Smlouva o výkonu krátkodobé 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 výkonu dobrovolnické služby
3.1

Dobrovolník bude vykonávat dobrovolnickou službu od ….. do ….. (doba trvání
smluvního vztahu je max. 3 měsíce od data uzavření smlouvy) v rozsahu ……
(následuje bližší časové vymezení, např. 2 dny v týdnu od 13-18 hod apod.)

3.2

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

3.3

Dobrovolník bude pověřen následujícími činnostmi (následuje popis dobrovolnické
služby)
Dobrovolník bude / nebude (bezplatně-na náklady vysílající organizace – kolik
os/den) ubytován (kde)
Dobrovolníkovi bude / nebude po dobu platnosti této smlouvy poskytnuto (bezplatné)
stravování (,které hradí vysílající-přijímající organizace kolik os/jídlo) kde a v jakém
rozsahu (např. jenom obědy)

3.4
3.5

3.6

Dobrovolník byl / nebyl vysílající organizací vybaven těmito pracovními
prostředky, které po ukončení dobrovolnické služby vrátí s přihlédnutím k běžnému
opotřebení. (následuje výčet poskytnutých pracovních prostředků)

3.7

Dobrovolník byl / nebyl vysílající organizací vybaven těmito osobními
ochrannými pracovními prostředky, které po ukončení dobrovolnické služby
odevzdá zpět. (následuje výčet poskytnutých osobních ochranných pracovních
prostředků)
Článek IV.
Závěrečná ustanovení

4.1

Nedílnou součást této smlouvy tvoří výpis z evidence Rejstříku trestů a potvrzení
o zdravotním stavu dobrovolníka, obojí ne starší než 3 měsíce, popř. kopie smlouvy
mezi vysílající a přijímací organizací.

4.2

(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.
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.
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.

4.3

4.4

4.5
4.6

Veškeré změny a dodatky k této smlouvě vyžadují písemnou formu.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně a na důkaz toho
připojují vlastnoruční podpisy.

V ……........... dne ....…………..

………………………………..
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.

2

