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ZADÁNÍ 

Stra nka 1 

Zada ní  

Pr édmé tém té to studié jé pra vní  posoužéní   vybrany ch pracovné pra vní ch aspéktu  u c asti 

žamé stnancu  na dobrovolnicky ch programéch. Ní ž é uvédéné  réagujé na okruhy vytc éné  

objédnatélém a obsahujé odpové di na ota žky, ktéré  jsmé považ ovali ža rélévantní  vé vžtahu 

k vyméžéné  problématicé.  

Pr i pr í pravé  té to analy žy jsmé vycha žéli ž dotažu „jaky mi žpu soby lžé v souc asné m pra vní m 

ra mci réaližovat dobrovolnické  programy, a to  konkré tné  jak mu ž é vysí lají cí  organižacé, ktéra  

jé institucí  vér éjné  spra vy, vysí lat své  pracovní ky k pr ijí mají cí m organižací m ža u c élém plné ní  

dobrovolnické  c innosti.“ Tato analy ža sé žamé r ujé na na slédují cí  okruhy: 

• Pracovné pra vní  aspékty vysla ní  dobrovolní ka u vysí lají cí  organižacé (forma vysla ní  dlé 

ža kona o sta tní  služ bé , smlouva méži vysí lají cí  organižací  a dobrovolní kém, dopad na 

sta vají cí  služ ébní  pomé r, u prava v koléktivní  smlouvé , smlouva méži vysí lají cí  a pr ijí mají cí  

organižací , vysla ní  dobrovolní ka od néakréditované ho žar í žéní ). 

• Pracovné pra vní  aspékty pr ijétí  dobrovolní ka u pr ijí mají cí  organižacé (forma pr ijétí , 

povinnosti pr ijí mají cí  institucé, pra va dobrovolní ka, smlouva méži pr ijí mají cí   organižací  a 

dobrovolní kém). 
 
Tato studié analyžujé pra vní  u pravu v pracovní m pomé ru dlé ža kona c . 262/2006 Sb., ža koní k 

pra cé, vé žné ní  ké dni 30.6.2017, a vé služ ébní m pomé ru dlé ža kona c . 234/2014 Sb., o sta tní  

služ bé , vé žné ní  ké dni 30.6.2017. Požornost néní  vé nova na ostatní m typu m pracovní ch c i 

služ ébní ch pomé ru  podlé žvla s tní ch pr édpisu . Tato studié rovné ž  nér és í  aspékty pra va 

dus évní ho vlastnictví .  

Tato studié jé žamé r éna c isté  na pra vní  ota žky a néžaby va  sé jaky mikoliv dan ovy mi nébo 

u c étní mi aspékty dané  problématiky.   

Studié vycha ží  ž odborny ch téxtu , ktéré  byly c a stéc né  publikova ny v na slédují cí ch publikací ch:  

Bé lina a kol. Za koní k pra cé, koménta r , Praha 2008, 2010, 2015 C.H.Béck  

Pichrt a kol.: Za kon o sta tní  služ bé , koménta r , Praha 2015, Woltérs Kluwér 
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Stra nka 2 

Použ ité  žkratky 

• BOZP béžpéc nost a ochrana ždraví  pr i pra ci 

 

• CSR 

 

spoléc énska  odpové dnost žamé stnavatélé ž anglické ho 
„Corporaté Social Résponsibility“ 

 

• du vodova  žpra va k ZDS du vodova  žpra va k ža konu c . 198/2002 Sb., o 
dobrovolnické  služ bé  a o žmé né  né ktéry ch ža konu  
(ža kon o dobrovolnické  služ bé ) 

 

• du vodova  žpra va k 

              novélé ZDS 

du vodova  žpra va k ža konu c . 86/2014 Sb., ktéry m sé 
mé ní  ža kon c . 198/2002 Sb., o dobrovolnické  služ bé  a 
o žmé né  né ktéry ch ža konu  (ža kon o dobrovolnické  
služ bé ) 

 

• LPS usnéséní  pr édsédnictva C NR c . 2/1993 Sb., o vyhla s éní  
Listiny ža kladní ch pra v a svobod jako souc a sti 
u stavní ho por a dku, v platné m žné ní  

 

• MOP Méžina rodní  organižacé pra cé 

 

• novéla ZDS ža kon c . 86/2014., Sb., ktéry m sé mé ní  ža kon c . 
198/2002 Sb., o dobrovolnické  služ bé  a o žmé né  
né ktéry ch ža konu  (ža kon o dobrovolnické  služ bé ), vé 
žné ní  poždé js í ch pr édpisu  

 

• obc ansky  ža koní k ža kon c . 89/2012 Sb., obc ansky  ža koní k, v platné m 
žné ní   

 

• Ú stava u stavní  ža kon c . 1/1993 Sb., Ú stava C éské  républiky, v 
platné m žné ní  

 

• ža kon o du chodové m 

               pojis té ní  

ža kon c . 155/1995 Sb., o du chodové m pojis té ní , 
v platné m žné ní   

 

• ža kon o inspékci pra cé ža kon c . 251/2005 Sb., o inspékci pra cé, v platné m 
žné ní  

 

• ža kon o sta tní  služ bé  ža kon c . 234/2014 Sb., o sta tní  služ bé , v platné m žné ní  

 

• ža kon o žamé stnanosti ža kon c . 435/2004 Sb., o žamé stnanosti, v platné m 
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žné ní  

 

• ža koní k   pra cé ža kon c . 262/2006 Sb., ža koní k pra cé, v platné m žné ní   

 

• ZDS  ža kon c . 198/2002 Sb., o dobrovolnické  služ bé  a o 
žmé né  né ktéry ch ža konu  (ža kon o dobrovolnické  
služ bé ), v platné m žné ní   
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Ú vod 

Dobrovolnictví  vc étné  poskytova ní  dobrovolnické  služ by ma  pro nas i sta rnoucí  spoléc nost 

vélky  a célospoléc énsky  vy žnam, což  potvržujé i pr ijétí  ža kona o dobrovolnické  služ bé  v rocé 

2002. Z hlédiska praxé jé ovs ém nutno podotknout, ž é sta vají cí  u prava dobrovolnictví  praxi 

pr í lis  névyhovujé. V konéc né m du slédku jé totiž  financ né  na roc na  pro vysí lají cí  organižaci a 

néchra ní  ani dostatéc né  kliénty pr ijí mají cí  organižacé pr éd éxcésy dobrovolní ku . Vé vér éjné m 

ža jmu by byla adékva tní  inspiracé dobrovolnictví m sta tní ch žamé stnancu , tak jak jé upravéna v 

né ktéry ch jiny ch žémí ch Evropské  unié, k tomu jé ovs ém tr éba adékva tní  pra vní  u prava vé 

služ ébní m pra vu. 

Do doby koncépc ní  novéližacé ža kona o sta tní  služ bé  lžé potr ébu dobrovolnictví  r és it použé 

na hradní m žpu sobém, a tédy nédostatéc né  s méns í mi c i vé ts í mi aplikac ní mi problé my. I tak 

ovs ém nélžé C éské  républicé, résp. kraju m a obcí m, doporuc it postupovat mimo spécia lní  

pra vní  u pravu, ktérou pr édstavujé ZDS, a to pr édévs í m ž du vodu pra vní ch rižik, ktéré  by ž 

takové ho postupu vyply valy. 

Za kladém pro žmí né ny  noužovy  pr í stup jé skutéc nost, ž é i když  ža kon o sta tní  služ bé  

néobsahujé ž a dné  ustanovéní  pr í mo régulují cí  soubé ž ny  vy kon dobrovolnické  služ by c i 

c innosti s vy koném služ by, a ténto konflikt nér és í  ani koléktivní  dohoda vys s í ho stupné , jé 

nutno konstatovat, ž é C éska  républika jako služ ébní  pa n dlé ža kona o sta tní  služ bé  jé totož ny m 

sta tém, ktéry  v ust. § 1 odst. 1 ZDS prohla sil, ž é podporujé dobrovolnickou služ bu 

poskytovanou podlé cit. ža kona. C éska  républika jé dlé ust. § 10 ZDS té ž  pr ijí mají cí  organižací  

vé smyslu citované ho ža kona.   

VYMEZENÍ POJMŮ 

 

ZDS upravujé použé urc ity  modél dobrovolnictví , a to vé formé  tžv. dobrovolnické služby, 

ktérou vyméžujé jak požitivní m vy c tém prostr édnictví m vé cné ho, pérsona lní ho a 

téritoria lní ho krité ria, tak négativní  spécifikací . Naví c sé jédna  o akréditovany  réž im vybrany ch 

subjéktu , v jéjichž  ra mci sta t dobrovolnictví  podporujé (ať již  dotacémi nébo vy hodny m 

dan ovy m réž imém c i jiny mi vér éjnopra vní mi odvody). Pokud pr í slus na  aktivita néspln ujé 

né ktéry  žé stanovény ch žnaku , jédna  sé o dobrovolnickou c innost c i pra ci vykona vanou mimo 

pu sobnost ZDS.   

Pra vní  pr édpis, ktéry  by kompléxné  upravil problématiku dobrovolnictví  a célé  s ka ly 

dobrovolnicky ch aktivit v C éské  républicé žatí m nééxistujé. Pojém dobrovolnictví  tak néní  

v c éské m pra vní m r a du stanovén.  
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Dobrovolnicka  služ ba v réž imu ZDS jé dlé ust. §2 takovou c inností , pr i ní ž  dobrovolní k 

poskytujé: 

(a) pomoc néžamé stnany m, osoba m socia lné  slaby m, ždravotné  postiž ény m, sénioru m, 

pr í slus ní ku m na rodnostní ch méns in, imigrantu m, osoba m po vy konu tréstu odné tí  svobody, 

osoba m drogové  ža visly m, osoba m trpí cí m doma cí m na silí m, jakož  i pomoc pr i pé c i o dé ti, 

mla déž  a rodiny v jéjich volné m c asé; 

(b) pomoc pr i pr í rodní ch, ékologicky ch nébo humanita rní ch katastrofa ch, pr i ochrané  a 

žléps ova ní  ž ivotní ho prostr édí , pr i pé c i o žachova ní  kulturní ho dé dictví , pr i por a da ní  

kulturní ch nébo sbí rkovy ch charitativní ch akcí  pro osoby uvédéné  vy s é pod pí sméném (a); 

nébo 

(c) pomoc pr i uskutéc n ova ní  rožvojovy ch programu  a v ra mci opérací , projéktu  a programu  

méžina rodní ch organižací  a institucí , vc étné  méžina rodní ch névla dní ch organižací . 

 Da lé sé ža dobrovolnickou služ bu dlé ZDS népovaž ujé c innost ty kají cí  sé uspokojova ní  

osobní ch ža jmu , anébo jé-li vykona va na v ra mci podnikatélské  nébo jiné  vy dé léc né  c innosti 

anébo v pracovné pra vní m vžtahu, služ ébní m pomé ru nébo c lénské m pomé ru. Naopak c asové  

krité rium nébo inténžita c innosti néní  définic ní m žnakém dobrovolnické  služ by. 

Dobrovolnickou služ bu lžé vykona vat kra tkodobé , napr . jédnora žova  u c ast na odstran ova ní  

na slédku  ž ivélné  katastrofy, nébo dlouhodobé  po dobu déls í  néž  3 mé sí cé.  

Mimo ZDS rovné ž  stojí  c innosti upravéné  žvla s tní mi pra vní mi pr édpisy, i když  by spln ovaly 

žnaky dobrovolnické  služ by dlé ZDS. Takovy mi pr édpisy jsou dlé du vodové  žpra vy k ZDS 

napr í klad ža kon c . 133/1985 Sb., o pož a rní  ochrané , vé žné ní  poždé js í ch pr édpisu , upravují cí  

c innost c lénu  jédnotky sboru dobrovolny ch hasic u  obcé, nébo ža kon c . 126/1992 Sb., o 

ochrané  žnaku a na žvu C érvéné ho kr í ž é a o C ésko-slovénské m c érvéné m kr í ž i, vé žné ní  

poždé js í ch pr édpisu , upravují cí  c innost osob pro C éskoslovénsky  c érvény  kr í ž .  Pr édstavují  

u pravu spécia lní , na ktérou sé ani subsidia rné  ZDS néaplikujé.  

Za kladní m pož adavkém ZDS jé rovné ž  skutéc nost, ž é dobrovolnicka  služ ba jé réaližova na 

prostr édnictví m tžv. vysílajících organizací, ktéré  musí  mí t udé lény akréditaci Ministérstva 

vnitra. Néakréditované  dobrovolnické  programy néspadají  pod dobrovolnictví  v souc asné  dobé  

upravéné  pra vní mi pr édpisy, tj. ZDS.  

Akréditaci1 lžé po splné ní  stanovény ch podmí nék udé lit použé pra vnicky m osoba m sé sí dlém 

v C éské  républicé, ktéré  jsou vér éjné  prospé s né  a jsou žr í žéné   v éxplicitné  stanovéné m typu 

                                                             
1 Akréditaci udělujé Ministérstvo vnitra ČR po návrhu akréditační komisé na 4 roky. Vysílající organižacé v rámci 
své žádosti musí doložit splnění podmínék vyžadovaných ZDS, tj. žéjména véřéjnou prospěšnost, béžúhonnost, 
schopnost réaližovat projékty a programy dobrovolnické služby a finanční žpůsobilost organižovat přípravu a 
provádění dobrovolnické služby. Na řížéní sé vžtahujé správní řád. Ministérstvo vnitra můžé akréditaci odébrat a 
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pra vní  formy. Po novélé ZDS sé jédna  o spolék, u stav, nadaci, nadac ní  fond, socia lní  druž stvo, 

obécné  prospé s nou spoléc nost, cí rkév, na bož énskou spoléc nost a pra vnickou osobu cí rkvé a 

na bož énské  spoléc nosti évidovanou podlé ža kona upravují cí ho postavéní  cí rkví  a 

na bož énsky ch spoléc ností .  

Veřejná prospěšnost jé définova na v ust. § 146 obc anské ho ža koní ku a vér éjné  prospé s nou 

pra vnickou osobou jé takova , jéjí mž  posla ní m jé pr ispí vat v souladu sé žakladatélsky m 

pra vní m jédna ní m vlastní  c inností  k dosahova ní  obécné ho blaha, pokud na rožhodova ní  

pra vnické  osoby mají  podstatny  vliv jén béžu honné  osoby, pokud nabyla majéték ž poctivy ch 

ždroju  a pokud hospoda rné  využ í va  své  jmé ní  k vér éjné  prospé s né mu u c élu. Vysí lají cí  

organižacé dokla da  vér éjnou prospé s nost svy m prohla s éní m.  

Vysí lají cí  organižacé hrají  v réaližaci dobrovolnictví  ža sadní  roli, a to žéjmé na pr i 

kvalifikované m vy bé ru dobrovolní ku  a jéjich pr í pravé  a pros koléní  pro r a dny  vy kon 

dobrovolnické  služ by v dané  oblasti. Rovné ž  by mé ly žajistit ochranu pra v dobrovolní ku  pr i 

vy konu dobrovolnické  služ by u pr ijí mají cí  organižacé. Da lé jé nutné  požnaménat, ž é 

dobrovolní k néma  na u c ast v dobrovolnické  služ bé  ža sadné  pra vní  na rok a ža visí  na posoužéní  

vysí lají cí  organižacé, jak posoudí  profil pr í slus né  osoby ucha žéjí cí  sé o dobrovolnickou služ bu 

s c inností  a posla ní m pr í slus né  pr ijí mají cí  organižacé.  

Přijímající organizací mu ž é by t fyžicka  osoba, vér éjné  prospé s na  pra vnicka  osoba a urc ita  

skupina subjéktu  vér éjné ho pra va (viž ní ž é). Po novélé ZDS sé tak otévr éla mož nost obdrž ét 

statut pr ijí mají cí  organižacé i podnikatélsky m subjéktu m. Rovné ž  jako u vysí lají cí  organižacé 

sé nicmé né  musí  jédnat o pra vnické  osoby spln ují cí  podmí nky vér éjné  prospé s nosti. Takto 

mohou by t žapojény napr . obchodní  spoléc nosti pu sobí cí  v socia lní  nébo ždravotní  oblasti. 

Dobrovolní k nicmé né  v souladu s ust. § 2 odst 2 ZDS nésmí  u takovy chto pr ijí mají cí ch 

organižací  vykona vat c innosti, ktéré  by spadaly do ra mcé podnika ní  pr ijí mají cí  organižacé a 

byly kona ny ža u c élém žisku. Pr ijí mají cí  organižacé da lé musí  by t schopna  užavr í t smlouvu 

s vysí lají cí  organižací  (viž téxt ní ž é) a dosta t svy m ža važku m.  

Zapojéní  sta tní ch orga nu , organižac ní ch slož ék sta tu, orga nu  a organižac ní ch slož ék u žémní ch 

samospra vny ch célku , sta tní ch pr í spé vkovy ch organižací , pr í spé vkovy ch organižací  u žémní ch 

samospra vny ch célku  c i s kolsky ch pra vnicky ch osob jé v ra mci ZDS poné kud limitované  a jé 

réaližova no toliko na u rovni pr ijí mají cí  organižacé. C la nky sta tní ho apara tu jsou tak prima rné  

odbé ratéli, résp. pr í jémci dobrovolnicky ch služ éb. Pož adavék vér éjné  prospé s nosti upravény  

v obc anské m ža koní ku sé na né   jako na subjékty vér éjné ho pra va névžtahujé.  

Da lé jé vy s é uvédény m orga nu m pr ižna na rolé žprostr édkovatélé dobrovolnické  služ by, 

žéjmé na pro u c ély žahranic ní  pomoci. Sta tní  orga ny tak mají  mož nost béžplatné  

                                                                                                                                                                                           
žrušit, pokud vysílající organižacé přéstané splňovat požadavky  stanové ZDS, zejména žnaky véřéjné prospěšnosti, 
nébo přés upožornění néplní povinnosti uložéné ZDS.  
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žprostr édkovat užavr éní  smlouvy méži tužémskou vysí lají cí  organižací  a pr ijí mací  organižací . 

Aktivní  roli vysí lají cí ch organižací  jim ZDS népr ižna va .  

Dobrovolníkem vykona vají cí m dobrovolnickou služ bu v ra mci C éské  républiky pak mu ž é by t 

jén fyžicka  osoba stars í  18 lét nébo stars í  15 lét s pí sémny m souhlasém ža konné ho ža stupcé, a 

to béž na roku na odmé nu. Béžplatnost a vlastní  motivacé dobrovolní ka konat dobrovolnickou 

c innost dlé jého svobodné ho rožhodnutí  jsou ža kladní mi atributy koncéptu dobrovolnictví . 

Mu ž é sé jédnat o osobu pracovné  aktivní  (tj. mají cí  pracovné pra vní  vžtah c i služ ébní  pomé r), 

alé i o osobu néžamé stnanou nébo studénta. Dobrovolní kém ovs ém nému ž é by t osoba 

vykona vají cí  vojénskou c innou služ bu, ktéra  dlé ust. § 3 odst. 4 ZDS pr édstavujé pr éka ž ku pro 

vy kon dobrovolnické  služ by.  

Za kladní  pra vní  ra méc v ZDS jé pojat jako trojstranny  vžtah réaližovany  prostr édnictví m dvou 

smluv. Jédna smlouva sé užaví ra  mezi vysílající organizací a dobrovolníkem a druha  

smlouva mezi vysílající organizací a přijímající organizací. Smlouvy musí  by t pí sémné  a 

obsahovat na léž itosti vyméžéné  ZDS.  Za urc ity ch podmí nék mu ž é vysí lají cí  organižacé užavr í t 

s dobrovolní kém smlouvu i o vy konu dobrovolnické  c innosti vé prospé ch vysí lají cí  organižacé. 

V takové m pr í padé  musí  dobrovolní k vykona vat dobrovolnickou služ bu mimo své  povinnosti 

vyply vají cí  ž jého c lénské ho pomé ru k vysí lají cí  organižaci a naví c k  vysí lají cí  organižaci 

nému ž é mí t jiny  pra vní  vžtah (napr . pracovné pra vní  vžtah, služ ébní  pomé r, s kolní  vždé la ní , 

c lénství  vé statuta rní m nébo kontrolní m orga nu). Explicitné  jé použé vylouc éna mož nost c léna 

socia lní ho druž stva konat dobrovolnickou služ bu pro potr éby socia lní ho druž stva, jéhož  jé 

c léném.  

ZDS odkažujé na pr imé r éné  použ ití  pracovné pra vní ch pr édpisu  pr i sjédna va ní  rožsahu 

pracovní  doby dobrovolní ka, doby odpoc inku, podmí nék pro udé léní  dovoléné , kapésné ho a 

pro žajis té ní  béžpéc nosti a ochrany ždraví  pr i pra ci (BOZP) vé smlouvé  méži vysí lají cí  a 

pr ijí mají cí  organižací . Dlé du vodové  žpra vy k ZDS jé krité rium pr imé r énosti žakotvéno 

ž du vodu mož né  nutnosti adaptovat aplikaci té chto pr édpisu  na podmí nky dobrovolnické  

služ by a aby bylo mož né  sé od té to obécné  u pravy v méžní ch situací ch odchy lit.  

*** 

Da lé v té to studii budé na dobrovolnickou služ bu a vysí lají cí  a pr ijí mají cí  organižaci 

odkažova no v kontéxtu ZDS a s obsahovou na plní , tak jak jé popsa na vy s é.  
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Formy vysla ní  

FORMA VYSLÁNÍ DLE ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ  

 

Vžhlédém k souc asné  politické  situaci sé žda  pragmatiky néjvhodné js í  forma lní  i néforma lní  

dobrovolnictví  podr adit pod té ma sladé ní  profésní ho a osobní ho, résp. rodinné ho ž ivota, ktéré  

služ ébní  pra vo upr édnostn ujé a rélativné  dostatéc né  upravujé.  K tomu lžé odka žat na ust. § 13 

odst. 1 pí sm. é), § 45 odst. 2, § 47 odst. 2, § 99 odst. 4, § 116 a na sl. a § 205 pí sm. b)  ža kona o 

sta tní  služ bé , na nar í žéní  vla dy c . 144/2015 Sb. o vy konu sta tní  služ by ž jiné ho mí sta a 

pravidléch pro vytvor éní  pr édpokladu  sladé ní  rodinné ho a osobní ho ž ivota s vy koném sta tní  

služ by a na služ ébní  pr édpis c . 12/2015 na mé stka ministra vnitra pro sta tní  služ bu žé dné 7. 

prosincé 2015, k vytva r éní  podmí nék pro sladé ní  rodinné ho a osobní ho ž ivota s vy koném 

sta tní  služ by a podmí nék vy konu sta tní  služ by ž jiné ho mí sta. 

Vélmi slibny mi jsou c l. 3 odst. 3 a 4 služ ébní ho pr édpisu c . 12/2015, ktéry  žakla da  na rok pro 

povoléní  pruž né  služ ébní  doby, résp. jiné  vhodné  u pravy služ ébní  doby, a c l. 6 služ ébní ho 

pr édpisu c . 12/2015, ktéry  umož n ujé ž a dat o povoléní  vy konu služ by ž jiné ho mí sta. 

V c isté  podobé  sé ovs ém o dobrovolnictví   aprobované  ZDS nébudé jédnat nikdy, néboť podlé 

ust. § 2 odst. 2 ZDS sé ža dobrovolnickou služ bu nikdy népovaž ujé c innost ty kají cí  sé 

uspokojova ní  osobní ch ža jmu , ani c innost vykona vana  v pracovné pra vní m vžtahu nébo 

služ ébní m pomé ru. Budé-li dobrovolní kém sta tní  žamé stnanéc vé služ ébní m pomé ru dlé 

ža kona o sta tní  služ bé  sé ždu vodné ní m, ž é sé tak dé jé ž du vodu sladé ní  jého osobní ho nébo 

rodinné ho ž ivota, pak sé tak ovs ém vž dy dé jé ž du vodu jého osobní ho ža jmu.  

Naví c jak jé podrobné ji popsa no v Ú vodu té to studié, ZDS népr édví da , ani néuléhc ujé aktivní  

roli orga nu  sta tu c i u žémní ch samospra vny ch célku  a jéjich pr í spé vkovy ch organižací  pr i 

vysí la ní  dobrovolní ku  k jiny m pr ijí mají cí m organižací m, ani takto nému ž é v réž imu ZDS 

umož nit vy kon dobrovolnické  služ by vlastní ch žamé stnancu  k c innostém dobrovolnické ho 

typu pro svu j prospé ch.  

Úrc itou roli by orga ny sta tu a u žémní ch samospra vny ch célku  téoréticky mohly hra t pr i 

béžplatné m žprostr édkova ní  užavr éní  smlouvy méži vysí lají cí  organižací  a pr ijí mají cí  

organižací  vé vžtahu ké svy m (nicmé né  néjén ké svy m) žamé stnancu m, ktér í  by o u c ast 

v dobrovolnické  služ bé  mé li ža jém.  

Z hlédiska orga nu  statní  spra vy sé na m tak v ra mci souc asné  pra vní  u pravy jéví  spí s é ža sadní , 

ža jaky ch podmí nék pr í slus ny  orga n vér éjné  spra vy mu ž é umož nit svy m žamé stnancu m u c ast 

na dobrovolnické  c innosti, a to ať již  sé budé dí t v akréditované m réž imu dlé ZDS nébo 
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v néakréditované m dobrovolnické m programu. O jédnotlivy ch aspéktéch budé pojédna no 

v na slédují cí  kapitolé té to studié o dopadu na sta vají cí  pracovné pra vní  vžtah.  

SMLOUVY 

 

Smlouva mezi vysílající organizací a dobrovolníkem o výkonu dobrovolnické služby 

 

V réž imu ZDS jé pro pra va a povinnosti dobrovolní ka ža sadní  smlouva užavr éna  méži 

dobrovolní kém a vysí lají cí  organižací . V Pr í ložé c . 1 uva dí mé pr í kladny  obécny  vžor takové  

smlouvy. Lžé jén doporuc it ji vž dy užaví rat pí sémné .  

Du vody pro pí sémnou podobu smlouvy méži dobrovolní kém a vysí lají cí  organižací  jsou 

psychologické  a pra vní . Pokud jdé o psychologickou stra nku, pak podpisém pí sémné  dohody 

jédnožnac né ji docha ží  k utvržéní  éxisténcé ža važku a posilujé sé tak pu sobéní  na ty 

dobrovolní ky, ktér í  by na slédné  nénastoupili k vy konu dobrovolnické  služ by. 

Jako pra vní  du vod lžé žmí nit na slédují cí : 

• u dlouhodobé  dobrovolnické  služ by a kra tkodobé  dobrovolnické  služ by s vy koném 

služ by v žahranic í  to ukla da  pr í mo ZDS;   

• limitacé na roku  dobrovolní ka vé smyslu ust. § 5 odst. 6 ZDS, ktéry  žakla da  u 

dobrovolní ka na rok na pr imé r énou aplikaci pracovné pra vní ch pr édpisu , pokud jdé o 

sjédna ní  rožsahu pracovní  doby, doby odpoc inku, podmí nék pro udé léní  dovoléné , 

kapésné ho a pro žajis té ní  béžpéc nosti a ochrany ždraví  pr i pra ci (né ktéra  plné ní  lžé 

oméžit použé pí sémnou smlouvou); 

• žalož éní  povinnosti k u hradé  na kladu  adaptac ní ho procésu; 

• oméžéní  odpové dnosti vysí lají cí  organižacé pro pr í pad žrané ní  dobrovolní ka c i tr étí  

osoby (hodnota lidské ho ž ivota sé dnés odhadujé min. na 30 milio nu  korun c ésky ch). 

Lžé samožr éjmé  arguméntovat té ž  proti éxisténci pí sémné  smlouvy, napr . proto, ž é odražujé 

uchažéc é o vy kon dobrovolnické  služ by, c i ž é jé pr í lis  slož ita  a žava dí  žvy s énou administrativu. 

Nicmé né  i kdyby sé jédnalo o vy kon dobrovolnické  služ by, kdé névžnikají  ž a dna  rižika pro (a) 

dobrovolní ka (jako jé žrané ní  dobrovolní ka nébo jiné  osoby, pos kožéní  majétku vysí lají cí  c i 

pr ijí mají cí  organižacé, dobrovolní ka nébo kliénta, porus éní  povinnosti mlc énlivosti, 

nédodrž ova ní  standardu  kvality socia lní ch služ éb c i pr énos infékc ní  choroby), (b) vysí lají cí  

organižaci, ani pro (c) pr ijí mají cí  organižaci a (d) jéjí  kliénty, stéjné  doporuc ujémé sjédna vat 

smlouvu o vy konu dobrovolnické  služ by pí sémné , néboť jédiné  tak lžé r a dné  kontrolovat 

na klady spojéné  s vy koném té to služ by. 
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Dlé ZDS pro pr í pad kra tkodobé  dobrovolnické  služ by musí  by t aléspon  sjédna no mí sto, 

pr édmé t a doba vy konu dobrovolnické  služ by, a podlé povahy dobrovolnické  služ by té ž  

poskytnutí  pracovní ch prostr édku  a ochranny ch pracovní ch prostr édku  dobrovolní kovi, 

popr í padé  pr édlož éní  vy pisu ž évidéncé Réjstr í ku tréstu  né stars í ho néž  3 mé sí cé a potvržéní  o 

ždravotní m stavu dobrovolní ka né stars í  néž  3 mé sí cé (ust. § 5 odst. 1 ZDS). 

 

Smlouva mezi vysílající organizací a přijímající organizací  

 

Pro u plnost a pro pr í pad, ž é by pr í slus ny  orga n vér éjné  spra vy žvaž oval žprostr édkova ní  

užavr éní  smlouvy méži vysí lají cí  a pr ijí mají cí  organižací  struc né  uva dí mé na tomto mí sté  i 

paramétry té to smlouvy. Vyméžéní  smluvní ch povinností  pr ijí mají cí  organižacé budé mí t da lé 

vy žnam pro u vahy o réaližaci dobrovolnické  služ by u pr ijí mají cí  organižacé, ktéra  budé 

orga ném sta tu nébo u žémní ho samospra vné ho célku c i jéjich pr í spé vkova  organižacé (viž 

kapitola té to studié Pracovné pra vní  aspékty u pr ijí mají cí  organižacé). 

Vžhlédém k obsa hlosti smlouvy o žajis té ní  vy konu dobrovolnické  služ by dlé ust. § 8 ZDS 

(pr éva ž né  ž hlédiska bodu  nutny ch k régulaci), jakož  i k ru žnorodosti podmí nék v ru žny ch 

séktoréch spoléc nosti, kdé jé nutno dobrovolnickou služ bu poskytovat, sé budémé v 

na slédují cí m téxtu soustr édit použé na bodové  vyméžéní  povinny ch a doporuc ény ch 

na léž itostí  pr édmé tné  smlouvy.  Vé žkratcé by si touto smlouvou mé la vysí lají cí  organižacé 

sjédnat povinnosti žé strany pr ijí mají cí  organižacé tak, by vysí lají cí  organižacé byla schopna  

dosta t svy m ža važku m  pr évžaty m vu c i dobrovolní kovi a da lé své  odpové dnosti ža r a dny  

pru bé h vy konu dobrovolnické  služ by.  

Minima lní mi povinny mi na léž itosti jsou: 

• idéntifikacé smluvní ch stran (jmé no, sí dlo, IC , DIC , u daj o ža pisu vé vér éjné  régistraci): 

(a) prohla s éní  vysí lají cí  organižacé o tom, ž é jé akréditova na dlé ZDS, vc étné  informac ní  

povinnosti pro pr í pad žtra ty akréditacé. Prohla s éní  vysí lají cí  organižacé o tom, ž é jé vér éjné  

prospé s nou osobou vc étné  informac ní  povinnosti pro pr í pad žtra ty splné ní  tohoto pož adavku; 

(b) prohla s éní  vysí lají cí  organižacé, ž é s dobrovolní kém byla sjédna na pr í slus na  smlouva o 

vy konu dobrovolnické  služ by a ožnamovací  povinnost vu c i pr ijí mají cí  organižaci pro pr í pad 

skonc éní  c i ukonc éní  smlouvy o vy konu dobrovolnické  služ by; 

(c) urc éní  osob pové r ény ch k jédna ní  vé vé ci žmé ny smlouvy; 

(d) urc éní  osob opra vné ny ch r és it opérativní  problé my souviséjí cí  s aplikací  smlouvy; 

(é) pravidla vža jémné  komunikacé, adrésy pro doruc ova ní . 
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• podmí nky vy konu dobrovolnické  služ by: 

(a) procés na boru dobrovolní ku  (doporuc ujé sé régulacé minima lní ho, maxima lní ho poc tu, 

c asovy  harmonogram, pr í padné  povinnost minima lní ho pokrytí  urc ité ho na borové ho c í sla). 

• pr édmé t vy konu dobrovolnické  služ by: 

(a) klaužulé o tom, ž é sé néjédna  o vy kon ža vislé  pra cé. Napr . klaužulé tohoto typu: 

„Pr édmé tém vy konu dobrovolnické  služ by néní  vy kon ža vislé  pra cé v jaké koliv jéjí  podobé ; 

dobrovolní ci nénahražují  žamé stnancé pr ijí mají cí  organižacé“; 

(b) urc éní , ktéra  organižacé ponésé na klady pr í padny ch spra vní ch a soudní ch r í žéní  s 

kontrolní mi orga ny, ktéré  budou probí hat v ra mci spra vní ho dohlédu; 

(c) kdo uhradí  sankcé pro pr í pad, ž é by kontrolní  orga ny rožhodly, ž é sé jédna  o néléga lní  

pra ci. 

• doba vy konu dobrovolnické  služ by: 

(a) urc éní , kdo budé hlí dat népr ékroc éní  dé lky poskytova ní  dobrovolnické  služ by. 

• podmí nky ubytova ní  dobrovolní ku : 

(a) pokud dobrovolní k néma  by t ubytova n, pak jé nutno ové r it/garantovat, ž é nékona  

dobrovolnickou služ bu mimo obéc trvalé ho bydlis té ; 

(b) jé nutno pamatovat na situaci, ž é si dobrovolní k mu ž é v méžidobí  žmé nit mí sto pobytu; 

(c) sankcé pro pr ijí mají cí  organižaci pro pr í pad vc asné ho néžjis té ní /néinformova ní  o žmé né  

trvalé ho pobytu dobrovolní ka. 

• podmí nky stravova ní  dobrovolní ku : 

(a) stravova ní  c i stravné  jé mož no žcéla vylouc it použé v pr í padé , ž é ani podlé 

pracovné pra vní ch pr édpisu  néma  by t poskytova no (viž § 5 odst. 6 ZDS). Proto jé nutno 

vylouc it, aby sé u dobrovolní ka jédnalo o pracovní /služ ébní  céstu, pr élož éní  nébo doc asné  

pr idé léní . 

• pracovní mi prostr édky, jimiž  budou dobrovolní ci vybavéni: 

(a) dobrovolnicka  služ ba sé poskytujé na na klady vysí lají cí  a pr ijí mají cí  organižacé; ma -li platit 

jiny  réž im, jé nutna  vy slovna  u prava; 

(b) néní  nutné  pr í mo vé smlouvé  vypisovat jédnotlivé  pracovní  prostr édky, postac í  potvržéní  

podépsané  dobrovolní kém o pr évžétí  pr í slus né ho pracovní ho prostr édku. 

• osobní  ochranné  pracovní  prostr édky pr idé lované  dobrovolní ku m: 
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(a) ža kladní m limitém jsou rižika hroží cí  dobrovolní ku m; lžé doporuc it pr ilož it ké smlouvé  

žpra vu o rižicí ch. 

• žpu sob ové r ova ní  pru bé hu dobrovolnické  služ by vysí lají cí  organižací  ža u c élém 

kontroly dodrž ova ní  smlouvy a hodnocéní  pra cé dobrovolní ku : 

(a) povinnost ové r ovat ma  koordina tor c i jina  pové r éna  osoba vysí lají cí  organižacé; ZDS vs ak 

vy slovné  nérégulujé, kdo to budé;  

(b) jé ž a doucí  dohodnout, kdo budé koordina torém pr ijí mají cí  a vysí lají cí  organižacé a jaké  

budé vyméžéní  jéjich pu sobnosti.  

• ujédna ní  o povinnosti pr ijí mají cí  organižacé informovat vysí lají cí  organižaci o rižicí ch, 

ktéra  mohou ohrožit ž ivot nébo ždraví  dobrovolní ka, vžnikly ch v pru bé hu vy konu 

dobrovolnické  služ by: 

(a) u prava roždé léní  adaptac ní ho procésu vc étné  vstupní ch s koléní  méži vysí lají cí  a pr ijí mají cí  

organižaci; 

(b) urc éní  supérvižoru  adaptac ní ho procésu a vyméžéní  jéjí ch pu sobnosti, kdo budé 

séžnamovat s vnitr ní mi pr édpisy vysí lají cí  organižacé, kdo budé séžnamovat s vnitr ní mi 

procésy pr ijí mají cí  organižacé; 

(c) urc éní  osoby, ktéra  ové r í  žpu sobilost dobrovolní ka k samostatné mu poskytnutí  

dobrovolnické  služ by; 

(d) kdo nésé c i v jaké m pomé ru sé dé lí  na klady na adaptac ní  procés; 

(é) kdo budé vyma hat vra céní  na kladu  na adaptac ní  procés v pr í padé , ž é dobrovolní k 

adaptac ní  procés u spé s né  nédokonc í  c i pr édc asné  ukonc í  vy kon dobrovolnické  služ by. 

(f) urc éní  mí ry spoluodpové dnosti pr ijí mají cí  organižacé ža u raž dobrovolní ka c i u jmy na 

ž ivoté  žpu sobéné  dobrovolní kém tr étí m osoba m. 

• ujédna ní  o povinnosti pr ijmout néprodléné  opatr éní  k vylouc éní  rižik, résp. v pr í padé  

néodstranitélny ch rižik jéjich oméžéní : 

(a) roždé léní  rolí  méži vysí lají cí  a pr ijí mají cí  organižaci, vc étné  roždé léní  odpové dnosti pro 

pr í pad, ž é dojdé ké vžniku u ražu u dobrovolní ka; 

(b) urc éní  poskytovatélé pracovné lé kar sky ch služ éb (ktéry  na m pra vé  s ohlédém na ust. § 5 

odst. 6 ZDS pr ijdé néžbytny ), ktéry  budé poskytovat pr imé r éné  poradénství ; 

(c) urc éní  osoby odpové dné  ža dodrž éní  béžpéc nosti a ochrany ždraví  pr i pra ci; 
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(d) kdo nésé c i v jaké m pomé ru sé dé lí  na klady na žajis té ní  béžpéc nosti a ochrany ždraví  pr i 

pra ci, vc étné  poskytovatélé pracovné lé kar sky ch služ éb a osoby odborné  žpu sobilé  v oblasti 

béžpéc nosti a ochrany ždraví  pr i pra ci. 

• pí sémna  forma smlouvy. 

Dals í  doporuc éné  na léž itosti: 

• idéntifikacé programu nébo projéktu dobrovolnické  služ by 

• dals í  na klady spojéné  s vy koném dobrovolnické  služ by: 

(a) idéntifikacé dals í ch na kladu , ktéré  sébou nésé dlouhodoba  spolupra cé v oblasti vy konu 

dobrovolnické  služ by a jéjich roždé léní  méži vysí lají cí  a pr ijí mají cí  organižaci. Zéjmé na jé 

vhodné  r és it, žda pr ijí mají cí  organižacé budé réfundovat pojistné  hražéné  ža dobrovolní ky (tj. 

pojistné  odpové dnosti ža u jmu na majétku a na ždraví  a pojistné  na du chodové  pojis té ní ). 

 pí sémna  smlouva s pr ijí mají cí  organižací  by mé la s ohlédém na povahu urc ité ho 

programu nébo projéktu dobrovolnické  služ by stanovit v ra mci u pravy podmí nék 

vy konu dobrovolnické  služ by té ž  pravidla pro pr édéjití  porus éní  

- povinnosti néjédnat v rožporu s opra vné ny mi ža jmy žamé stnavatélé, 

- povinnosti vé rnosti, 

- ža kažu konkuréncé,  

- povinnosti mlc énlivosti, 

- povinnosti ža kažu népr ijí mat dary, 

-  ža kažu str étu ža jmu , 

- povinnosti nésniž ovat du stojnost povola ní  c i stavu, 

- povinnost chovat sé c éstné  atp. 

 

VYSLÁNÍ DOBROVOLNÍKA Z NEAKREDITOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

Údé léní  akréditacé podlé ZDS  néní  nutnou podmí nkou dobrovolnické  c innosti jako takové . 

Akréditacé jé du léž ita  statusové  pro vysí lají cí  organižaci, aby mé la postavéní  vér éjné  

prospé s né  pra vnické  osoby, což  ma  vy žnam ž hlédiska dan ové ho i dotac ní ho.  

Pru vodní  mys lénka atéstacé jé kontrola a prosažéní  vysoky ch standardu  dobrovolnické  služ by. 
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Vysla ní  dobrovolní ka ž néakréditované ho žar í žéní , tj. mimo subjékty régulované  ZDS,  sicé 

mož né  jé, alé o to ví cé jé nutno os étr it rižika, ktéra  mohou vžniknout pr i vy konu dobrovolnické  

c innosti dobrovolní kovi, vysí lají cí  organižaci, pr ijí mají cí  organižaci i kliéntovi. Smluvní  u prava 

v praxi pr itom c asto néstac í  a nému ž é rovnocénné  suplovat ža kon o dobrovolnické  služ bé  (viž 

ust. § 4 odst. 1 citované ho ža kona).  

Vžhlédém k nutnosti podrobné js í  smluvní  u pravy, jakož  i rožlic nosti u konu , ktéré  mohou by t v 

ra mci takové  dobrovolnické  c innosti kona ny, lžé použé typové  vyméžit ža sady pro limitaci 

rižik: 

• popis u kolu  v ra mci dobrovolnické  c innosti, 

• pojis té ní  dobrovolní ka pro pr í pad u jmy na ždraví , smrti, u jmy na majétku 

dobrovolní ka, u jmy na ždraví  c i majétku kliénta pr ijí mají cí  organižacé, majétku 

pr ijí mají cí  organižacé,  

• u prava plné ní  v s iroké m smyslu slova (tj. jaké hokoliv péné ž ité ho c i népéné ž ité ho 

plné ní ) ža dobrovolnickou c innost, 

• u prava vy s é na hrad spojény ch s vy koném dobrovolnické  c innosti, 

• u prava povinnosti mlc énlivosti a splné ní  podmí nék ochrany osobní ch u daju .  

Smlouva méži dobrovolní kém a dobrovolnickou organižací  totiž  néslouž í  jén k ochrané  

dobrovolní ka, alé i k ochrané  r a dné ho vy konu dobrovolnické  c innosti žé strany dobrovolní ka, a 

tí m pa dém k ochrané  pr í jémcé takové  dobrovolnické  c innosti a kliéntu  pr í jémcé.  
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Dopad na sta vají cí  pracovné pra vní  vžtah dobrovolní ka  

Jak již  bylo pospa no v Ú vodu té to studié, dobrovolnickou služ bu nélžé vykona vat v ra mci 

pracovné pra vní ho vžtahu nébo služ ébní ho pomé ru. Sa m dobrovolní k nicmé né  mu ž é by t 

aktivné  pracují cí  osobou a jé tr éba sladit jého dobrovolnické  aktivity s jého pracovné pra vní m 

vžtahém/služ ébní m pomé rém.  

Dobrovolnickou služ bu v réž imu ZDS by mé l dobrovolní k konat vé své  dobé  odpoc inku. Doba 

odpoc inku jé takova  doba, ktéra  néní  pracovní  dobou (pro žamé stnancé v pracovní m pomé ru 

c i v pra vní m vžtahu žalož éné m né ktérou ž dohod o pra ci konané  mimo pracovní  pomé r), c i 

služ ébní  dobou (pro sta tní  žamé stnancé vé služ ébní m pomé ru dlé ža kona o sta tní  služ bé ). 

Pracovní  dobou sé dlé ust. § 78 odst. 1 pí sm. a) ža koní ku pra cé standardné  rožumí  jaka koliv 

doba, ať již  stra véna  na pracovis ti nébo mimo né , bé hém ní ž  žamé stnanéc plní  nébo jé povinén 

plnit pracovní  u koly. Pokud sé žamé stnanéc nacha ží  na pracovis ti, pak jé pracovní  dobou také  

doba, v ní ž  jé žamé stnanéc pr ipravén k vy konu pra cé podlé pokynu  žamé stnavatélé. 

Služ ébní  dobou (dlé ža kona o inspékci pra cé sta tní  služ bou, srov. ust. § 6 odst. 3 citované ho 

ža kona) sé rožumí  jaka koliv doba, ať již  stra véna  na služ ébní m mí sté  nébo mimo né , bé hém ní ž  

sta tní  žamé stnanéc kona  nébo jé povinén konat služ bu. Pokud sé sta tní  žamé stnanéc nacha ží  

na služ ébní m mí sté , pak jé služ ébní  dobou také  doba, v ní ž  jé sta tní  žamé stnanéc pr ipravén k 

vy konu služ by podlé pokynu  služ ébní ho orga nu. 

Dobou odpoc inku tak jé ž hlédiska ža koní ku pra cé i ža kona o sta tní  služ bé  doba népr étrž ité ho 

odpoc inku méži smé nami, doba népr étrž ité ho odpoc inku v ty dnu, doba sva tku  (néní -li nar í žén 

c i dohodnut vy kon pra cé/služ by) a doba dovoléné . Opomí jí mé c asové  limitované  doby 

odpoc inku jako jé pr ésta vka na jí dlo a oddéch a doba béžpéc nostní  pr ésta vky vžhlédém k jéjich 

oc ividné  irélévantnosti pro slédovanou problématiku. 

Nélžé-li dobrovolnickou služ bu vykona vat v dobé  odpoc inku, pak nasta va  koližé méži potr ébou 

konat dobrovolnickou služ bu a povinností  pracovat v pracovní  dobé  c i konat služ bu vé 

služ ébní  dobé . Pra vní  u prava tuto koliži umož n ujé doc asné  a ojédiné lé r és it skržé pr éka ž ku v 

pra ci (konkré tné  lžé nalé žt urc ité  prolnutí  dobrovolnické  služ by v podobé  pomoci pr i 

pr í rodní ch, ékologicky ch a humanita rní ch katastrofa ch a pr éka ž kou ž vy konu obc anské  

povinnosti dlé ust. § 202 ža koní ku pra cé, résp. ust. § 104 odst. 1 ža kona o sta tní  služ bé ; dals í  

vy jimku pr édstavujé vžhlédém ké své  dé lcé matér ska  a rodic ovska  dovoléna  jako 

dlouhodobé js í  pr éka ž ka, résp. du vod pro postavéní  mimo vy kon služ by) a dlouhodobé  skržé 

krats í  pracovní  dobu, résp. krats í  služ ébní  dobu nébo pruž nou pracovní  dobu c i pruž nou 

služ ébní  dobu. 

Néjvhodné js í m r és éní m ž hlédiska žamé stnavatélé, služ ébní ho orga nu i samotné ho 

žamé stnancé jé pruž na  pracovní /služ ébní  doba, nébo dohoda o vy konu pra cé c i sta tní  služ by ž 
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jiné ho mí sta (tak té ž  ust. § 3 odst. 3 a § 4 odst. 3 ZDS). Druhy m néjvhodné js í m r és éní m jé krats í  

pracovní /služ ébní  doba. V ža koní ku pra cé jé pro takovy  postup podpora spí s é potlac éna  ž 

du vodu  ža sady autonomié smluvní  volnosti a minima lní  ža konné  u pravy. Za kon o sta tní  služ bé  

ví cé éxplicitné  ždu ražn ujé tuto podporu v ust. § 99 odst. 4 tak, ž é služ ébní  orga n stanoví  

služ ébní m pr édpisém podrobné js í  pravidla pro rožvrž éní  služ ébní  doby vc étné  žac a tku a 

koncé služ ébní  doby a pruž né ho rožvrž éní  služ ébní  doby, a to i s ohlédém na vytvor éní  

pr édpokladu  sladé ní  rodinné ho a osobní ho ž ivota s vy koném služ by. 

Zamé stnanéc jé povinén pr i vy konu dobrovolnické  služ by dodrž ovat vs échny své  povinnosti, 

ktéré  mu vyply vají  ž pracovné pra vní ch c i žvla s tní ch pr édpisu  a ktéré  sé vžtahují  podlé své  

povahy té ž  na dobu odpoc inku. Typicky sé jédna  o povinnost néjédnat v rožporu s 

opra vné ny mi ža jmy žamé stnavatélé, povinnost vé rnosti (ust. § 77 odst. 1 pí sm. a) ža kona o 

sta tní  služ bé ), ža kaž konkuréncé (napr . ust. § 83 ža kona o sta tní  služ bé  c i ust. § 304 ža koní ku 

pra cé), povinnost mlc énlivosti (ust. § 77 odst. 1 pí sm. h) ža kona o sta tní  služ bé ), povinnost 

ža kažu népr ijí mat dary, ža kaž str étu ža jmu  (ust. § 77 odst. 1 pí sm. i) ža kona o sta tní  služ bé ), 

povinnost nésniž ovat du stojnost povola ní  c i stavu, povinnost chovat sé c éstné  (ust. § 77 odst. 1 

pí sm. f) ža kona o sta tní  služ bé ) apod. Tyto povinnosti vyply vají  jédnak ž obécné  ža važny ch 

pra vní ch pr édpisu , jédnak ž pra vní ch jédna ní . 

Béž éxplicitní  ža konné  u pravy v ža koní ku pra cé, résp. žvla s tní ch vér éjnopra vní ch pr édpiséch, 

jé u prava koližé té chto povinností  s vy koném dobrovolnické  služ by ponécha na prima rné  na 

ust. § 10 ZDS. Pokud sta t, tj. organižac ní  slož ky sta tu, u žémní  samospra vné  célky a organižac ní  

slož ky u žémní ch samospra vny ch célku , sta tní  pr í spé vkové  organižacé, pr í spé vkové  organižacé 

u žémní ch samospra vny ch célku  a s kolské  pra vnické  osoby využ í vají  dobrovolnickou služ bu, 

mají  v tomto pr í padé  obligatorné  postavéní  pr ijí mají cí  organižacé podlé ZDS.  

Mimo jiné  pra vé  i pro ténto pr í pad jé pr ijí mají cí  organižacé povinna pr édém sjédnat s vysí lají cí  

organižací  pí sémnou smlouvu dlé ust. § 8 odst. 1 ZDS.  

Pokud sé jédna  o odpové dnost žamé stnavatélé ža majétkové  c i némajétkové  u jmy žpu sobéné  

dobrovolní kém c i utrpé né  dobrovolní kém v souvislosti s vy koném dobrovolnické  služ by a 

trvají cí ho soukromopra vní ho c i vér éjnopra vní ho pracovné pra vní ho c i sta tožamé stnanécké ho 

vžtahu, pak jé nutno v souladu s platnou pra vní  u pravou i judikaturou konstatovat, ž é 

žamé stnavatél odpoví da  sicé i ža u jmu žpu sobénou tr étí m osoba m c i utrpé nou od tr étí ch osob, 

nicmé né  vž dy sé musí  jédnat o u jmu, ktérou žamé stnanéc utrpí  pr i vy konu služ by, plné ní  

pracovní ch u kolu  c i v pr í mé  souvislosti s vy koném služ by, résp. v pr í mé  souvislosti s plné ní m 

pracovní ch u kolu . Dojdé-li ké vžniku u jmy v souvislosti s vy koném dobrovolnické  služ by, pak 

by ža sadné  r éc éno, némé la by t da na souvislost s pracovné pra vní m vžtahém, résp. 

sta tožamé stnanécky m vžtahém, néboť ké vžniku u jmy dojdé nikoliv pr i vy konu služ by c i 

plné ní  pracovní ch u kolu , ani né v pr í mé  souvislosti s vy koném služ by, résp. v pr í mé  souvislosti  

s plné ní m pracovní ch u kolu . Pro pr í pad vy jiméc ny ch pr í padu  a pro odstrané ní  pochybností  
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vs ak i ždé doporuc ujémé podrobné js í  u pravu vé smlouvé  méži pr ijí mají cí  a vysí lají cí  

organižací .  Jak jé nažnac éno v oddí lé popisují cí m jédnotliva  ujédna ní  vé smlouvé  méži 

pr ijí mají cí  a vysí lají cí  organižací , jakož  i v kapitolé žaby vají cí  sé pracovné pra vní mi aspékty u 

pr ijí mají cí  organižacé, tato u prava nému ž é mí t povahu vžda ní  sé pra va žé strany dobrovolní ka 

(s odkažém té ž  na ust. § 393 ža koní ku pra cé), pu jdé o u pravu postupu umož n ují cí ho pomoci 

dobrovolní kovi c i tr étí  osobé  domoci sé na hrady na vysí lají cí  organižaci.      

PŘEKÁŽKY V PRÁCI VE SLUŽEBNÍM I PRACOVNÍM POMĚRU 

 

Pr éka ž kou v pra ci jé takova  skutéc nost, ktéra  jé užna na ža koném, jiny m pra vní m pr édpisém c i 

sjédna na v koléktivní  smlouvé  nébo koléktivní  dohodé  nébo stanovéna jédnostranné  

žamé stnavatélém c i služ ébní m orga ném vé vnitr ní m c i služ ébní m pr édpisé. 

Za kladní m limitém jé tak to, žda dobrovolnictví  platna  pra vní  u prava kvalifikujé jako pr éka ž ku 

v pra ci. Za koní k pra cé, ani prova dé cí  pr édpisy (na roždí l od pr édpisu  pra va socia lní ho 

žabéžpéc éní ) pr í mo s omluvéní m vy konu dobrovolnické  služ by népoc í ta . Stéjné  tak v ža koné  o 

sta tní  služ bé  ž a dnou takovou u pravu nénajdémé. 

Nutnost poma hat jiné mu formou vy konu dobrovolnické  služ by jé tak pr éka ž kou na strané  

žamé stnancé, ktéra  vs ak néní  ani pracovní m, ani služ ébní m pra vém omluvéna ex lege. Z a dny  

žvla s tní  réž im doposud névyply va  ani ž publikovany ch služ ébní ch pr édpisu . Krytí  doby 

stra véné  poskytova ní m dobrovolnické  služ by skržé pr éka ž ky v pra ci, résp. pr éka ž ky vé vy konu 

služ by tak lžé použé népr í mo, „obcha žéní m“ jiny ch pr éka ž ék, résp. jiny ch institutu  jako jé 

na hradní  volno, matér ska  c i rodic ovska  dovoléna , dovoléna , indispožic ní  volno c i volno k 

vyr í žéní  osobní ch ža léž itostí . Ténto postup sé nédoporuc ujé, néboť jak v pracovní m, tak vé 

služ ébní m pra vu by sé žjévné  jédnalo o porus éní  ust. § 206 ža koní ku pra cé, dlé ktéré ho jé 

žamé stnanéc povinén pr édém o vy konu dobrovolnické  služ by žamé stnavatélé vc as uvé domit, 

résp. vc as pož a dat žamé stnavatélé o poskytnutí  pracovní ho volna. Pr édmé tné  ustanovéní  platí  

té ž  vé služ ébní m pra vu.    

Ú žamé stnancu  vé vér éjné  spra vé , ktér í  nékonají  pra ci vé služ ébní m pomé ru mu ž é 

žamé stnavatél v dohodé  s pr í slus ny mi odborovy mi organižacémi v ra mci koléktivní ho 

vyjédna va ní  do koléktivní  smlouvy žac lénit ujédna ní /normativní  ustanovéní , ktéré  upraví  pro 

žamé stnancé pra vo (nikoliv povinnost) c érpat pr éka ž ku v pra ci, po ktérou jim budé na léž ét 

na hrada platu a jéjich népr í tomnost v pra ci budé omluvéna. Zamé stnavatél vs ak nébudé moci 

nar í dit vy kon té to žvla s tní  pr éka ž ky, to by mohl uc init použé v pr í padé , ž é by vy kon té to 

žvla s tní  altruistické  aktivity, ktérou odborna  vér éjnost vé žkratcé idéntifikujé jako „CSR“, byl 

žahrnut do sjédnané ho druhu vykona vané  pra cé, résp. do jménova ní , ktéry m jé pr í slus ny  

védoucí  u r édní k ustavén do funkcé. Néní -li mož né  pr édmé tnou pr éka ž ku v pra ci sjédnat 

v koléktivní  smlouvé , lžé ji pr i dodrž éní  obécné  ža važny ch pra vní ch pr édpisu  (a ža podmí nky 
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ž é to sjédnana  koléktivní  smlouva névyluc ujé) stanovit vé vnitr ní m pr édpisé. Ténto vnitr ní  

pr édpis opé t mu ž é takovouto žvla s tní  pr éka ž ku v pra ci upravit použé jako pra vo žamé stnancé 

(blí ž é viž ust. § 305 odst. 1 ža koní ku pra cé). 

Pro sta tní  žamé stnancé vé služ ébní m pomé ru mož nost žvla s tní  pr éka ž ky v pra ci vyhradila 

svy mi vy klady sékcé pr i r í žéní  sta tní  služ by koléktivní  dohodé  vys s í ho stupné  (viž žvla s tní  

oddí l té to métodiky). 

KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBA 

 

Krats í  pracovní  doba jé pracovní  doba, ktéra  jé sjédna na na krats í , néž  na stanovénou ty dénní  

pracovní  dobou. Névy hodou jé, ž é žamé stnanci pr í slus í  použé mžda odpoví dají cí  takto 

sjédnané  c i povoléné  pracovní  dobé  (dlé ža kona o sta tní  služ bé ).  

Kromé  vy s é mždy c i platu (vc étné  niž s í  minima lní  mždy a néjniž s í  u rovné  žaruc éné  mždy) ma  

sjédna ní  krats í  pracovní  doby vliv na pra ci pr ésc as, na pr ésta vky ké kojéní  a na pr éka ž ky v 

pra ci. Zamé stnanci s krats í  pracovní  dobou nélžé vy kon pra cé pr ésc as nar í dit, lžé sé vs ak s ní m 

na jéjí m vy konu dohodnout, a to i pr édém. Prací  pr ésc as sé v takové m pr í padé  rožumí  pra cé 

konana  nad stanovénou ty dénní  pracovní  dobu. 

Krats í  pracovní  doba mu ž é by t nové  použé sjédna na v pracovní  smlouvé  c i jiné  individua lní  

dohodé  méži žamé stnancém a žamé stnavatélém. 

ZKRÁCENÁ PRACOVNÍ DOBA 

 

Krats í  pracovní  dobu jé nutné  odlis ovat od žkra céné  pracovní  doby. Zkra cénou pracovní  dobou 

sé rožumí  stanovéna  ty dénní  pracovní  doba žkra céna  pod ža konny  rožsah 40 hodin ty dné  ž 

du vodu  a žpu soby uvédény mi v ust. § 79 ža koní ku pra cé. Ké žkra céní  pracovní  doby docha ží  

vž dy béž sní ž éní  mždy. Zkra céní  mu ž é prové st žamé stnavatél (v nérožpoc tové  sfé r é) sa m, 

pr í padné  jéj lžé dohodnout v koléktivní  smlouvé . Obdobné  ujédna ní  v koléktivní  dohodé  

vyluc ujé spí s é nédostaték politické  vu lé, néž  népr í žniva  pra vní  u prava. 

KRATŠÍ SLUŽEBNÍ DOBA 

 

Stanovénou služ ébní  dobu jé tr éba rožlis it od krats í  služ ébní  doby, kdy jdé o povolénou krats í  

služ ébní  dobu, pr i ní ž  pr í slus í  sta tní mu žamé stnanci použé plat odpoví dají cí  rožsahu krats í  

služ ébní  doby.  
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Sta tní mu žamé stnanci mu ž é by t na jého ž a dost povoléno žkra céní  stanovéné  služ ébní  doby. 

Povoléní  krats í  služ ébní  doby sé považ ujé ža žmé nu služ ébní ho pomé ru podlé § 44 pí sm. o) 

ža kona o sta tní  služ bé . O povoléní  krats í  služ ébní  doby sé pr i pr ijétí  nébo v pru bé hu trva ní  

služ ébní ho pomé ru rožhodujé vé spra vní m r í žéní . Na povoléní  krats í  služ ébní  doby obécné  

néma  sta tní  žamé stnanéc pra vo, jédna -li sé ovs ém o sladé ní  rodinné ho a osobní ho ž ivota 

sta tní ch žamé stnancu  s vy koném služ by, pak jé služ ébní ho orga n povinén dlé ust. § 116 ža kona 

o sta tní  služ bé  krats í  služ ébní  dobu povolit, nébra ní -li tomu r a dné  plné ní  u kolu  služ ébní ho 

u r adu. 

Povolit krats í  služ ébní  dobu lžé i na dobu urc itou. Služ ébní  orga n mu ž é rožhodnutí  o povoléní  

krats í  služ ébní  doby také  žmé nit, protož é sta tní  žamé stnanéc na jéjí  povoléní  pra vo néma .  

Za kon o sta tní  služ bé  néžna  žkra cénou služ ébní  dobu. Úst. § 99 ža kona o sta tní  služ bé  délégujé 

u pravu použé ust. § 79 odst. 1 a 2 ža koní ku pra cé, nikoliv té ž  ust. § 79 odst. 3 ža koní ku pra cé, 

ktéry  umož n ujé žkra tit pracovní  dobu béž sní ž éní  mždy c i platu. Zkra céní  služ ébní  doby by tak 

muséla pr i sta vají cí ch vy kladéch sékcé pr i r í žéní  sta tní  služ by pr iné st novéla ža kona o sta tní  

služ bé . V té to souvislosti sé upožorn ujé, ž é by vs ak bylo vhodné js í  sé inspirovat žahranic ní mi 

u pravami, ktéré  v ra mci spoléc énské  odpové dnosti umož n ují  sta tní m c i vér éjny m 

žamé stnancu m konat v urc ité  c a sti své ho fondu služ ébní , pracovní  doby dobrovolnickou 

služ bu béž žtra ty na roku na plat.     

PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA 

 

Pruž na  pracovní  doba sé skla da  ž volitélné  pracovní  doby a ža kladní  pracovní  doby. Volitélna  

pracovní  doba jé c asovy  u sék, v jéhož  ra mci jé žamé stnanéc opra vné n si sa m žvolit žac a ték, 

popr í padé  i konéc pracovní  doby. Za kladní  pracovní  doba jé c asovy  u sék pracovní  doby, v né mž  

jé žamé stnanéc povinén by t na pracovis ti. Méži dva u séky volitélné  pracovní  doby musí  by t 

vž dy vlož én c asovy  u sék ža kladní  pracovní  doby. Minima lní  dé lka ža kladní  pracovní  doby néní  

stanovéna. Célkova  dé lka smé ny vs ak nésmí  pr ésa hnout 12 hodin. 

Na žavédéní  pruž né  pracovní  doby ovs ém néní  pra vní  na rok. 

PRUŽNÁ SLUŽEBNÍ DOBA 

 

Pruž na  služ ébní  doba jé institut, ktéry  pr ina s í , jé-li vhodné  použ í va n, žnac né  vy hody jak pro 

služ ébní  orga n (u spora v pr í padé  né ktéry ch pr éka ž ék na strané  žamé stnancu  c i služ by 

pr ésc as), tak sta tní ho žamé stnancé (mož nost pr ižpu sobit dé lku a c asovou lokaližaci služ ébní  

doby soukromy m potr éba m žamé stnancé). Zavédéní  pruž né  služ ébní  doby lžé obécné  hodnotit 

jako opatr éní  vy hodné js í  pro sta tní ho žamé stnancé.  
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Sta tní  žamé stnanci podlé ža kona o sta tní  služ bé  si mohou o pruž nou služ ébní  dobu žaž a dat,  

na jéjí  žavédéní  vs ak néní  pra vní  na rok (byť né ktéré  služ ébní  orga ny mají  néforma lní  pokyn 

pruž nou služ ébní  dobu žava dé t); ža léž í  vy hradné  na rožhodnutí  služ ébní ho orga nu, žda a vu c i 

ktéry m sta tní m žamé stnancu m budé pruž na  služ ébní  doba uplatné na. Na rožhodnutí  

služ ébní ho orga nu sé ani névžtahujé u prava o r í žéní  vé vé céch služ by. V pr í padé  séléktivní ho 

žava dé ní  jé vs ak služ ébní  orga n povinén dodrž ét ža sadu rovné ho žacha žéní . 

Hmotné pra vní  u prava pruž né  služ ébní  doby jé v podstaté  stéjna  jako u pruž né  pracovní  doby.  

SVĚŘENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 

 

Zamé stnanci i sta tní  žamé stnanci jsou povinni využ í vat vy robní  prostr édky, osobní  ochranné  

prostr édky i dals í  pr idé léné  vé ci použé k vykona va ní  své r ény ch prací /k vy konu služ by, r a dné  s 

nimi hospodar it a str éž it a ochran ovat jé pr éd pos kožéní m, žtra tou, žnic éní m nébo žnéuž ití m. 

Využ ití  vy robní ch nébo pracovní ch prostr édku  pro vlastní  potr ébu vc étné  pr i vy konu 

dobrovolnické  služ by béž pr édchoží ho souhlasu žamé stnavatélé/služ ébní ho orga nu jé 

porus éní m pracovní ch/služ ébní ch povinností .  

Zamé stnanéc jé povinén vydat žamé stnavatéli/služ ébní mu orga nu té ž  už itky, ktéré  takovy m 

néopra vné ny m už í va ní m ží skal. 

KRÁCENÍ BENEFITŮ 

 

Vy kon dobrovolnické  služ by sa m o sobé  néní  du vodém pro sniž ova ní  na roku na urc ita  péné ž ita  

c i népéné ž ita  plné ní  poskytovana  žamé stnavatélém c i služ ébní m orga ném. Na rok na tato 

plné ní  mu ž é odvisét použé od vy konu pra cé/služ by, résp. od pr í stupu k vy konu pra cé c i služ by.  

Na druhou stranu jé ovs ém nutno žmí nit, ž é jsou-li urc ita  plné ní  va ža na na stanovénou 

pracovní /služ ébní  dobu, pak krats í  pracovní  c i služ ébní  doba mohou pr í mo vé st ké sní ž éní  c i 

vylouc éní  na roku na tato plné ní  (ténto na slédék nénastané u pruž né  pracovní  doby c i pruž né  

služ ébní  doby, pokud žamé stnanéc odpracujé cély  fond své  pracovní /služ ébní  doby). Jiné  

r és éní  by mohla pr iné st použé koléktivní  smlouva c i koléktivní  dohoda skržé žkra céní  

pracovní /služ ébní  doby, žakotvéní  pr éka ž ék v pra ci v podobé  vy konu dobrovolnické  služ by c i 

žvla s tní  u pravou bénéfitu  pro pr í pad krats í  pracovní /služ ébní  doby ž du vodu vy konu 

dobrovolnické  služ by. 

SOUKROMOPRÁVNÍ A VEŘEJNOPRÁVNÍ POJIŠTĚNÍ 
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Vysí lají cí  organižacé jé povinna sé dlé ust. § 7 odst. 1 ZDS pojistit pro pr í pad s kody na majétku 

a na ždraví , ktérou dobrovolní k žpu sobí  pr i vy konu dobrovolnické  služ by sa m sobé  nébo ji 

utrpí . Vysí lají cí  organižacé sé pojis ťujé pr édém pro pr í pad své  odpové dnosti vu c i tr étí m 

osoba m i pro pr í pad své  odpové dnosti vu c i dobrovolní kovi. Povinnost sé pojistit tí ž í  vysí lají cí  

organižaci pr éd tí m, néž  dobrovolní ka vys lé, tédy néž  dobrovolní k žapoc né s poskytova ní m 

dobrovolnické  služ by. Pojistné  platí  vysí lají cí  organižacé, což  vyply va  ž dikcé ust. § 5 odst. 6, § 7 

odst. 1 a § 11 odst. 1 ZDS. Vžhlédém k té to spécia lní  u pravé  jé obtí ž né  dovožovat, ž é by bylo 

mož né  smluvné  pr ésunout povinnost platit pojistné  na dobrovolní ka. 

Problé m pojis té ní  žamé stnancé pro pr í pad us lé ho vy dé lku ž du vodu vžniku pracovní ho u ražu 

c i némoci ž povola ní  u vysí lají cí  organižacé by téoréticky bylo mož né  r és it koncipova ní m CSR 

jakož to prohlubova ní  kvalifikacé vysí lané ho žamé stnancé, néboť ta sé považ ujé ža vy kon 

pra cé. Zamé stnanéc jé chra né n pro pr í pad u jmy na ždraví  a prohlubova ní  kvalifikacé lžé ulož it. 

Pro tyto c innosti by bylo mož né  využ í t ust. § 203 odst. 2 pí sm. f) ža koní ku pra cé.  Nicmé né , žda 

lžé vy kon CSR považ ovat ža prohlubova ní  kvalifikacé u žamé stnancu  vér éjné  spra vy, jé vysocé 

sporné  a tato konstrukcé prožatí m néma  vy slovnou oporu v koncépci pra vní  u pravy 

dobrovolnické  c innosti.  

C éska  républika (tj. nikoliv vysí lají cí  organižacé, nikoliv dobrovolní k) jé poplatní kém 

pojistné ho na vér éjné  ždravotní  pojis té ní  ža dobrovolní ka v pr í padé , ž é vykona va  dlouhodobou 

dobrovolnickou služ bu v rožsahu pr ékrac ují cí m v pru mé ru aléspon  20 hodin v kalénda r ní m 

ty dnu, pokud néní  dobrovolní k u c astén vér éjné ho ždravotní ho pojis té ní  ž jiné ho titulu (tj. jako 

žamé stnanéc c i osoba samostatné  vy dé léc né  c inna ). 

Ú c ast v ža kladní m du chodové m pojis té ní  jé pr i splné ní  stanovény ch podmí nék povinna . Ké 

žmí rné ní  négativní ch du slédku  spojény ch s néu c astí  v c éské m systé mu du chodové ho pojis té ní , 

c i k navy s éní  vymé r ovací ch ža kladu ,  lžé (téoréticky) využ í t institut dobrovolné  u c asti. 

Dobrovolní k mu ž é by t té ž  dobrovolné  u c astén du chodové ho pojis té ní  ža podmí nék uvédény ch 

v ust. § 6 ža kona o du chodové m pojis té ní . Za kladní m limitém jé vs ak jédnak c asové  oméžéní  

doby, ža ktérou sé lžé dobrovolné  pojistit, jédnak vy s é pojistné ho. Použé u tžv. kvalifikovany ch 

skutéc ností  sé néuplatní  dvojí  limit: dobrovolna  u c ast na pojis té ní  jé mož na  v rožsahu néjvy s é 

10, résp. od u c innosti ža konné ho opatr éní  Séna tu c . 344/2013 Sb. 15 lét a ža dobu pr édé dném 

poda ní  pr ihla s ky jé u c ast na pojis té ní  mož na  néjvy s é v rožsahu dvou lét béžprostr édné  pr éd 

tí mto dném. 

Poplatní kém pojistné ho jé dobrovolní k, lžé sé ovs ém dohodnout na réfundaci pojistné ho na 

du chodové  pojis té ní  žé strany vysí lají cí  organižacé. Pokud by nébyla dohodnuta tato 

réfundacé, pak obvyklé ékonomicky néda va  smysl dobrovolna  u c ast na vér éjné m du chodové m 

pojis té ní  v horižontu lét. Zatí mco u žamé stnancé jé jého skutéc na  vy s é skryta prostr édnictví m 

pojistné ho placéné ho ž vymé r ovací ho ža kladu žamé stnavatélé,  osoba dobrovolné  sé u c astní cí  

du chodové ho pojis té ní  musí  odvé st pojistné  na du chodové  pojis té ní  néjmé né  vé vy s i 28% ž 
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c a stky odpoví dají cí  jédné  c tvrtiné  pru mé rné  mždy (pojistné  žamé stnancé na socia lní  pojis té ní  

c iní  6 %), tj. v rocé 2016 jdé o 28% ž c a stky 6 752 Kc , tédy 1 891 Kc .  Z té chto du vodu  vé 

skutéc nosti dobrovolnou u c ast na pojis té ní  dlé ust. § 6 odst. 1 pí sm. a) ža kona o du chodové m 

pojis té ní  néjví cé využ í vají  ž adatélé  o invalidní  du chod.  

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA, KOLEKTIVNÍ DOHODA, VNITŘNÍ PŘEDPIS – PŘEKÁŽKA V PRÁCI 

 

Za koní k pra cé upravujé koléktivní  smlouvu, žatí mco ža kon o sta tní  služ bé  koléktivní  dohodu. 

Koléktivní  smlouva i koléktivní  dohoda jsou c éskou téorií  a v pr í padé  koléktivní  smlouvy i 

judikaturou cha pa ny jako dvoustranné  soukromopra vní  pra vní  jédna ní , jéhož  smluvní  stranou 

jsou jén odborové  organižacé a žamé stnavatélé , résp. jéjich spolky. Smluvní  strany koléktivní  

dohody v soukromopra vní m ujédna ní  régulují  vža jémné  vžtahy.  

Koléktivní  smlouva i koléktivní  dohoda jsou žé své  povahy pr édurc ény pro podporu 

dobrovolnictví  a dals í ch podobny ch projéktu , a to jak ž hlédiska idéové ho, tak ž hlédiska 

u pravy platovy ch a pracovní ch podmí nék néjén sta tní ch žamé stnancu . Tato u prava sé dé jé 

normativní mi ustanovéní mi, ktéra  mají  vér éjnopra vní  povahu. Jéjich obsahova  u prava stojí  na 

principéch vžda lény ch soukromé mu pra vu, ktéry mi jsou obécna  ža važnost a névyluc itélnost 

normativní ch ustanovéní , a to i v pr í padéch, kdy sé tak dé jé k tí ž i jédnotlivy ch odborové  

néorganižovany ch žamé stnancu . V té chto normativní ch ustanovéní ch jé koléktivní  dohoda 

praméném pra va a ma  vér éjnopra vní  povahu.  

Oporu pro ténto ža vé r lžé nají t i v unijní m pra vu (viž c l. 28 Charty ža kladní ch pra v Evropské  

unié) a v méžina rodní m pra vu vér éjné m. Dlé c l. 1 odst. 2 Ú stavy C éska  républika ctí  své  

méžina rodní  ža važky.  

Ú mluva MOP c . 98 o prova dé ní  ža sad pra va organižovat sé a koléktivné  vyjédna vat ukla da  

c lénsky m sta tu m pr ijmout: „opatr éní  pr imé r éna  vnitrosta tní m podmí nka m pro povžbužéní  a 

podporova ní  co néjs irs í ho rožvojé a využ ití  métody dobrovolné ho vyjédna va ní  méži 

žamé stnavatéli a organižacémi žamé stnavatélu  na jédné  strané  a organižacémi pracovní ku  na 

druhé  strané , tak, aby byly upravény podmí nky žamé stna ní  pomocí  koléktivní ch smluv.“2 

Obdobné  pravidlo lžé nají t i v u mluvé  c . 154 o podpor é koléktivní ho vyjédna va ní  ž roku 1981, 

ktérou budé C éska  républika v bržké  dobé  ratifikovat. 

V pr í padé  koléktivní  smlouvy tak lžé podrobné ji upravit dobrovolnictví   béž dals í ho, limitém jé 

použé vu lé u c astní ku  koléktivní ho vyjédna va ní .  Koléktivní  smlouva mu ž é upravit pro 

žamé stnancé, jéjichž  pracovní  pomé ry sé r í dí  ža koní kém pra cé, žvla s tní  pr éka ž ku v pra ci ža 

u c élém vy konu CSR, po ktérou jim budé na léž ét na hrada mždy a jéjich népr í tomnost v pra ci 

                                                             
2 Čl. 4 Úmluva č. 98 Úmluvy o provádění žásad práva organižovat sé a koléktivně vyjédnávat publikované sděléním 
č. 470/1990 Sb. 
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budé omluvéna. Mož nost u c asti v CSR, a tédy doc asné  névykona va ní  pra cé, tak budé méži 

žamé stnavatélém a žamé stnancém pra vné  pr édví da no. Pr éka ž ku v pra ci a jéjí  trva ní  jé 

žamé stnanéc povinén žamé stnavatéli proka žat. Pokud by koléktivní  smlouva upravovala i jiné  

typy pr éka ž ék néžaka žany ch ža koní kém pra cé, v obdobny ch pr í padéch musí  by t poskytova no 

obdobné  plné ní ,.  

Komplikované js í  jé žpu sob sjédna ní  u pravy u koléktivní  dohody v réž imu ža kona o sta tní  

služ bé . 

Na ža kladé  ža vé ru Poradní ho sboru na mé stka ministra vnitra pro sta tní  služ bu k ža konu o 

sta tní  služ bé  c . 4 publikované ho v Néwsléttér br éžén 2017, str. 16 a 17, jé nutno konstatovat, 

ž é pr í slus na  u prava dobrovolnictví  by muséla by t upravéna nikoliv v résortní ch dohoda ch, alé 

v koléktivní  dohodé  vys s í ho stupné . Jako hlavní  argumént k tomuto réstriktivní mu vy kladu jé 

žmin ova n c l. 78 Ú stavy, což  téorié podrobila na léž ité  kriticé. Srov. Va cha, J.: Koléktivní  

vyjédna va ní  v inténcí ch skromné  pra vní  u pravy ža kona o sta tní  služ bé  in PICHRT, M.; 

KOPECKÝ , M.; MORA VEK, J. (éds.): Služ ébní  vžtahy a vy kon ža vislé  pra cé, Woltérs Kluwér, Praha 

2016, str. 220 a na sl., a již  dr í vé Pichrt in Pichrt a kol.: Za kon o sta tní  služ bé , Woltérs Kluwér, 

Praha 2015, str. 445 a na sl. I když  ani my s té mito na žory poradní ho sboru nésouhlasí mé, jé 

nutno jé réspéktovat. 

V souc asné  dobé  pro sta tní  žamé stnancé vé služ ébní m pomé ru dlé ža kona o sta tní  služ bé  platí  

koléktivní  dohoda vys s í ho stupné  ž roku 2016. Nova  vyjédna va ní  o koléktivní  dohodé  vys s í ho 

stupné  sé s néjvys s í  pravdé podobností  budou konat až  po r í jnovy ch volba ch do Poslanécké  

sné movny parlaméntu C R. Zdé by ovs ém bylo vhodné  navrhnout rožs í r éní  koléktivní  smlouvy i 

koléktivní  dohody té ž  o u pravu dobrovolnictví . Néjvhodné js í  sé žda  ožnac it vy kon 

dobrovolnické  služ by v urc ité m rožsahu ža žvla s tní  pr éka ž ku, žkra tit pracovní  c i služ ébní  dobu 

nébo upravit žvla s tní  péné ž ita  c i népéné ž ita  plné ní  pro ty, ktér í  budou konat dobrovolnickou 

služ bu. 

Da lé lžé uvaž ovat o u pravé  CSR vé vnitr ní m pr édpisé.  Vnitr ní  pr édpis upravují cí  CSR by bylo 

mož né  vydat béž souhlasu odborové  organižacé, alé v konkré tní m pr í padé  jé nutno prové r it, 

žda takovou u pravu névyluc ujé platna  koléktivní  smlouva.  

Vnitr ní  pr édpis musí  by t vyda n pí sémné , nésmí  by t v rožporu s pra vní mi pr édpisy ani by t 

vyda n sé žpé tnou u c inností .  Úrc ity  limit pr édstavujé ust. § 305 ža koní ku pra cé, ktéré  stanoví , 

ž é „sé žakažujé, aby vnitr ní  pr édpis ukla dal žamé stnanci povinnosti nébo žkracoval jého pra va 

stanovéna  tí mto ža koném. Odchy lí -li sé žamé stnavatél od tohoto ža kažu, népr ihlí ž í  sé k tomu.“  

Zamé stnavatél tak nému ž é nar í dit vy kon CSR, lédaž é by mé l žamé stnanéc žahrnut vy kon 

dobrovolnické  c innosti do sjédnané ho druhu vykona vané  pra cé, résp. do jménova ní , ktéry m jé 

pr í slus ny  védoucí  u r édní k ustavén do funkcé, což  jé varianta spí s é téoréticka . Odporovalo by to 

také  ža kažu nucéné  pra cé chra né né  LPS. 
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Konkré tní  typové  ustanovéní  vnitr ní ho pr édpisu lžé konstruovat podobné  jako v koléktivní  

smlouvé  tak, ž é žamé stnanéc jé opra vné n si pr éka ž ku v pra ci ža u c élém vy konu CSR vybrat k 

c érpa ní  v urc ité m c asové m ra mci.  

V pr í padé  u pravy CSR jé ovs ém vž dy nutno žva ž it té ž  politické  du slédky, kdy vér éjnost by 

mohla s patné  pochopit tyto aktivity. Rožhodné  proto doporuc ujémé pr édém žjistit stanovisko 

žr ižovatélé, éxistujé-li. Dals í  ota žka jé na žor kontrolní ho orga nu doží rají cí ho na dodrž ova ní  

rožpoc tové  ka žné . Tato métodika jé žpracova na odborní ky na pracovní  a služ ébní  pra vo. Nélžé 

vs ak vylouc it, ž é na žory kontrolní ch orga nu  sé mohou vyví jét a proto doporuc ujémé žva ž it 

pož a dat pr éd spus té ní m projéktu o na žor pr í slus ny  kontrolní  orga n, žda by v navrhované  

u pravé  néspatr oval néhospoda rné  vynakla da ní  vér éjny ch prostr édku . 

Pr í klad ujédna ní /ustanovéní  v koléktivní  smlouvé  c i vnitr ní m pr édpisé 

C l. X Pr éka ž ka Vér éjné  prospé s na  c innost 

1) Zamé stnanéc jé opra vné n c érpat k vy konu vér éjné  prospé s né  c innosti až  8 hodin žé své  

pracovní  doby v kalénda r ní m rocé. Névyc érpana  c asova  dotacé na pr éka ž ku žanika  k 1.lédnu 

na slédují cí ho kalénda r ní ho roku. 

2) O c érpa ní  pr éka ž ky a jého rožsahu rožhodujé žamé stnavatél na ža kladé  pí sémné  ž a dosti 

žamé stnancé. Pí sémna  ž a dost obsahujé popis žamy s léné  vér éjné  prospé s né  c innosti, mí sto 

jéjí ho vy konu, odhadovanou dobu trva ní  a pr í padné  té ž  jaké koliv dals í  informacé rélévantní  

pro rožhodnutí  žamé stnavatélé. Hroží -li konflikt ža jmu  c i porus éní  povinnosti žamé stnancé pr i 

vy konu vér éjné  prospé s né  c innosti, jé o tom povinén žamé stnanéc žamé stnavatélé béž 

žbytéc né ho odkladu pí sémné  informovat. 

3) Na poskytnutí  pr éka ž ky vžnika  na rok okamž ikém, kdy žamé stnavatél rožhodné o jéjí m 

c érpa ní . Toto rožhodnutí  néní  rožhodnutí m vé spra vní m r í žéní . 

4) Zamé stnavatél pr éka ž ku néurc í  k vyc érpa ní , pokud to nédovolují  jého provožní  potr éby c i 

by vy kon žamy s léné  c innosti jinak mohl ohrožit plné ní  u kolu  žamé stnavatélé. Zamé stnavatél 

néní  povinén své  rožhodnutí  odu vodnit.    
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Pracovné pra vní  aspékty u pr ijí mají cí  organižacé 

Rolé sta tu a u žémní ch  samospra vny ch célku  jé v réž imu ZDS limitova na na prima rní ho 

pr í jémcé dobrovolnicky ch služ éb, a tédy požici pr ijí mají cí  organižacé. I tí mto žda nlivé  

pasivní m žpu sobém vs ak vér éjnopra vní  orga ny mohou ža sadné  pr ispé t k podpor é 

dobrovolnické  služ by. Jak jé blí ž é uvédéno v Ú vodu té to studié da lé mohou orga ny sta tu a 

u žémní ch samospra vny ch célku  béžplatné  žprostr édkovat užavr éní  smlouvy méži vysí lají cí  a 

pr ijí mají cí  organižací , žéjmé na v pr í padéch organižova ní  dobrovolnické  služ by do žahranic í .  

V požici pr ijí mají cí  organižacé musí  orga ny vér éjné  spra vy dba t žéjmé na na to, aby vy kon 

dobrovolnické  služ by u nich, jakož to pr ijí mají cí ch organižací , nénahražoval c innosti jinak 

vykona vané  osobami v pracovné pra vní ch vžtaží ch, služ ébní m nébo c lénské m pomé ru a aby 

takové  c innosti dobrovolní ci vykona vali ža podmí nék stanovy ch ZDS. Pr i vy konu 

dobrovolnické  služ by budou c asto védlé sébé pracovat osoby v pracovné pra vní m vžtahu 

k pr ijí mají cí  organižaci a dobrovolní ci, a proto jé nutné  du slédné  dodrž ovat oddé lénost jéjich 

rolí . Pr ijí mají cí  organižacé by mé la péc livé  pouc it pérsona l pr ijí mají cí  organižacé o u loha ch 

dobrovolní ka tak, aby dobrovolní k nébyl pérsona lém „žnéuž í va n“ k c innostém pro jinou néž  

sjédnanou dobrovolnickou služ bu.  

POVINNOSTI PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE A ODPOVÍDAJÍCÍ PRÁVA DOBROVOLNÍKA  

 

Povinnosti pr ijí mají cí  organižacé v réž imu ZDS budou prima rné  vyply vat žé ZDS a da lé žé 

smlouvy, ktérou musí  pr ijí mají cí  organižacé povinné  užavr í t s vysí lají cí  organižací  v pí sémné  

formé . V souladu s ust. § 8 odst. 1 ZDS s ohlédém na povahu programu nébo projéktu 

dobrovolnické  služ by si pr ijí mají cí  a vysí lají cí  organižacé vé smlouvé  sjédnají  žéjmé na 

na slédují cí : 

• podmí nky vy konu dobrovolnické  služ by 

• pr édmé t a dobu vy konu dobrovolnické  služ by  

• žpu sob ubytova ní  a stravova ní  dobrovolní ku  

• vybavéní  dobrovolní ku  pracovní mi prostr édky a osobní mi ochranny mi pracovní mi 

prostr édky 

• žpu sob ové r éní  pru bé hu dobrovolnické  služ by vysí lají cí  organižací  ža u c élém kontroly 

dodrž ova ní  smlouvy a hodnocéní  pra cé dobrovolní ku .  

Souc a stí  smlouvy musí  by t rovné ž  ujédna ní  o povinnosti pr ijí mají cí  organižacé informovat 

vysí lají cí  organižaci o rižicí ch, ktéré  mohou ohrožit ž ivot nébo ždraví  dobrovolní ka, vžnikly ch 
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v pru bé hu dobrovolnické  služ by, a o povinnosti pr ijí mají cí  organižacé néprodléné  pr ijmout 

opatr éní , ktéra  tato rižika vylouc í , a v pr í padé  néodstranitélny ch rižik oméží .  

Pro podrobnosti na vrhu  ujédna ní  smlouvy méži vysí lají cí  a pr ijí mají cí  organižací  odkažujémé 

na kapitolu té to studié Formy vysla ní  a podkapitolu Smlouva méži vysí lají cí  a pr ijí mají cí  

organižací .  

Dobrovolní k ma  ža sadné  stéjna  pra va jako žamé stnanéc dlé pracovné pra vní ch pr édpisu  co sé 

ty ka  rožsahu pracovní  doby, pr ésta vék v pra ci, podmí nky pro udé léní  dovoléné  a BOZP. Tyto 

podrobnosti by mé ly by t uvédény vé smlouvé  méži dobrovolní kém a vysí lají cí  organižací , ktéra  

dobrovolní kovi žaruc ujé urc ité  postavéní . Pokud nébudou podrobné js í  podmí nky stanovény i 

vé smlouvé  méži vysí lají cí  a pr ijí mají cí  organižací , mé la by pr ijí mají cí  organižacé žajistit 

minima lné  standard pr édví dany  pracovné pra vní mi pr édpisy s ohlédém na povahu vykona vané  

dobrovolnické  služ by. Souc a stí  žajis té ní  BOZP jé ota žka, žda to musí  žahrnovat i žapojéní  

poskytovatélé pracovné lé kar sky ch služ éb c i dals í ch osob odborné  žpu sobily ch v oblasti 

béžpéc nosti a ochrany ždraví  pr i pra ci.  

Vy hodou akréditované ho réž imu dlé ZDS jé smluvné  žaruc éné  postavéní  dobrovolní ka. 

Dobrovolní k jé pojis té n proti s koda m na ždraví  a na majétku a ža sadné  odpoví da  použé ža 

s kodu žpu sobénou u myslné . V pr í padé  dlouhodobé  dobrovolnické  služ by nébo kra tkodobé  

s mí stém vy konu v žahranic í  ma  dobrovolní k žéjmé na na rok ža podmí nék stanovény ch v ZDS 

na pr édvstupní  pr í pravu na vy kon dobrovolnické  služ by, na poskytnutí  pracovní ch prostr édku  

a osobní ch ochranny ch pomu cék a dlé okolností  také  na na hradu vy daju  spojény ch 

s néžbytnou pr í pravou na u c ast dobrovolní ka v pr í slus né m programu/projéktu dobrovolnické  

služ by, na na hradu na kladu  spojény ch s céstou, na kapésné  ké krytí  bé ž ny ch vy daju  v mí sté  

pu sobéní , ubytova ni c i stravu.  

Smlouva méži dobrovolní kém a vysí lají cí  organižací  mu ž é rovné ž  obsahovat ujédna ní  o tom, ž é 

v pr í padé , ž é dlouhodoba  dobrovolnicka  služ ba pr ésa hné ví cé néž  20 hodin v kalénda r ní m 

ty dnu, budé vysí lají cí  organižacé platit ža dobrovolní ka pojis té ní  na du chodové  pojis té ní  

stanovéné  aléspon  ž minima lní ho vymé r ovací ho ža kladu. Ténto financ ní  ža važék mu ž é 

Ministérstvo vnitra réfundovat vysí lají cí  organižaci prostr édnictví m dotacé.  

Vy hodou pro pr ijí mají cí  organižacé v réž imu akréditovany ch dobrovolnicky ch programu  dlé 

ZDS jé urc ita  pr édví datélnost procésu vy konu dobrovolnické  služ by a jasné  stanovéna  pravidla 

hnéd od žac a tku. Pro pr ijí mají cí  organižaci jé ža sadní  intégrovat dobrovolní ky do své  c innosti 

tak, aby byly v pr ijí mají cí  organižaci nada lé dodrž ény standardy kvality služ éb c i c inností , 

ktéré  tato pr ijí mají cí  organižacé poskytujé nébo vykona va . Pr ijí mají cí  organižacé to mu ž é r és it 

vyda ní m intérní ch pravidél pro pu sobéní  té chto osob v jéjí  c innosti a vé vžtahu k tr étí m 

osoba m (napr . kliéntu m pr ijí mají cí  organižacé) a k žajis té ní  BOZP na své m pracovis ti.  



PRACOVNĚPRÁVNÍ ASPEKTY U PŘIJÍMAJÍCÍ 
ORGANIZACE 

Stra nka 27 

Pr ijétí  dobrovolnické  c innosti mimo réž im ZDS kladé na pr ijí mají cí  organižaci, pokud chcé mí t 

pod kontrolou akcéptovatélna  rižika, mnohém vys s í  na roky na smluvní  u pravu podmí nék 

vy konu takové  c innosti, a i ta némusí  v mnoha pr í padéch stac it. Podmí nky by si muséla 

vyjédnat sama pr í mo s dobrovolní kém a béž vy slovné  opory v ža koné  sé tato c innost mu ž é 

c asto nacha žét v hranic ní ch situací ch, vé ktéry ch nébudé žcéla jasné , žda jsou jés té  po pra vu. 

V akréditované m réž imu vélkou c a st povinností  nébo odpové dnost ža r a dny  pru bé h 

dobrovolnické  c innosti pr ébí ra  vysí lají cí  organižacé.  

SMLOUVA MEZI PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACÍ A DOBROVOLNÍKEM  

 

Pro dobrovolnickou služ bu réaližovanou v réž imu ža kona ZDS sé népr épokla da  užavr éní  

smlouvy méži pr ijí mají cí  organižací  a samotny m dobrovolní kém. Smluvní m partnérém pro 

dobrovolní ka jé ždé akréditovana  vysí lají cí  organižacé. Spécifika své ho pracovis té  by tak  

pr ijí mají cí  organižacé mé la žakotvit do smlouvy, ktérou pr ijí mají cí  organižacé užaví ra  

s vysí lají cí  organižací . Pokud sé pr ijí mají cí  organižacé žava ž é k réfundaci urc ity ch na kladu  

ty kají cí ch sé dobrovolnické  služ by, opé t sé tak prima rné  dé jé vu c i vysí lají cí  organižaci a nikoliv 

vu c i dobrovolní kovi.  

Naopak u dobrovolnicky ch programu  réaližovany ch mimo pu sobnost ža kona ZDS hrajé 

smlouva méži pr ijí mají cí  organižací  a dobrovolní kém klí c ovou roli. Jélikož  takova  forma 

dobrovolnické  c innosti néní  upravéna ža koném, co néjdétailné js í  vyméžéní  pra v a povinností  

obou stran jé ža sadní  pro žaméžéní  sporu  v budoucnosti. Typové  sé jédna  o smlouvu pr í kažní  

nébo smlouvu inomina tní , ktéra  vykažujé žnaky smlouvy pr í kažní . Béž opory v ža koné  

nicmé né  hroží , ž é dobrovolnicka  c innost budé považ ova na ža néléga lní  pra ci dlé ža kona o 

žamé stnanosti.  

Za kladní m principém jé, ž é c innost dobrovolní ka nému ž é  nahražovat c innost osob, ktérou by 

jinak u pr ijí mají cí  organižacé konaly osoby v pracovné pra vní m vžtahu, a toto rožlis éní  mu ž é 

by t v r adé  pr í padu  obtí ž né . Néléga lní  pra cé jé définova na v ust. § 5 pí sm. é) (1) ža kona o 

žamé stnanosti jako vy kon ža vislé  pra cé fyžickou osobou mimo pracovné pra vní  vžtah.3 

                                                             
3 Néjvyšší správní soud sé posoužéním, co již jé nutné považovat ža žávislou práci dlé ust. § 2 žákoníku prácé, 
věnoval vé svém rožsudku žé dné 13. února 2014, č. j. 6 Ads 46/2013 - 35, kdé judikoval náslédovně: „Spoléčným 
rysém a jakýmsi léitmotivém všéch žnaků žávislé prácé vyméžéných (nově) v § 2 odst. 1 žákoníku prácé, jé osobní či 
hospodářská žávislost žaměstnancé na žaměstnavatéli. Tyto žnaky slouží k odlišéní žávislé prácé od jiných 
ékonomických aktivit (žéjména samostatného podnikání), alé také od aktivit jiného charaktéru (žéjména méžilidské 
výpomoci). Proto musí správní orgány při postihování nélégální prácé v řížéní obviněnému prokážat naplnění 
všéch těchto žnaků - žaměstnanéc osobně a soustavně vykonává práci jméném žaměstnavatélé a podlé jého pokynů, 
přičémž sé vůči žaměstnavatéli nacháží v podřížéném vžtahu. Odměna tédy sicé přísně vžato népřédstavujé 
samostatný définiční žnak žávislé prácé (jdé o povinnost, ktérá žaměstnavatéli na žákladě výkonu prácé vžniká), 
avšak pokud jédna osoba poskytné nébo přislíbí druhé ža jéjí činnost odměnu, jdé o výžnamnou skutéčnost pro 
posoužéní, žda méži nimi éxistujé vžtah nadřížénosti a podřížénosti vyplývající ž hospodářské žávislosti 
žaměstnancé na žaměstnavatéli.“ 
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Úmož né ní  vy konu néléga lní  pra cé pr itom pr édstavujé spra vní  délikt a pra vnické  osobé  mu ž é 

by t ulož éna pokuta až  do vy s é 10 mil. Kc , néjmé né  vs ak vé vy s i 250 000 Kc . Z tohoto du vodu 

nélžé réž im dobrovolnické  c innosti mimo ZDS orga nu m sta tní  spra vy béž dals í ho doporuc it.  

V konkré tní m pr í padé  mu ž é žapojéní  sé do dobrovolnické  služ by mimo réž im ZDS žnaménat 

pro pr ijí mají cí  organižaci podstatné  vé ts í  financ ní  ža té ž . Béž vy slovné  smluvní  limitacé 

na hrady s kody budou obé  strany smluvní ho vžtahu odpové dné  ža s kodu žpu sobénou druhé  

smluvní  strané  v plné m rožsahu.  V réž imu ZDS jé odpové dnost dobrovolní ka žé ža kona 

oméžéna na s kodu žpu sobénou u myslné .  V réž imu mimo ZDS jé dobrovolní k vystavén 

odpové dnosti ža u jmu v néoméžéné m rožsahu, pokud si né co jiné ho nésjédna  s pr ijí mají cí  

organižací . Smluvní  vylouc éní  ovs ém podlé ha  urc ity m pravidlu m a limitu m. Mož nost vylouc it 

nébo oméžit pr édém povinnost k na hradé  u jmy, ktérou dobrovolní k žpu sobí  na majétku nébo 

ždraví  osob, sé obécné  r í dí  obc ansky m ža koní kém, névyply vají -li dals í  limity žé žvla s tní  pra vní  

u pravy.  Povinnosti k na hradé  s kody sé nému ž é s ku dcé žprostit jédnostranny m prohla s éní m c i 

ožna méní m, ž é svoji povinnost k na hradé  s kody vyluc ujé c i oméžujé. K takové mu prohla s éní  by 

sé népr ihlí ž élo.  

Vža jémné  ujédna ní  stran o vylouc éní  nébo oméžéní  budoucí ho pra va na na hradu u jmy jé 

v souladu s ust. § 2898 obc anské ho ža koní ku népr í pustné  v pr í padé , ž é jdé o (i) povinnost 

k na hradé  u jmy žpu sobéné  c lové ku na jého pr irožény ch pra véch,4 (ii) u jmu žpu sobénou 

u myslné , (iii) u jmu žpu sobénou ž hrubé  nédbalosti,5 nébo (iv) pra vo slabs í  strany. Da lé sém 

ž povahy vé ci budou také  patr it pra va dana  kogéntní mi ustanovéní mi ža konu , kdy budé dané  

ujédna ní  stiž éno néplatností  c i jinou sankcí  stanovénou pr í slus ny m ža konny m ustanovéní m.  

Vé vy s é uvédény ch pr í padéch sé již  vžniklé ho pra va na na hradu u jmy nélžé ani platné  vžda t.   

Jak jé uvédéno vy s é ujédnat oméžéní  nébo dokoncé u plné  vylouc éní  povinnosti k na hradé  u jmy 

pr édém nélžé s osobou, ktéra  jé vu c i druhé  smluvní  strané  v požici tžv. slabs í  strany. Slabs í  

stranu obc ansky  ža koní k vs ak konkré tné ji nédéfinujé. V ust. § 433 odst. 2 vytva r í  pra vní  

domné nku, podlé ktéré  sé ma  ža to, ž é slabs í  stranou jé vž dy osoba, jéž  vu c i podnikatéli 

v hospoda r ské m styku vystupujé mimo souvislost s vlastní m podnika ní m. Typicky pu jdé o 

spotr ébitélé, alé mu ž é jí  by t i podnikatél. V praxi sé tak v postavéní  slabs í  strany mu ž é ocitnout 

té mé r  kaž dy  a budé ža léž ét na posoužéní  okolností  konkré tní ho pr í padu a faktické  postavéní  

stran. Ú dobrovolní ka jé vélka  pravdé podobnost, ž é sé v požici slabs í  strany vu c i pr ijí mají cí  

organižaci ocitné, a to žéjmé na v situaci, kdy si budé musét sa m vyjédna vat podmí nky své ho 

dobrovolnictví  vu c i pr ijí mají cí  organižaci v réž imu mimo ZDS. Pokud nébudé schopén 

                                                             
4 Náhrada újmy na přirožéných právéch člověka jé upravéna v ust.  § 2956 anásl. občanského žákoníku.  Nahrazuje 
sé jak žpůsobéná škoda, tak i jiná némajétková újma. Typicky sé můžé jédnat o újmu na ždraví, alé i o žásah do 
dobrého jména, cti či o jiný žásah do osobnosti člověka.  
5 Hrubá nédbalost můžé být jak vé formě nédbalosti vědomé, tak i nédbalosti névědomé. Obécně lžé říci, žé sé 
škůdcé dopustí hrubé nédbalosti téhdy, když jého přístup k požadavku náléžité opatrnosti svědčí o jého žřéjmé  
bezohlednosti k chráněným žájmům poškožéného.    
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dostatéc né  prosadit své  ža jmy pr i vyjédna va ní  podmí nék smlouvy, slabs í  stranou béžésporu 

budé. Obécné  prohla s éní  vé smlouvé , ž é dobrovolní k néní  vé smluvní m vžtahu slabs í  stranou 

nébudé mí t v ža sadé  ž a dny  pra vní  vy žnam, pokud tomu tak vé skutéc nosti nébudé. Oméžéní  

odpové dnosti pr ijí mají cí  organižacé ža s kodu žpu sobénou dobrovolní kovi tak budé v kaž dé m 

pr í padé  problématické . Naopak oméžéní  odpové dnosti dobrovolní ka ža s kodu, ktérou žpu sobí  

pr ijí mají cí  organižaci pr i plné ní  dobrovolnické  c innosti, téoréticky mož né  jé, pr i dodrž éní  

ostatní ch limitu  stanovény ch v ust. § 2898 obc anské ho ža koní ku. Problématicky mi mohou by t 

intérní  pr édpisy u organižací  vér éjné  spra vy pro hospodar éní  s vér éjny m majétkém. 

I pokud by bylo mož né  v konkré tní m pr í padé  né jakou formu oméžéní  pra va na na hradu u jmy 

vu c i dobrovolní kovi méži dobrovolní kém a pr ijí mají cí  organižací  dohodnout, urc itou 

komplikací  da lé mu ž é by t ust. § 2913 obc anské ho ža koní ku. Dlé tohoto ustanovéní , porus í -li 

strana povinnost žé smlouvy, jé s ku dcé povinén nahradit s kodu ž toho vžniklou druhé  strané  

nébo i osobé , jéjí muž  ža jmu mé lo splné ní  ujédnané  povinnosti žjévné  slouž it. Limitacé pra va 

na na hradu s kodu sjédnana  sé smluvní  stranou sé népromí ta  do pra va na na hradu s kody 

vžniklé  takové to tr étí  néžu c astné né  osobé , jí ž  mé lo splné ní  smluvní  povinnosti žjévné  slouž it, a 

ktéra  sé vy slovné  ž a dné ho takové ho pra va névždala. Za tuto tr étí  osobu sé nému ž é smluvní  

strana smlouvy platné  pra va na na hradu s kody vžda t a toto pra vo žu sta va  v néoméžéné m 

rožsahu. Jaky m osoba m by mé lo splné ní  povinností  žjévné  slouž it, némusí  by t žé samotné  

smlouvy vž dy patrné . Ú dobrovolnictví  lžé uvaž ovat o kliéntéch pr ijí mají cí  organižacé 

s ohlédém na typ dobrovolnické  c innosti, ktérou budé dobrovolní k v pr ijí mají cí  organižaci 

vykona vat.  

Co sé ty ka  odpové dnosti pr ijí mají cí  organižacé ža u jmu žpu sobénou dobrovolní kovi nébo 

ktérou si dobrovolní k žpu sobí  sa m sobé , jé situacé jés té  ví cé komplikovana . Za koní k pra cé 

v ust. § 393 r és í  pr í pady pra va na na hradu s kody vžniklé  pracovní m u ražém, byt  sé 

v uvédény ch pr í padéch néjédna  o pracovné pra vní  vžtahy.  

Dlé pr édmé tné ho ustanovéní  mají  pra vo na na hradu majétkové  u jmy žpu sobéné  pracovní m 

u ražém fyžické  osoby, ktéré  dobrovolné  v ra mci akcé organižované  u žémní m samospra vny m 

célkém vypoma hají  pr i plné ní  du léž ity ch u kolu  v ža jmu spoléc nosti. Za s kodu vžniklou tí mto 

u ražém odpoví da  tén, pro koho v dobé  tohoto u ražu pracovaly, tédy pr ijí mají cí  organižacé. 

Smluvní  u pravou lžé vs ak précižovat mí ru réfundacé žé strany vysí lají cí  organižacé.  

Rovné ž  v pr í padé  mimor a dné  uda losti na léž í  fyžické  osobé  pra vo na na hradu s kody vžniklé  

pracovní m u ražém, pokud na vy žvu spra vní ho u r adu nébo u žémní ho samospra vné ho célku a 

dlé jéjich pokynu , popr . s jéjich vé domí m, osobné  napoma ha  pr i ža sahu proti mimor a dné  

uda losti nébo pr i odstran ova ní  jéjich na slédku  a utrpí  pr i té chto c innostéch u raž. Za s kodu 

vžniklou takovy m u ražém jí  pak odpoví da  pr í slus ny  spra vní  u r ad nébo obéc, pokud žvla s tní  

pra vní  pr édpis néstanoví  jinak.  
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Béž adékva tní ho pojis té ní  odpové dnosti ža u jmu na majétku a na ždraví , ktérou dobrovolní k 

žpu sobí  pr i vy konu dobrovolnické  služ by sa m sobé  c i tr étí  osobé  nébo ji utrpí , sé pr ijí mají cí  

organižacé néobéjdé.  

Da lé pr ijí mají cí  organižacé musí  v souladu s ut. 101 odst. 5 ža koní ku pra cé žajistit BOZP i vé 

vžtahu k dobrovolní ku m, ktér í  sé s jéjí m vé domí m ždrž ují  na jéjí ch pracovis tí ch. Plné ní  

povinností  v oblasti BOZP jé u žamé stnavatélu  du slédné  slédova no žé strany orga nu  inspékcé 

pra cé pod pohru ž kou ulož éní  pokut a opatr éní  k na pravé . Oblast BOZP tédy pr ijí mají cí  

organižacé nému ž é podcén ovat, vc étné  adékva tní ho informova ní  a pros koléní  dobrovolní ka 

k žajis té ní  BOZP.  

Dals í  citlivou oblastí  mu ž é by t s ohlédém na typ pr ijí mají cí  organižacé ochrana osobní ch u daju  

kliéntu  pr ijí mají cí  organižacé a jéjich žabéžpéc éní  pr éd žnéuž ití m žé strany dobrovolní ka.   

Pro ža kladní  principy limitacé rižik odkažujémé na pr í slus nou subkapitolu té to studié Vysla ní  

dobrovolní ka ž néakréditované ho žar í žéní  v ra mci kapitoly Formy vysla ní , ktéré  sé uplatní  

obdobné .  
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Pr í loha c . 1 

VZOR SMLOUVY O DOBROVOLNICKÉ SLUŽBĚ 

Smlouvu o vy konu dobrovolnické  služ by 

(jmé no/na žév)  

žastoupéna  (.)  

sé sí dlém   

IC  

DIC  

žapsana  v 

(da lé jén „vysí lají cí  organižacé“)  

a 

(jmé no a pr í jméní ) 

datum narožéní  (.)6 

trvaly  pobyt (.)7 

kontaktní  adrésa jé-li odlis na  od bydlis té  

téléfon: (.) 

é-mail: (.) 

(da lé jén „dobrovolní k“) 

                                                             
6 U dobrovolníka mladšího 18 lét musí být dán úřédně ověřéný souhlas žákonného žástupcé dlé ust. § 7 odst. 4 
žákona o dobrovolnické službě. 
7 Je-li výkon dobrovolnické služby mimo obéc trvalého pobytu, pak dobrovolníkovi vžniká nárok na placéné 
ubytování a stravu dlé ust. § 7 odst. 3 žákona o dobrovolnické službě. 
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sjédna vají  dlé ust. § 3 odst. 2 a 3 ža kona c . 198/2002 Sb. o dobrovolnické  služ bé  a o žmé né  

né ktéry ch ža konu  (ža kon o dobrovolnické  služ bé ) tuto smlouvu o vy konu dobrovolnické  

služ by (da lé jén „Smlouva“): 

Préambulé 

A. Tato smlouva sé užaví ra  méži dobrovolní kém a vysí lají cí  organižací  ža u c élém vy konu 

dobrovolnické  služ by dobrovolní kém. 

B. Vysí lají cí  organižacé réspéktujé, ž é dobrovolní k jé žamé stnancém a ž é dobrovolnickou 

služ bu poskytujé ždarma béž na roku na jakoukoliv péné ž itou c i népéné ž itou odmé nu v dobé  

své ho odpoc inku. 

C. Dobrovolní k akcéptujé, ž é dobrovolnickou služ bu jé nutno poskytovat c éstné , péc livé  a 

své domité  v potr ébné  kvalité  a podlé pokynu  pr ijí mají cí  organižacé, žéjmé na jéjí ho 

koordina tora. Dobrovolní k prohlas ujé, ž é jé béžu honny  a ž é jé plné  ždravotné  žpu sobily  konat 

ní ž é spécifikovanou dobrovolnickou služ bu.   

I. Za kladní  ustanovéní  

1. Druh dobrovolnické  služ by:8 (.) (da lé jén „dobrovolnicka  služ ba“). Dobrovolnicka  služ ba 

budé poskytova na v programu/projéktu (.) 

2. Dobrovolnicka  služ ba budé poskytova na od (.) do (.). 

3. Mí sto vy konu dobrovolnické  služ by:9 (.) 

4. Nébudé-li dohodnuto jinak, budé dobrovolnicka  služ ba vykona va na jédnou ty dné  v (.) 

odpolédné po pracovní  dobu (tr í ) hodin.  

5. Dobrovolní k nébudé po dobu vy konu dobrovolnické  c innosti ubytova n vysí lají cí  organižací , 

ani néma  na rok na u hradu ubytova ní . Dobrovolní kovi nébudé po dobu vy konu dobrovolnické  

c innosti poskytnuto stravova ní . Dobrovolní k nému ž é by t vysla n na pracovní  céstu. 

II. Pra va Dobrovolní ka 

                                                             
8 Úvést konkrétní prácé konané dobrovolníkém, např. tvorba wébových stránék, žpracování projéktu či výroční 
žprávy, péčé o květiny, přédčítání dětém, pomoc člověku upoutanému na vožík, atd. 
9 Místém výkonu dobrovolnické služby jé místo přijímající organižacé, případně jiné místo stanovéné přijímající 
organižací, kdé tato organižacé réaližujé svoji činnost. 
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1. Dobrovolní k ma  pra vo: 

- na absolvova ní  adaptac ní ho procésu vé vy konu dobrovolnické  služ by; 

- by t informova n o posla ní  a c innosti pr ijí mají cí  organižacé;  

- obra tit sé s ž a dostí  o védéní , radu c i pomoc na urc éné ho supérvižora, koordina tora c i dals í  

osobu; 

- dovolénou, budé-li konat dobrovolnickou služ bu néjmé né  po dobu 168 cély ch pracovní ch 

hodin a 21 pracovní ch dnu  a smluvní  ža važék k vysí lají cí  organižaci budé trvat aléspon  365 

kalénda r ní ch dnu . Za kaž dy ch 21 pracovní ch dnu  na léž í  dobrovolní kovi 1 dén dovoléné  s 

na hradou mždy vé vy s i (.); 

- na hradu u c élné  vynalož ény ch vy daju  v souvislosti s poskytnutí m dobrovolnické  služ by, 

pokud byly pr édém pí sémné  odsouhlasény koordina torém pr ijí mají cí  organižacé;10 

- potvržéní  o vy konu dobrovolnické  služ by, pokud o jého vystavéní  pož a da  do 12 mé sí cu  od 

ukonc éní  vy konu dobrovolnické  služ by.11 

III. Povinnosti Dobrovolní ka 

1. Dobrovolní k jé povinén sé u c astnit na pr édvstupní  pr í pravé  organižované  vysí lají cí  

organižací , jakož  i pravidélny ch na slédují cí ch porad, supérviží  a s koléní . Dobrovolní k 

prohlas ujé, ž é byl séžna mén sé svy mi pra vy a povinnostmi jakož  i mož ny mi rižiky, ktéré  ž 

vy konu dobrovolnické  služ by vyply vají , ž é pouc éní  rožumí  a néma  ž a dné  dals í  dopln ují cí  

ota žky. Dobrovolní k da lé potvržujé, ž é byl séžna mén s pr édpisy k žajis té ní  béžpéc nosti a 

ochrany ždraví  pr i pra ci, s protipož a rní mi pr édpisy a s jiny mi pr édpisy (žéjmé na kodéxém 

dobrovolní ka), ktéré  musí  pr i vy konu dobrovolnické  služ by dodrž ovat, vc étné  vnitr ní ch 

pr édpisu  vysí lají cí  organižacé. Dobrovolní k jé povinén névstupovat pod vlivém alkoholu a 

jiny ch omamny ch la ték k vy konu dobrovolnické  služ by a kour it použé vé vyhražény ch 

prostora ch. 

                                                             
10 Pro případ výkonu služby v žahraničí jé nutno žvolit podrobnější úpravu. V tomto případě platí též povinnost 
sjédnat ždravotní pojištění dlé ust. § 7 odst. 2 ZDS. 
11 Případně lžé upravit podrobnější pravidla archivacé spisu dobrovolníka u vysílající organižacé. 
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2. Dobrovolní k pr édlož il pr éd podpisém Smlouvy vy pis ž évidéncé Réjstr í ku tréstu  né stars í  

néž  3 mé sí cé. Dobrovolní k prohlas ujé, ž é ké dni podpisu Smlouvy proti né mu néní  védéno 

tréstní  r í žéní . Dobrovolní k jé povinén néjpoždé ji do 3 kalénda r ní ch dnu  séžna mit vysí lají cí  

organižaci s tí m, ž é proti né mu bylo žaha jéno tréstní  stí ha ní . 

3. Dobrovolní k12 pr édlož il pr éd podpisém Smlouvy potvržéní  o své m ždravotní m stavu né 

stars í  néž  3 mé sí cé. Dobrovolní k béré na vé domí , ž é jé povinén néprodléné  informovat 

vysí lají cí  organižaci o žmé na ch své ho ždravotní ho stavu, ktéré  mu néumož n ují  konat 

dobrovolnickou služ bu. Dobrovolní k prohlas ujé, ž é byl séžna mén s prévéncí  infékc ní ch némocí  

vc étné  antimalarické  prévéncé (profylaxé). Dobrovolní k jé povinén ožna mit koordina torovi 

nédostatky a ža vady na pracovis ti, ktéré  by mohly ohrožit béžpéc nost nébo ždraví  pr i vy konu 

dobrovolnické  služ by; béžodkladné  ožnamovat koordina torovi svu j u raž, ktéry  vžnikl v 

souvislosti s vy koném dobrovolnické  služ by a spolupracovat pr i vys étr ova ní  jého pr í c in. 

4. Dobrovolní k jé povinén opatrovat a chra nit vés kéré  vé ci, ktéré  obdrž él pro vy kon své  

dobrovolnické  služ by od vysí lají cí  organižacé. Dobrovolní k jé povinén vs échny tyto vé ci vra tit 

kdykoliv na vyž a da ní  koordina tora, néjpoždé ji vs ak po skonc éní  vy konu dobrovolnické  služ by 

vysí lají cí  organižaci. 

5. Dobrovolní k udé lujé tí mto souhlas sé žpracova ní m svy ch osobní ch u daju , uvédény ch vé 

Smlouvé  i v dals í ch dokuméntéch, ktéré  sé vžtahují  k poskytova ní  dobrovolnické  služ by. 

Dobrovolní k udé lujé souhlas na dobu trva ní  ža važkové ho vžtahu, jakož  i na dobu néžbytné  

nutnou po skonc éní  tohoto ža važkové ho vžtahu. Poskytnuté  osobní  u dajé budé vysí lají cí  

organižacé žpracova vat pro u c ély pérsona lní  a mždové  c innosti a pro plné ní  u kolu  ulož ény ch 

ža koném. Dobrovolní k jé povinén hla sit žmé ny osobní ho stavu, ktéré  mají  vliv na vy poc ét 

da vék a dals í ch plné ní  obhospodar ova vany ch nébo poskytovany ch vysí lají cí  organižací . 

Dobrovolní k jé povinén vysí lají cí  organižaci informovat žéjmé na o žmé né  bydlis té , vždé la ní , 

rodinné ho stavu, obc anské ho pru kažu a dals í ch okolnostéch, ktéré  sé svy m charaktérém ty kají  

pracovní ho žar ažéní  Dobrovolní ka a jého hodnocéní . Dobrovolní k sé žavažujé podrobit vstupní  

prohlí dcé, žu c astnit sé périodicky ch prohlí dék dlé pož adavku  vysí lají cí  organižacé. 

Dobrovolní k potvržujé, ž é uvédl pravdivé  informacé o své m ždravotní m stavu a nic néžamlc él. 

Dobrovolní k da lé v souladu sé žné ní m ža kona c . 133/2000 Sb., o évidénci obyvatél vé žné ní  

                                                             
12 Ú mladistvého jé nutno trvat na vstupní lékařské prohlídcé béž výjimék vé smyslu ust. § 7 odst. 5 ZDS. 
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poždé js í ch pr édpisu  vy slovné  souhlasí  s už ití m své ho rodné ho c í sla vysí lají cí  organižací  v 

souvislosti s poskytova ní m dobrovolnické  služ by dlé Smlouvy, žéjmé na s jého uvédéní m na 

smlouva ch a jéjich dodatcí ch, dokuméntéch ty kají cí ch sé žmé n c i ukonc éní  vy konu 

dobrovolnické  služ by apod., da lé vyslovujé souhlas s évidéncí  a archivací  kopií  dokladu  

prokažují cí ch jí m dosaž énou kvalifikaci c i splné ní  pož adavku  vysí lají cí  organižacé.  

5. Dobrovolní k sé žavažujé žachova vat mlc énlivost o vs éch skutéc nostéch obchodní , 

ékonomické , provožní  a jiné  povahy ty kají cí ch sé vysí lají cí  a pr ijí mají cí  organižacé (vc étné  

skutéc ností  o kliéntéch a jéjich rodina ch), o nichž  sé dožvé dé l v souvislosti s vy koném 

dobrovolnické  služ by. Dobrovolní k sé da lé žavažujé žachova vat mlc énlivost o obsahu Smlouvy. 

Ténto ža važék mlc énlivosti dobrovolní ka trva  po dobu smluvní ho vžtahu žalož éné ho Smlouvou 

i po jého skonc éní  ž jaké hokoliv du vodu. 

6. Dobrovolní k sé žavažujé vra tit pomé rnou c a st vy daju  vynalož ény ch vysí lají cí  organižací , 

pokud pr édc asné  skonc í  vy kon dobrovolnické  služ by. 

IV. Za vé réc na  ustanovéní  

1. Dobrovolní k jé povinén žajistit, ž é ké dni užavr éní  Smlouvy spln ujé vs échny pr édpoklady 

stanovéné  pr í slus ny mi pra vní mi pr édpisy pro vy kon dobrovolnické  služ by. Dobrovolní k jé da lé 

povinén néprodléné  vysí lají cí  organižaci informovat o skutéc nostéch, ktéré  žpu sobují , ž é 

dobrovolní k tyto pr édpoklady néspln ujé. Dobrovolní k odpoví da  ža pr í padnou s kodu 

žpu sobénou vysí lají cí  organižaci nésplné ní m té chto povinností . 

2. Smlouva sé užaví ra  na dobu 3 mé sí cu .13 

3. Smlouvu lžé vypové dé t ktéroukoliv žé smluvní ch stran ž du vodu nédostatku ža jmu na 

poskytova ní  c i pr ijí ma ní  dobrovolnické  služ by nébo i béž uda ní  du vodu  a to pí sémnou formou. 

Vy pové dní  doba c iní  3 kalénda r ní  dny.  

-------------------------------   ------------------------------- 

Dobrovolní k     Vysí lají cí  organižacé 

                                                             
13 Bude-li sjédnán výkon dobrovolnické služby po dobu délší, jédná sé o dlouhodobou službu a vysílající organižaci 
vžniká poplatková povinnost v důchodovém pojištění dlé ust. § 5 odst. 3 ZDS. 


