Smlouva o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby
(uzavřená dle § 5 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) Jméno, příjmení, trvale bytem, rodné číslo ………………………………………………
(pouze u osob mladších 18 let) zastoupený zákonným zástupcem (opatrovníkem): jméno,
příjmení, trvale bytem, rodné číslo ………………………………………………………….
(dále jen „dobrovolník“)
kontaktní údaje: adresa pro doručování, tel. číslo, e-mail
Článek II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek vysílající organizace umožnit dobrovolníkovi za níže
stanovených podmínek výkon dobrovolnické služby pro potřebu přijímající organizace
(možno uvést název) na straně jedné a závazek dobrovolníka vykonávat dobrovolnickou
službu svědomitě, pečlivě a bez nároku na odměnu na straně druhé. (Jestliže bude
vysílající organizace totožná s přijímající, nahradí se slovní spojení „pro potřebu přijímající
organizace“ slovy „pro její vlastní potřebu“.)
Článek III.
Podmínky pro účast v dobrovolnické službě
3.1

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

3.2

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

3.3

Dobrovolník bude
dobrovolnické služby)

3.4

Dobrovolník bude / nebude po dobu výkonu dobrovolnické činnosti (bezplatně-na
náklady vysílající-přijímající organizace – kolik os/den) ubytován (kde)

3.5

Dobrovolníkovi bude / nebude po dobu výkonu dobrovolnické činnosti
poskytnuto stravování (bezplatně – na náklady přijímající nebo vysílající
organizace, kolik os/den,kde)

3.6

Dobrovolník se zavazuje k účasti na předvstupní přípravě organizované vysílající
organizací a vysílající organizace se zavazuje tuto přípravu dobrovolníkovi
poskytnout včetně informování dobrovolníka o možných rizicích spojených
s výkonem dobrovolnické služby, která by mohla ohrozit jeho život nebo zdraví.

3.7

Dobrovolník se zavazuje vrátit poměrnou část výdajů vynaložených vysílací
organizací pro případ ukončení výkonu dobrovolnické služby z jeho strany
z jiných než zřetele hodných důvodů.

3.8

Smluvní strany se dohodly v následujících otázkách takto:

pověřen

následujícími

činnostmi:

(následuje

popis



náhrada výdajů spojených s nezbytnou přípravou k účasti dobrovolníka na
programu …. nebo projektu …….: (zde bude ujednání mezi dobrovolníkem a
vysílající organizací o uhrazení výdajů na přípravu dobrovolníka. Např. „vysílající
organizace uhradí veškeré výdaje spojené s nezbytnou přípravou dobrovolníka“.)



kapesné ke krytí běžných výdajů na místě působení: (bude / nebude poskytnuto,
v jaké výši, případně další podmínky jeho poskytnutí)



poskytnutí pracovních prostředků a osobních ochranných
prostředků: (budou / nebudou poskytnuty, jaké, za jakých podmínek)



rozsah pracovní doby: (konkrétní vymezení pracovní doby, např. 2 hodiny týdně,
každý den od 18 do 20 hod. apod.; upozorňujeme na nutnost souladu se zákoníkem
práce.)



rozsah doby odpočinku: (upozorňujeme na nutnost souladu se zákoníkem práce.)



podmínky pro udělení dovolené:


3.9

pracovních

důvody, za kterých lze výkon dobrovolnické činnosti předčasně ukončit:
Dobrovolník podá přihlášku k účasti na důchodovém pojištění a vysílající organizace
se zavazuje platit za něho pojištění na důchodové pojištění ve smyslu § 5 odst. 3
zákona o dobrovolnické službě.
Článek IV.

4.1

Závěrečná ustanovení
Nedílnou součást této smlouvy tvoří výpis z evidence Rejstříku trestů, potvrzení
o zdravotním stavu dobrovolníka, obojí ne starší než 3 měsíců, potvrzení o seznámení
s prevencí infekčních nemocí (vyžadují-li to podmínky území kde bude dobrovolník
působit), písemné prohlášení dobrovolníka, že v době uzavření smlouvy není proti
němu vedeno trestní řízení, popř. kopie smlouvy mezi vysílající a přijímací organizací.

(týká se dobrovolníků mladších 18 let) Zákonný zástupce dobrovolníka
(opatrovník) tímto dává souhlas k výkonu dobrovolnické činnosti ve smyslu
§ 7 odst. 4 zákona č.198/2002 Sb., a to za podmínek stanovených touto smlouvou
a zákonem o dobrovolnické službě.
4.3
Vysílající organizace prohlašuje, že uzavřela pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost
na majetku nebo zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické činnosti
způsobí z nedbalosti sám nebo mu bude při výkonu dobrovolnické služby způsobena.
4.4
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.
4.5
Veškeré změny a dodatky k této smlouvě vyžadují písemnou formu.
4.6
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně a na důkaz
toho připojují vlastnoruční podpisy.
V ……........... dne ....…………..
4.2

………………………………..
dobrovolník

………………………………..
za vysílající organizaci (jméno osoby
oprávněné jednat a podepisovat za 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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