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Spravedlivé pracovní podmínky pro řidiče 
nákladních automobilů z východu i ze západu!

Od 1.1.2015 platí v Německu pro všechny 
řidiče nákladních automobilů minimální 

hodinová mzda ve výši 8,50 €

Uplatněte Vaše práva! 
Toto musíte vědět!

Eine Information von Camion Pro e.V. Berufsverband 
und Schutzgemeinschaft für die Transportbranche 



Od 1.1.2015 platí pro řidiče nákladních automobilů, 
jedno jestli jsou zaměstnáni ve východní Evropě nebo 
v Německu, minimální hodinová mzda ve výši 8,50 €. 
Výdaje, prémie, jízdné, atd. nepatří ke hrubé mzdě!

Camion Pro International je NGO (nevládní organizace), 
profesní sdružení a ochranná společnost. Mimo jiné se 
zasazujeme o dodržování spravedlivé konkurence a sp-
ravedlivých pracovních podmínek v přepravní branži v 
celé Evropě a nejsme komerční sdružení.

Víme, že existuje mnoho řidičů z východní Evropy 
zaměstnaných za nízkou mzdu, se špatnými pracovními 
podmínkami a není přitom akceptován německý zákon 
o minimální hrubé mzdě.

Braňte se a odvolejte se na Vaše právo! 
Budeme Vás přitom podporovat!

Vaše práva mají v Německu až tříroční zpětnou platnost. 
Nejenom vůči Vaší firmě, ale i vůči německé firmě, která 
Vám dala zakázku! To znamená, že můžete v záležitosti 
Vašeho platu, obžalovat německé speditérství, částečně 
i dokonce odesílatele zboží. Obhájce a náklady na cestu 
k soudnímu řízení a náklady na přenocování přebírá 
německý stát (právní pomoc pro sociálně slabé oso-
by). Budeme Vás podporovat a zprostředkujeme Vám 
Vašeho právního zástupce i tlumočníka. Zašlete nám e-
mail s heslem „Fair Europe“ + značka země, např. „Fair 
Europe PL“.  Budeme Vás kontaktovat ve Vašem rod-
ném jazyce, v tomto případě tedy polsky!

Zde jsme pro Vás sestavili důležité tipy.

Následující musíte dělat, aby jste 
si zajistili Vaše práva!  

   
Minimální mzda činí 8,50 € za každou hodinu, kterou 
pracujete. 
 
Zaznamenávejte si přesně Vaší pracovní dobu, uscho-
vejte si nákladní listy, výtažky z Vašeho kontrolního 
přístroje a ostatní doklady, se kterými můžete dokázat, 
že jste byli na cestě v Německu a jak dlouho jste tam 
pracovali!

Pracovní doba je delší než doba řízení vozidla! Do pra-
covní doby patří i nakládání, vykládání a čekací doby 
na rampě nebo u speditérství i doby pohotovosti (např. 
čekání na následující zakázku). I za tyto pracovní hodiny 
Vám musí Váš zaměstnavatel nebo vydavatel zakázky 
platit přinejmenším minimální hodinovou mzdu ve výši 
8,50 €! Volným časem jsou jen čisté hodiny odpočinku 
jako je spánek a přestávky. Dbejte na to, aby byly na 
Vašem mzdovém vyúčtování dokumentovány všechny 
části mzdy, jasně vykázana Vaše hrubá mzda, spolu s 
Vaší skutečnou pracovní dobou. Jestliže tomu tak není, 
zaznamenejte si Vaší dobu, kterou jste odpracovali v 
Německu, s datem, hodinami, činností a pro kterého 
objednavatele jste jízdu provedli!

Tyto doklady si uschovejte i v případě, že ještě nemáte 
v úmyslu Vaše práva v Německu uplatnit, můžete se k 
tomu rozhodnout i později (až tři roky zpětně).

Právní poradenství a podání žaloby u německého soudu 
jsou pro Vás zdarma – i když soudní spor prohrajete. 
Náklady na soudní spor musí převzít firma, kterou jste 
obžalovali nebo německý stát.

Camion Pro Vám pomůže s přípravou, organizuje 
tlumočníka a právníky. Naše podpora je pro Vás zdar-
ma! Jestliže potřebujete pomoc, zašlete nám e-mail na 
adresu info@camionpro.eu. Jako „Předmět“ napište 
heslo …. a značku Vaší země. Např. Fair Europe Pl. , 
Fair Europe RUS, atd..

Budeme Vás kontaktovat.   


