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Celý právny predpis pre zákony profesionálnej etiky a vykonávacie predpisy pre výkon 
opatrovateľských služieb, znenie z 19.02.2016  
 

Celý názov  

Nariadenie Spolkového ministerstva vedy, výskumu a hospodárstva o zákonoch profesionálnej etiky a 
vykonávacích predpisoch o výkone opatrovateľských služieb  
Pôv. znenie: spolková zbierka zákonov (Bundesgesetzblatt, ďalej len „BGBl.“) II č. 278/2007  

 

zmena  

BGBl. II č. 396/2015  

 

Preambula/promulgácia  

Na základe § 69 ods. 2 živnostenského zákona (Gewerbeordnung, ďalej len „GwO“) z roku 1994, BGBl. 
č. 194, naposledy zmeneného spolkovým zákonom BGBl. I č. 161/2006, sa po dohode so Spolkovým 
ministerstvom sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa nariaďuje:  

 

Text  

Vykonávacie predpisy  

§ 1.  (1) Prevádzkovatelia živnosti, ktorí vykonávajú živnosť „opatrovanie osôb“, musia pri výkone 
svojej činnosti dbať na blaho opatrovanej osoby a nezneužívať svoje profesijné postavenie na dosiahnutie 
osobných výhod, ako napr. nevyžiadané sprostredkovanie alebo nevyžiadané uzatváranie obchodov. 
Predovšetkým sa im zakazuje prijať plnenie bez rovnocennej protislužby.  

(2) Prevádzkovatelia živnosti uvedení v ods. 1 sa musia pri vykonávaní starostlivosti o opatrovanú osobu 
pridržiavať princípov šetrnosti, hospodárnosti a účelnosti.  

(3) Vyhľadávanie súkromných osôb na účely zbierania objednávok na výkony živností v oblasti opatrovania 
osôb sa smie vykonať iba na základe výslovnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi živnosti, ktorý je 
oprávnený vykonávať živnosť opatrovania osôb. Prijímanie objednávok na takéto výkony je povolené iba v 
prevádzkach alebo pri príležitosti vyhľadávania prípustného podľa predchádzajúcej vety.  

(4) Poskytnuté výkony musia byť dostatočne a pravidelne dokumentované a sprístupnené obom zmluvným 
stranám, ako aj príslušníkom zdravotníckych povolaní, ktoré sa starajú a ošetrujú opatrovanú osobu.  

§ 2.  (1) Prevádzkovatelia živnosti vymenovaní v § 1 ods. 1 musia uzatvoriť opatrovateľskú zmluvu  
o poskytovaní výkonov v rámci opatrovania osôb v písomnej forme a zainteresované strany pred uzatvorením 
zmluvy, na ich žiadosť, písomne informovať o všetkých záležitostiach podstatných pre uzatvorenie zmluvy, 
predovšetkým o prípustných obsahoch výkonov a cene. V každej reklame musia uviesť, kde si možno 
vyžiadať tieto informácie.  

(2) Zmluva o poskytovaní opatrovateľských služieb uvedená v ods. 1 sa musí zmluvnému partnerovi 
odovzdať v písomnej forme a musí obsahovať minimálne nasledujúce body:  

1. mená (firma) a adresy zmluvných strán,  

2. začiatok a trvanie zmluvy o poskytovaní služieb,  

3. obsahy výkonov,  

4. stanovenie hlavných činností v zmysle § 160 ods. 2 Z 1 GewO 1994 v platnom znení,  

5. dohodu, či bude v prípade neprítomnosti zabezpečené zastúpenie a v každom prípade mená a kontaktné 

adresy zástupcu/zástupcov,  

6. splatnosť a výšku odmeny, pričom je potrebné upozorniť na to, že prevádzkovateľ živnosti musí 

sám priznať a odviesť všetky dane a odvody a  
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7. uviesť ustanovenia o ukončení zmluvného vzťahu, pričom sa musí stanoviť, že zmluva o 
poskytovaní opatrovateľských služieb sa ruší smrťou opatrovanej osoby a prevádzkovateľ živnosti 
musí vrátiť pomernú časť vopred vyplatenej odmeny, ako aj to, že zmluvu môžu rozviazať obe 
zmluvné strany ku koncu kalendárneho mesiaca pri dodržaní dvojtýždňovej výpovednej lehoty.  

(3) Jednotlivé obsahy zmluvy o poskytovaní služieb musia byť jednoduché a zrozumiteľné, ale predsa 
komplexné a presne popísané.  

Zákony profesionálnej etiky  

§ 3.  Prevádzkovatelia živnosti uvedení v § 1 ods. 1 musia svoje povolanie vykonávať svedomite so 
starostlivosťou riadneho opatrovateľa osôb. Zaväzujú sa upustiť od akéhokoľvek správania proti 
profesionálnej etike.  

§ 4.  Za konanie proti profesionálnej etike sa považuje správanie v obchodnom vzťahu s objednávateľmi 
alebo opatrovanou osobou, ktoré môže poškodiť váženosť alebo záujmy profesie a porušovať osobné práva 
opatrovanej osoby, vrátane jej ekonomických záujmov. Podstata správania v rozpore s profesionálnou etikou 
je v tom, keď opatrovatelia osôb  

1. nepravdivo ponúkajú svoje výkony alebo  

2. poskytujú výkony bez poverenia alebo  

3. prijímajú platby bez splnomocnenia na tento úkon alebo  

4. si svojvoľne si ponechávajú zverené predmety alebo  

5. ako opatrovatelia odovzdávajú odporúčania nevhodných osôb .  

§ 6. (1)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2007.  

(2) § 1 ods. 1 v znení nariadenia BGBl. II č. 396/2015 nadobúda účinnosť spolu s účinnosťou 
nariadenia Spolkového ministerstva vedy, výskumu a hospodárstva o zákonoch profesionálnej etiky a 
vykonávacích predpisoch pre organizovanie opatrovania osôb, BGBl. II č. 396/2015 (pozn.: správne: 
BGBl. II č. 397/2015); súčasne stráca platnosť § 5.  
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