praxi sa 

problematika minimálnej mzdy rieši vykazovaním nižšieho počtu hodín alebo 

čiernou prácou. Bude tak záležať na intenzite kontrol colnej správy, či budú 

v nemeckých domácnostiach opatrovateľské služby poskytované v doterajšom 

rozsahu. 

 



 

 

 

 
 

NEWSFLASH  02/2015 

NOVÁ MINIMÁLNA MZDA V NEMECKU  

4. Minimálna mzda pre montážnych robotníkov a za služobné cesty? 

Pre mnoho podnikateľov je prekvapivé a zrejme to nemeckým zákonodarcom ani 

nebolo tak zamýšľané, že podľa dikcie MiLoG je každá slovenská firma 

vykonávajúca montáže alebo opravy v Nemecku alebo vysielajúca svojich 

zamestnancov na služobnú cestu alebo čo i len na veľtrh do Nemecka, povinná 

svojím zamestnancom popri cestovných nákladoch hradiť všeobecnú 

minimálnu mzdu. Aj toto je otázka, ktorou sa kvôli možnému konfliktu s európskym 

právom budú možno zaoberať súdy. 

5. Záver 

5.1 Praktické úvahy 

Dodnes chýbajú niektoré vykonávacie predpisy k MiLoG a plánovaných 1600 

kontrolórov colnej správy zatiaľ len absolvuje školenia. V prevažnom počte prípadov 

porušenia zákona boli doteraz udeľované len napomenutia, o vysokých pokutách 

zatiaľ nie je nič známe. Vzhľadom k značnému dodatočnému zaťaženiu 

uprednostňujú zrejme mnohí zamestnávatelia zatiaľ stratégiu minimálnu mzdu 

a rozsiahle archivačné a dokumentačné povinnosti ignorovať. Zákon však platí. 

5.2 Výhľad 

Nemecká spolková kancelárka oznámila 21. januára 2015, že sa po uplynutí 

trojmesačného „testovacieho obdobia“ preskúma možnosť odbyrokratizovania 

MiLoG. V diskusii konkrétne padla reč o flexibilnej realizácii archivačných 

povinností. Je to signálom, že ustanovenia zákona, ktoré majú z časti veľmi široký 

dosah, nemusia predstavovať konečné riešenie. Odporúčame preto sledovať ďalší 

vývoj a o tejto téme Vás budeme radi priebežne informovať. 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o., oz 

EUROPEUM BUSINESS CENTER 

Suché mýto 1 

SK-811 03 Bratislava 

Tel.: (+421) 233 888 880 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

 

Tento materiál slúži len ako všeobecná informácia o 

aktuálnych témach, nejedná sa o poradenstvo. 

Nezohľadňujú sa v ňom žiadne zvláštne okolnosti, 

finančná situácia či zvláštne požiadavky adresátov. Jeho 

adresáti by si preto mali vždy vyžiadať príslušné 

profesionálne služby k uvedeným informáciám. I napriek 

starostlivom zostavení tohto materiálu nemôže spoločnosť 

bpv Braun Partners s.r.o., oz, jej partneri, spolupracovníci 

či spolupracujúci advokáti a daňoví poradcovia zaručiť 

presnosť a úplnosť informácii tu obsiahnutých a 

nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za konanie alebo 

zdržanie sa konania na základe informácií obsiahnutých v 

tomto materiály. 

 

http://www.bpv-bp.com/
mailto:info@bpv-bp.com

