
Smlouva příkazní s dobrovolníkem

Smluvní strany

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

se sídlem .......................................................................................................................................

IČO ...................................................................................................................................................

zastoupená ......................................................................................................................................

(dále jen „příkazce“) a

 ...................................................................................................... (jméno a příjmení)

bytem ..........................................................................................................................

ČOP ...................................................................rodné č. ........................................... 

(dále jen „dobrovolník“)

uzavírají podle § 724 občanského zákoníku tuto

p ř í k a z n í  s m l o u v u

1. Dobrovolník se zavazuje vykonávat pro příkazce tyto činnosti:

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

2. Uvedené činnosti se dobrovolník zavazuje vykonávat bezúplatně. 

3. Dobrovolník se zavazuje sjednané činnosti vykonávat osobně, podle svých schopností 
a znalostí. Je povinen se řídit pokyny příkazce. 

4. Příkazce dobrovolníkovi poskytne prostředky nezbytné k vykonávání sjednané činnosti.

5. Příkazce se zavazuje dobrovolníka při uzavření této dohody seznámit s právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své činnosti dodržovat.

6. Příkazce poskytne dobrovolníkovi úhradu účelně vynaložených a doložených nákladů, které 
dobrovolníkovi vznikly v souvislosti s činností pro příkazce.

7. Příkazce odpovídá dobrovolníkovi za škodu, která mu bude způsobena v souvislosti 
s výkonem sjednaných činností. Byla-li škoda způsobena také zaviněním dobrovolníka, nese 
dobrovolník škodu poměrně.

8. Dobrovolník odpovídá příkazci za škodu, kterou mu způsobil svým zaviněním. Byla-li škoda 
způsobena také zaviněním příkazce, nese příkazce škodu poměrně.

9. Dobrovolník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se činnosti 
příkazce, ke kterým má přístup. Dobrovolník se zavazuje nevyužívat informací získaných při 
činnosti pro příkazce pro svůj vlastní prospěch, ani pro prospěch třetích osob. Uvedený závazek 
trvá i po skončení činnosti dobrovolníka pro příkazce, a to po dobu tří let. 

10. Tato dohoda může být měněna a doplňována se souhlasem obou smluvních stran písemnými 
dodatky. 

11. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou do ..............................

12. Nestanoví-li tato dohoda jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.

13. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 
smluvních stran.

14. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu.

V .....................  dne  ...............................

Příkazce:  ................................................   Dobrovolník:  ...................................................


