
SMLOUVA O DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI

uzavřená po předchozím jednání a vzájemném souhlasu v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Organizace
Zastoupená statutárním zástupcem: Jakub Tesař, jednatel
se sídlem: XXX
zapsána v rejstříku ústavů Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 41255
IČO: XXX
(dále jen „HoremDolem“)

a

Dobrovolník
Jméno a příjmení: Jméno
RČ: Narozeniny
Bydliště: domov Adresa
Telefon: mobil Telefon
(dále jen „dobrovolník“)

Čl. I.
Účel smlouvy:

1) Účelem smlouvy je úprava základních práv a povinností obou smluvních stran v rámci
činnosti dobrovolníka.

2) Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení občanského zákoníku.
3) Pro účely této smlouvy se Festivalem Horem Dolem Provodov 2023 rozumí hudební,

divadelní, pohybová a rétorická představení konaná na Provodově u Zlína a jeho blízkém
okolí v době od 4.7. 2023 až 6.7. 2023 (dále jen “festival”), jehož přípravné práce
probíhají od 3.7. 9:00 a úklidové práce do 7.7. 18:00.

Čl. II.
Ustanovení týkající se dobrovolníků:

1) Předmětem činnosti dobrovolníka jsou pomocné práce při organizaci festivalu kterými je
myšlena pomoc při výstavbě, přestavbách a úklidu festivalové infrastruktury, pomoc při
organizaci návštěvníků, stanového městečka, parkoviště a v stravovacím zařízení
zřizovaným HoremDolem.

2) Místo výkonu činnosti dobrovolníka je obec Provodov a blízké okolí.
3) Doba výkonu činnosti dobrovolníka je od 3.7.2022, 9:00 do 7.7.2022, 18:00.
4) Dobrovolník bere na vědomí, že svou činnost vykonává bez nároku na finanční odměnu.
5) Dobrovolník má nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem své činnosti

pouze tehdy, pokud jejich vynaložení předem oznámí a pokud jejich úhradu odsouhlasí
odpovědná osoba HoremDolem.



6) Dobrovolník bude činnost vykonávat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí,
zkušeností a dovedností.

7) HoremDolem se zavazuje poskytnout poskytnout dobrovolníkovi jako poděkování za
vykonanou dobrovolnickou činnost drobné občerstvení.

8) Smluvní strany se dohodly, že HoremDolem není povinno nahradit dobrovolníkovi
náklady na stravování, dopravu či ubytování, které tento v souvislosti s dobrovolnickou
činností vynaloží (odstavec 7 tohoto článku tímto není dotčen).

9) Dobrovolník byl poučen o svých právech a povinnostech v rámci výkonu své činnosti.
V rámci poučení o právech a povinnostech byl též seznámen s pravidly bezpečnosti práce
a požární ochrany.

10) Dobrovolník neprodleně oznámí změnu svých kontaktních adres a telefonů
koordinátorovi v HoremDolem.

Čl. III.
Ustanovení týkající se HoremDolem:

1) Koordinátorem za HoremDolem je: Jakub Tesař, který je zároveň kontaktní osobou pro
dobrovolníka.

2) Koordinátor seznámí dobrovolníka s jeho právy a povinnostmi, které s výkonem jeho
činnosti souvisejí.

3) Koordinátor dobrovolníkovi zadává náplň jeho činnosti, její rozsah, termín dokončení.

Čl. IV.
Společná ustanovení:

1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá smluvní strana obdrží jeden
exemplář.

2) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak.
3) Platnost smlouvy zaniká buď na základě výpovědi jedné ze smluvních stran (výpovědní

lhůta 14 dní), dále dohodou či uplynutím sjednané doby. Výpověď a dohoda musí být
písemná.

4) Případné změny smlouvy jsou možné po projednání a písemného souhlasu obou
zúčastněných stran.

V Provodově dne …………………………

……………………………. ………………………………
za HoremDolem DOBROVOLNÍK

Jakub Tesař


