Smlouva mezi vysílající a přijímající organizací v oblasti
dobrovolnické služby
(uzavřená dle § 8 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů)

Článek I.
Smluvní strany
1) Název, sídlo, IČ, zastoupená………………………………………………………….
(dále jen „vysílající organizace“)
kontaktní osoba: jméno a příjmení, tel. číslo, e-mail, fax
2) Název, sídlo, IČ, zastoupená………………………………………………………….
(dále jen „přijímající organizace“)
kontaktní osoba: jméno a příjmení, tel. číslo, e-mail, fax
Článek II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek vysílající organizace vyslat dobrovolníka za níže
stanovených podmínek a v rozsahu smlouvy uzavřené mezi ní a dobrovolníkem na
straně jedné a závazek přijímající organizace umožnit dobrovolníkovi výkon činností
specifikovaných touto smlouvou na straně druhé.
Článek III.
Podmínky výkonu dobrovolnické služby
3.1.

Dobrovolník bude vykonávat dobrovolnickou službu u přijímající organizace
od ….. do …. . (Zde bude vymezen časový úsek, na který vysílající a přijímající
organizace uzavírají smlouvu o vysílání a přijímání dobrovolníků – tzv. „platnost
smlouvy“.)

3.2.

Místem výkonu dobrovolnické služby je …………………..

3.3.

Dobrovolník bude u přijímající organizace pověřen následujícími činnostmi
(následuje popis dobrovolnické služby)

3.4.

Dobrovolník bude/nebude (bezplatně - na náklady vysílající organizace – kolik
os/den) ubytován (kde)

3.5.

Dobrovolníkovi bude/nebude poskytnuto po dobu platnosti této smlouvy
(bezplatné) stravování (,které hradí vysílající organizace kolik os/jídlo) kde a v jakém
rozsahu (např. jenom obědy)

3.6.

Dobrovolník bude/nebude přijímající organizací vybaven těmito pracovními
prostředky, které po ukončení dobrovolnické služby u přijímající organizace
vrátí s přihlédnutím k běžnému opotřebení: (následuje výčet poskytnutých
pracovních prostředků)

3.7.

Dobrovolník bude/nebude přijímající organizací vybaven těmito osobními
ochrannými pracovními prostředky, které po ukončení dobrovolnické služby
u přijímající organizace odevzdá zpět (následuje výčet poskytnutých osobních
ochranných pracovních prostředků)

3.8.

Vysílající organizace je oprávněna ověřovat průběh dobrovolnické služby (popíše
se způsob ověřování, např. pravidelnými nebo namátkovými kontrolami, pravidelné
hlášení ze strany přijímající organizace apod.)

3.9.

Vysílající organizace bere na vědomí, že v průběhu dobrovolnické služby mohou
ohrozit zdraví nebo život dobrovolníka tato rizika. (následuje výčet možných rizik
a výčet opatření k jejich eliminaci)

3.10.

Přijímající organizace se zavazuje k informování vysílající organizace o rizicích,
která mohou ohrozit zdraví nebo život dobrovolníka vzniklých v průběhu
dobrovolnické služby a zároveň se zavazuje přijmout neprodleně opatření, která
tato rizika vyloučí a v případě neodstranitelných rizik omezí.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
4.1 .

4.2.
4.3.

Přijímající organizace prohlašuje, že činnosti podle čl. 3.3. této smlouvy nejsou
předmětem podnikání, ani nejsou jinak vykonávané osobami v pracovněprávním
vztahu, služebním nebo členském poměru, anebo zajišťované pro přijímající
organizaci jinými osobami v rámci jejich podnikání.
Veškeré změny a dodatky k této smlouvě vyžadují písemnou formu.
V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se strany řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, popř. zákonem
č. 89/2012 Sb.(občanský zákoník) v platném znění.

V ……........... dne ....…………..

………………………………..
za vysílající organizaci

………………………………..
za přijímající organizaci

Poznámka: Ujednání smlouvy vytištěné tučně musí být ve smlouvě obsaženy. Ostatní ujednání ve smlouvě být
mohou, ale nemusí. Kurzívou jsou psány poznámky nebo vysvětlení.
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