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Celkový právní předpis o úpravě stavu a výkonu zajišťování pečovatelských služeb, znění z
19. 2. 2016
Dlouhý název
Nařízení spolkového ministra pro vědu, výzkum a hospodářství o úpravě stavu a výkonu zajišťování
pečovatelských služeb
Pův. znění: BGBl. (Spolková sbírka zákonů) II č. 278/2007

Změna
BGBl. (Spolková sbírka zákonů) II č. 396/2015

Úvodní ustanovení/doložka o vyhlášení
Na základě § 69 odst. 2 živnostenského řádu 1994 BGBl. č. 194, naposledy pozměněného spolkovým
zákonem BGBl. I č. 161/2006, se po dohodě se spolkovým ministrem sociálních věcí a ochrany spotřebitelů
nařizuje:

Text
Úprava výkonu
§ 1. (1) Živnostníci, kteří vykonávají živnost zajišťování pečovatelských služeb, musejí při

výkonu
své činnosti dbát na dobro osoby vyžadující péči a nesmějí zneužít svou pracovní pozici k
vlastnímu
obohacení,
jako např. prostřednictvím nevyžádaného zprostředkování nebo nevyžádaného uzavírání obchodů.
Především je zakázáno přijímat plnění bez poskytnutí protiplnění ve stejné hodnotě.
(2) Živnostníci uvedení v odst. 1 jsou při provádění obstarávání pro osobu vyžadující péči povinni řídit se
zásadami hospodárnosti, ekonomičnosti a účelnosti.
(3) Návštěva soukromých osob za účelem získání objednávek na zajišťování pečovatelských
služeb je možná pouze na výslovnou výzvu, učiněnou na adresu živnostníka, oprávněného k
výkonu pečovatelských služeb. Přijímání objednávek na taková plnění je možné pouze v místě
provozovny nebo u příležitosti návštěvy, přípustné dle předchozí věty.
(4) Poskytovaná plnění je nutné dostatečně a pravidelně dokumentovat a zpřístupnit je oběma stranám
smlouvy i příslušníkům zdravotnických profesí, které ošetřují a léčí osobu vyžadující péči.
§ 2. (1) Živnostníci uvedení v § 1 odst. 1 jsou povinni uzavřít o plnění
pečovatelských služeb smlouvu o zajišťování péče v písemné formě a zájemce před uzavřením smlouvy na
jejich vyžádání písemně informovat o všech záležitostech, podstatných pro uzavření smlouvy, zejména o
obsahu plnění a ceně. V každé reklamě jsou povinni uvést, kde je možné si tyto informace vyžádat.
(2) Smluvnímu partnerovi je třeba předat kopii smlouvy o zajišťování péče, uvedené v odst. 1. Minimálním
obsahem smlouvy o zajišťování péče musí být následující:
1. jméno (firma) a adresa smluvních partnerů,
2. začátek a doba trvání smlouvy o dílo,
3. obsah plnění,
4. stanovení směrnic pro jednání ve smyslu § 160 odst. 2 v. 1 GewO (živnostenský řád) 1994 v aktuálně platném znění,
5. ujednání, zda je v případě překážky zabezpečeno zastupování a popř. jména
a kontaktní adresa zástupce/zástupců,
6. splatnost a výše mzdy, přičemž je třeba upozornit na to, že živnostník přiznává a odvádí
veškeré daně a příspěvky sám a
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7. ustanovení o ukončení smluvního vztahu, přičemž je třeba předpokládat, že smlouva
o zajišťování péče bude zrušena úmrtím osoby vyžadující péči a živnostník musí

vrátit podíl předem vyplacené odměny, a také,

že smlouva může být oběma smluvními stranami zrušena, pokud tyto dodrží dvoutýdenní
výpovědní lhůtu, ke konci kalendářního měsíce.
(3) Jednotlivé obsahy smlouvy o dílo jsou jednoduché a srozumitelné, nicméně zahrnují vše potřebné, a to
s přesným popisem.
Úprava stavu
§ 3. Živnostníci uvedení v § 1 odst. 1 jsou povinni své povolání vykonávat svědomitě s péčí řádného
pečovatele. Jsou povinni se zdržet jakéhokoli neetického chování.
§ 4. Neetické je takové chování v obchodním styku s objednateli nebo osobou vyžadující
péči,
které
může
poškodit
reputaci
nebo
zájmy
profese
a
porušit
osobnostní
práva
osoby
vyžadující
péči
včetně
jejích
ekonomických zájmů. Za neetické je zejména považováno takové chování, kdy pečovatel
1. nenabízí své služby podle pravdy nebo
2. poskytuje plnění, aniž by k tomu byl pověřen, nebo
3. přijímá platby, aniž by k tomu byl zmocněn, nebo
4. svévolně zadržuje předměty, které mu byly svěřeny, nebo
5.

doporučí

jako

pečovatele

nevhodné

osoby.

§ 6. (1) Toto nařízení vstupuje v platnost 15. října 2007.
(2) § 1 odst. 1 ve znění nařízení BGBl. II č. 396/2015 nabývá platnosti účinností nařízení spolkového
ministra pro vědu, výzkum a hospodářství o úpravě stavu a výkonu organizování pečovatelských služeb,
BGBl. II č. 396/2015 (Pozn. správně: BGBl. II č. 397/2015), zároveň pozbývá platnost § 5.
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