Práce domácích pečovatelů o seniory v Rakousku

č. 11/2009

S platností od 1. ledna 2008 uvolnilo Rakousko pravidla pro poskytování pečovatelských služeb
v domácnosti seniorů:
Název profese v němčině: Personenbetreuung
Prací domácího pečovatele (pečovatelky) se rozumí: péče o domácnost – příprava pokrmů,
obstarání pochůzek, úklid domácnosti, domácí práce, větrání, péče o rostliny a domácí zvířata, praní
prádla, žehlení a vyspravování oděvů. Nespadá sem zdravotní péče, pro tu je nutná další
kvalifikace.
Práci domácího pečovatele lze vykonávat následujícími způsoby:
1.
2.
3.
4.

Jako zaměstnanec seniora či jeho příbuzných
Jako zaměstnanec specializované organizace/agentury (např. Caritas, Rotes Kreuz, Volkshilfe)
Na rakouský živnostenský list v rámci profese Personenbetreuung
Dočasně na živnostenský list z jiné členské země EU vydaný pro stejnou činnost

Jelikož čeští občané potřebují v Rakousku ke vstupu do zaměstnaneckého poměru pracovní povolení a
tato praxe bude s největší pravděpodobností trvat až do 30. 4. 2011, lze předpokládat, že čeští pečovatelé
budou volit především možnosti 3 a 4.
Ad 3) Pro založení živnosti v Rakousku je třeba dosáhnout věku 18 let, být občanem země Evropského
hospodářského prostoru (země EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko) či v případě občanů třetích zemí
předložit povolení k pobytu v Rakousku. Žadatelé musí mít čistý trestní rejstřík. Živnost se ohlašuje na
magistrátu nebo okresním hejtmanství (Bezirkshauptmannschaft).
Zájemce překládá:
- Osobní dokumenty obsahující údaje jako datum a místo narození, stav, státní příslušnost apod.
- Meldezettel (neboli Bestätigung der Meldung) – doklad o ohlášení pobytu na obecním úřadě či
magistrátu
- Výpis z trestního rejstříku u osob, které jsou v Rakousku usazené po dobu kratší než 5 let
- Domácí pečovatelství je volnou profesí, není tedy třeba dokládat kvalifikaci
Náklady na založení volné živnosti se pohybují kolem 70 eur. Živnostník platí daně i v Rakousku a v
Rakousku odvádí i sociální a zdravotní pojištění.

Kontaktní osoba: RNDr. Jitka Ryšavá, tel.: 221 580 290, fax: 221 580 292, e-mail:
rysava@crr.cz, Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR,
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
European Commission
Enterprise and Industry

Ad 4) Díky institutu tzv. volného pohybu služeb je možné vykonávat činnost domácího pečovatele
dočasně rovněž na český živnostenský list. Podle vyjádření rakouského Spolkového ministerstva
hospodářství, rodiny a mládeže neexistuje pro činnost na zahraniční živnostenský list žádná oficiálně
stanovená lhůta. Důležité je, aby se krátkodobé kontrakty periodicky neopakovaly či neúměrně
neprodlužovaly a aby měl pečovatel v daňovém období zakázky rovněž v ČR. Kontrakty se posuzují
ad hoc, nicméně lze tvrdit, že práce v době trvání několika měsíců by měla být pro rakouské úřady
přijatelná (např. sezónní výpomoc, záskok za dovolenou, dočasná práce na český živnostenský list před
založením rakouské živnosti apod.). V tom případě se sociální a zdravotní pojištění odvádí v zemi
původu (ČR), u daní z příjmu se postupuje podle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a
Rakouskem 31/2007 Sbírky mezinárodních smluv (Sb.m.s.). Podle článku 5, odstavce 3 b) vzniká při
přeshraničním poskytování služeb osobou samostatně výdělečně činnou této osobě povinnost hlásit se
k platbě daní z příjmu v Rakousku tehdy, pokud činnosti trvají na území Rakouska úhrnně aspoň 6
měsíců v jakémkoli 12měsíčním období.
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http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb021-07m.pdf
Informace o činnosti pečovatelů v Rakousku podává Spolkové ministerstvo hospodářství a práce:
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
Abteilung I/9
A-1011 Wien, Stubenring 1
Tel: +43 1/711 00-5827
E-mail: post@I9.bmwfj.gv.at
Web: http://www.bmwfj.gv.at/

Zpracováno podle dokumentu Betreeung daheim vydaného Bundesministerium für Familie und Jugend:
http://www.bmwa.gv.at/NR/rdonlyres/A572D3D5-7314-45C4-881A9E7AA5180BA5/0/Betreuungdaheim.pdf
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