
Domov důchodců Bystřany
Pražská 236, 417 61 Bystřany

tel.: (+420) 417 536 062
e-mail: dd.bystrany@volny.cz

web: www.dd-bystrany.cz

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé 
dobrovolnické služby 

uzavřená mezi:
Domov důchodců Bystřany se sídlem Pražská 236,417 61 Bystřany,IČ:637 87 225
zast. ředitelkou Domova důchodců  Miroslavou Barešovou
(dále jen DD Bystřany)

a
jméno a příjmení:
bydliště:
datum narození:
kontaktní adresa, telefon, e-mail
(dále jen dobrovolník)

takto:
                                                          I. Předmět smlouvy 

1. Podle této smlouvy se zavazuje dobrovolník vykonávat činnost pro DD   Bystřany a sice v DD 
Bystřany nebo na místě z povahy činnosti vyplývajícím (doprovod atp.) a to pro obyvatele DD 
Bystřany (dále jen Klient).

2. Podle této smlouvy se zavazuje DD Bystřany vytvořit dobrovolníkovi podmínky ke sjednané 
činnosti dle odst. 1.

3. Sjednaná činnost dle této smlouvy není závislou činností dle zákoníku práce, nezakládá pracovně 
-  právní ani jiný obdobný vztah (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) a řídí se zák. 
č. 198/2002 Sb.ve znění násl. předpisů o dobrovolnické službě a kde bližší jiné úpravy není též 
občanským zákoníkem.
                                                    II. Předpoklady pro výkon činnosti 

1. Dobrovolník je sjednán k činnostem dle této smlouvy. DD Bystřany jako právnická osoba jej 
zvolila jako osobu vhodnou a k činnostem způsobilou. 

2. Dobrovolník prohlašuje a podpisem této dohody potvrzuje, že byl seznámen s povahou činnosti, 
svěřenými  Klienty  a  prostředím výkonu  dobrovolnické  činnosti  a  tyto  shledal  přiměřené  jeho 
schopnostem, zdravotní kvalifikaci a časovým možnostem.

3.  Dobrovolník  předkládá  DD Bystřany výpis  z  rejstříku  trestů  ne  starší  3  měsíců.  Pro  výkon 
dobrovolnické služby na ubytovací části DD Bystřany dobrovolník předkládá osvědčení o zdravotní 
způsobilosti.

4. Dobrovolník je si vědom toho, že cílem DD Bystřany i cílem jeho činnosti je prospěch Klienta
a proto přijímá závazek dle odst. 3 a uděluje tak i souhlas k evidenci a zpracování citlivých údajů
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dle z.  č.  128/2000 Sb. s  tím, že tyto údaje slouží výhradně potřebám DD Bystřany a musí být  
chráněny před  zneužitím.  V tomto  směru  DD Bystřany odpovídá  dobrovolníkovi  za  případnou 
škodu způsobenou porušením této povinnosti .

                                                       III. Práva a závazky účastníků dohody 

1. DD Bystřany si váží přístupu dobrovolníka a zavazuje se vytvořit mu podmínky pro řádný výkon

dobrovolnické činnosti a to v době od .........................  do …..........................  v časovém rozmezí 

….........................................................pro předmět činnosti dobrovolníka........................................

.............................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

2. DD Bystřany zajistí vstupní zaškolení, včetně zaškolení podmínek bezpečnosti práce a podmínek
požární  ochrany.  Dobrovolník  se  zavazuje  takového  zaškolení  zúčastnit  a  dodržovat  podmínky 
bezpečnosti práce a požární ochrany. 

3. DD Bystřany se zavazuje seznámit na zaškolení dobrovolníka s  Domácím řádem DD Bystřany  a 
dobrovolník se jej zavazuje dodržovat. 

4.  DD Bystřany upozorní  na  rizika  spojená  s  výkonem dobrovolnické  činnosti  (např.  handicap 
klienta, důležité info o klientovi apod.). Veškeré tyto údaje jsou důvěrné a dobrovolník se zavazuje 
zachovat  o  nich  mlčenlivost.  Odpovídá  pak  za  škodu způsobenou porušením mlčenlivosti  a  to 
včetně možné odpovědnosti trestní.

5. Jestliže dobrovolník dojíždí, na požádání je možné cestovné uhradit podle směrnice organizační 
č.13 o cestovních náhradách. 

Náhradu cestovních výdajů dobrovolník uplatní u provozní pokladní, 1 x měsíčně nejpozději do 5. 
pracovního  dne  nového  měsíce  nebo  do  31.12.  daného  kalendářního  roku..  Náhrada  bude 
proplacena na základě předložených jízdenek. Provozní pokladní před vyplacením cestovních údajů 
ověří docházku v sešitě Docházka dobrovolníků ( uložen na recepci DD ).

6. DD Bystřany neposkytuje dobrovolníkovi  ubytování, ani kapesné nebo jiné výhody než výhody 
zmíněné v této dohodě.  

7. Dobrovolník se zavazuje chovat tak, aby nebyla dotčena integrita Klienta, jeho zdravotní stav, 
majetek a soukromí pokud bude s těmito skutečnostmi konfrontován. Jakékoliv informace,které se 
od klienta v rámci přirozené důvěry dozví ponechá si pouze pro sebe, ledaže by zdravotní stav nebo 
bezpečnost klienta vyžadovala jiné jednání. V takovém případě se zavazuje bezodkladně vyrozumět 
kontaktního pracovníka DD Bystřany nebo jeho zástupce.

8. Informace o organizaci DD Bystřany, jeho zaměstnancích  a Klientech sjednávají účastníci této 
dohody jako důvěrné a dobrovolník se zavazuje k mlčenlivosti,  ledaže by této mlčenlivosti  byl 
zproštěn DD Bystřany nebo orgány činnými v trestním řízení.

9. Dobrovolník se zavazuje svoji přítomnost v DD Bystřany evidovat v knize na recepci DD . DD 
Bystřany nebude bránit v rámci dobrovolnické činnosti pohybu a aktivitám dobrovolníka v souladu 



s Domácím řádem,dobrovolník se však zavazuje počínat si tak, aby soukromí ostatních Klientů bylo 
chráněno (osobní hygiena atp.)

10. Dobrovolník nesmí od Klientů přijímat dary nebo peněžní prostředky, ať již pro vlastní potřebu,
 nebo  potřebu  jiného.  Nesmí  pak  vést  Klienta  k  jednání,  které  by jemu nebo  jinému zajistilo 
majetkový  nebo  jiný  prospěch.  Pokud  k  takovému  jednání  dojde,  zavazuje  se  jej  ohlásit  DD 
Bystřany (kontaktnímu pracovníkovi) a postupovat dle jeho pokynů.

11.  Dobrovolník  se  zavazuje  chránit  majetek  DD  Bystřany  před  ztrátou,  poškozením  nebo 
odcizením a odpovídá za škody na tomto majetku jeho zaviněním způsobené.

                                                    IV. Závěrečná ustanovení 

1. Brání-li dobrovolníkovi překážka k výkonu jeho funkce, zavazuje se ji bezprostředně ohlásit 
DD Bystřany. 

2. Dobrovolník nemůže být ke své činnosti nucen. Tuto smlouvu může vypovědět ve výpovědní 
lhůtě ne kratší 15 ti dnů. Dobrovolník může činnost dle této smlouvy ukončit okamžitě, nastala-li
závažná (zejména zdravotní) překážka v jeho činnosti. Ukončovací projevy musí být učiněny
písemně a DD Bystřany doručeny.

3. Platnost smlouvy zaniká buď na základě výpovědi jedné ze smluvních stran (výpovědní lhůta 15 
dní), nebo uplynutím sjednané doby, či splněním úkolu. Výpověď a dohoda může být písemná nebo 
ústní.  DD Bystřany  může  ukončit  ze  závažných  důvodů  (porušení  důvěrnosti,  zvláště  nedbalý 
přístup ke Klientům, přijímání neoprávněných výhod, déle trvající nečinnost apod.) spolupráci s 
dobrovolníkem okamžitě, v takovém případě výkon činnosti končí dnem doručovacího projevu.

4. Povinnost mlčenlivosti nezaniká ukončením vztahu dle této smlouvy. 

5. Tato smlouva je provedena  ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy potvrzují, že tato smlouva odpovídá jejich shodné a 
pravé vůli, že byla uzavřena svobodně a vážně a že se tak nestalo v tísni pro některou ze stran 
nápadně nevýhodných.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem …................................

V Bystřanech dne :...............................

 
 .............................................                                                  ..........................................
           DD Bystřany  
     Miroslava Barešová                                                                        Dobrovolník 


