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Spolková sbírka zákonů ročník 2014 část I č. 55, vydána v Bonnu dne 4. prosince 2014

Vyhláška o
modifikaci povinnosti evidence pracovní doby
podle zákona o minimální mzdě a zákona o vysílání pracovníků
(Mindestlohnaufzeichnungsverordnung – MiLoAufzV)
Ze dne 26. listopadu 2014

Na základě § 17 odstavce 4 zákona o minimální mzdě ze dne 11. srpna 2014 (Spolková sbírka zákonů,
BGBl. I s. 1348) a § 19 odstavce 4 zákona o vysílání pracovníků, který byl připojen článkem 6 číslo 12
písmeno c zákona ze dne 11. srpna 2014 (BGBl. I s. 1348), stanoví Spolkové ministerstvo financí se
souhlasem Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí:
§1
Zjednodušení a změnu povinnosti evidence pracovní doby
(1) Odlišně od § 17 odstavce 1 věty 1 zákona o minimální mzdě a § 19 odstavce 1 věty 1
zákona o vysílání pracovníků splňuje zaměstnavatel,
1. pokud zaměstnává zaměstnance výhradně k mobilním činnostem,
2. pokud tito zaměstnanci nejsou vázáni konkrétní denní pracovní dobou (začátek a konec) a
3. pokud si zaměstnanci rozvrhují pracovní dobu na vlastní odpovědnost,
povinnost evidence pracovní doby tím, že eviduje pouze skutečnou délku denní pracovní doby těchto
zaměstnanců.
(2)
V případech, kdy se jedná výhradně o mobilní činnosti ve smyslu odstavce 1, jde o činnost,
která není vázána na místo výkonu práce. O výhradně mobilní činnost se jedná tehdy, pokud se tato
činnost týká doručování dopisů, balíků a tiskovin, sběru odpadu, čištění ulic, zimní údržby, přepravy
zboží a osob. Zaměstnanci nejsou ve smyslu odstavce 1 vázáni žádnou konkrétní denní pracovní
dobou, jestliže musí být práce vykonána pouze během stanoveného časového rámce, aniž by byla
zaměstnavatelem definována konkrétní pracovní doba (začátek a konec). O rozvržení pracovní doby
na vlastní odpovědnost ve smyslu odstavce 1 se jedná tehdy, pokud zaměstnanci během denní
pracovní doby nemusí pravidelně plnit pracovní úkoly zadávané zaměstnavatelem nebo třetími
osobami nebo pokud nemusí být k dispozici pro splnění konkrétních pracovních úkolů. Za časové
rozvržení denních pracovních úkolů musí být zcela odpovědní zaměstnanci.
§2
Nabytí účinnosti
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015.
V Berlíně, dne 26. listopadu 2014

Spolkový ministr financí
Schäuble
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