
SMLOUVA O VÝKONU DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká pirátská strana
se sídlem Na Moráni 360/3 128 00 Praha 2  
IČO: 71339698

Zastoupená: 

Funkce: 

na straně jedné jako organizátor: _____________________________________________________
(dále jen „organizátor“)     (název a popis akce)

a

Jméno a příjmení: 

**Datum narození/IČO: 

**Trvale bytem/sídlo: 

na straně druhé jako dobrovolník: ___________________________________________________ 
(dále jen „dobrovolník“) (druh a popis činnosti)

 I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Organizátor  pořádá  v  rámci  svojí  činnosti  *předvolební  kampaň pro  volby do  Parlamentu  Poslanecké
sněmovny  České  Republiky  (dále  jen  *„předvolební  kampaň“),  určenou  především  pro  vlastní  členy,
případně pro další osoby. Dobrovolník jakožto *osoba, která se aktivně zapojí formou kontaktní kampaně
nebo roznášením Pirátských listů má zájem získat praxi v činnosti v rámci těchto akcí organizátora.

2. Organizátor  se  zavazuje  umožnit  dobrovolníkovi  za  níže  stanovených  podmínek výkon  dobrovolnické
činnosti v rámci jím pořádané *předvolební kampaně (dále též jen „dobrovolnická činnost“) a dobrovolník
se zavazuje vykonávat tuto dobrovolnickou činnost v rozsahu dohodnutém s organizátorem, svědomitě,
pečlivě, a bez nároku na odměnu.

3. Smluvní  strany prohlašují,  že  jsou si  vědomy,  že  se  nejedná o výkon dobrovolnické služby  ve smyslu
zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.

 II.
PODMÍNKY VÝKONU DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI

1. Dobrovolník  se  zavazuje  vykonávat  dobrovolnickou  činnost *od  1.7.2020  do  30.9.2020, v  rámci  akcí
*předvolební kampaně pořádaných *o víkendech a od 9:00 do 17:00, případně dle dohody s organizátorem
v náhradním termínu.

2. Místem výkonu  dobrovolnické  služby  je *Plzeňský  kraj,  přesnou  adresu  akce  sdělí  organizátor
dobrovolníkovi (emailem nebo telefonicky) nejpozději 3 dny před jeho konáním. Náklady na dopravu do
místa výkonu dobrovolnické činnosti nejsou organizátorem hrazeny.

3. Dobrovolník se zavazuje k účasti na přípravném školení, které se uskuteční dne *20.6.2020 od *13:00 do
*15:00 hod. Náklady na dopravu do místa školení nejsou organizátorem hrazeny.

4. Případné další nutné náklady spojené s dobrovolnickou činností dle této smlouvy (např. nájem výukových
prostor) se zavazuje uhradit organizátor.
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**Dobrovolník/Dobrovolnice

5. Dobrovolník se zavazuje neprodleně oznámit organizátorovi jakoukoliv změnu svých kontaktních údajů.

6. Pro případ, že dobrovolník při plnění této smlouvy vytvoří autorské dílo (např. výukové materiály), uděluje
organizátorovi bezúplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití takto vytvořeného díla, v neomezeném
rozsahu (co do množství, místa, času či jinak), a to i výhradně pod jménem organizátora. Smluvní strany se
dohodly, že žádná omezení nabyvatele licence uvedená v ust. § 2375 občanského zákoníku se nepoužijí.
Dobrovolník smí sám dílo užívat v rozsahu a způsobem dohodnutým s organizátorem, přičemž organizátor
vezme v úvahu oprávněné zájmy dobrovolníka.  Každé dílo,  vytvořené při  plnění  této  smlouvy  o  výkonu
dobrovolnické činnosti, dobrovolník bez zbytečného odkladu předá organizátorovi ve formátu, ve kterém
bylo  vytvořeno,  spolu  s veškerými  podklady  a  informacemi  potřebnými  k výkonu  udělené  licence.
Dobrovolník  potvrzuje,  že  nemá zájem na  utajování  podkladů  a  sdělení,  která  v souvislosti  s udělenou
licencí poskytl organizátorovi. Dobrovolník odpovídá organizátorovi za to, že dílo nebude mít právní vady.
Organizátor může oprávnění tvořící součást poskytnuté licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě i
bez  souhlasu  dobrovolníka.  Organizátor  není  povinen  udělenou  licenci  využít,  a  pokud  ji  nevyužije,
nevznikne tím právo dobrovolníka na odstoupení od licenční smlouvy.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dobrovolník souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje budou použity pro vnitřní potřebu organizátora,
zejména k evidenčním a statistickým účelům, a souhlasí tímto se zpracováním svých osobních údajů dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Dobrovolník  souhlasí  s tím,  že  tato  smlouva může být  organizátorem zveřejněna ve  veřejném registru
smluv organizátora.

3. Organizátor je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě opakovaných stížností na kvalitu ze strany
dobrovolníka.

V Plzni, dne 1.6.2020

           

 * Takto označený obsah lze změnit
** Nehodící se škrtněte
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