
Příkazní smlouva 
 

Smluvní strany: 

 

Název organizace/instituce přijímající dobrovolníky: Knihovna města Hradce Králové 

se sídlem: Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové 

IČ: 00125491 

tel.: 495 075 011 

zastoupena: Mgr. Barborou Čižinskou 

(dále jen „knihovna“) 

 

a 

 

pan/paní:             

datum narození:  

číslo OP:  

adresa:   

(dále jen „dobrovolník“) 

 

uzavírají podle §2430 a násl. Občanského zákoníku tuto 

   

příkazní smlouvu 
 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek dobrovolníka, že v zájmu a z pověření knihovny 

vykoná činnost, specifikovanou v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a to bez nároku na odměnu. 
 
2. Dobrovolník v období od …..   do ……. vykonává pro knihovnu tyto činnosti: 

…………………………………………………………………………………….v tomto rozsahu 
……………….. 
Podrobnosti k jednotlivým činnostem, termíny zaučení i jednotlivé termíny činností si 

dobrovolník ústně dohodne s pověřeným zaměstnancem knihovny.         

 

 
II. 

Povinnosti smluvních stran 
 

1. Dobrovolník je povinen jednat při plnění příkazu podle svých schopností a znalostí.  
2. Od pokynů knihovny se může dobrovolník odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu 

knihovny a nemůže-li včas obdržet její souhlas, jinak odpovídá za způsobenou škodu. 
3. Dobrovolník je povinen činnost pro knihovnu vykonávat osobně a řídit se pokyny 

knihovny.  
4. Dobrovolníkovi nenáleží odměna za jeho činnost. Přísluší mu úhrada účelně 

vynaložených a doložených nákladů, které dobrovolníkovi vznikly v souvislosti s plněním 
příkazu. 

5. Dobrovolník je povinen informovat knihovnu předem o potřebě úhrady v částce vyšší než 



100 Kč. Porušením uvedené oznamovací povinnosti ztrácí dobrovolník právo na úhradu 
vynaložených nákladů. 

6. Knihovna je povinna seznámit dobrovolníka s bezpečnostními a protipožárními předpisy 
a předpisy o ochraně zdraví při práci. Dobrovolník je povinen tyto předpisy při činnosti dle 
této smlouvy dodržovat. 

 
III. 

Další ujednání 
 

1. Dobrovolník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se 
činnosti knihovny, ke kterým má přístup. Uvedený závazek trvá i po ukončení činnosti 
dobrovolníka, nejdéle však po dobu 2 let. 

2. Dobrovolník odpovídá knihovně za škodu, kterou způsobil svým zaviněním. Byla-li škoda 
způsobena také zaviněním knihovny, nese knihovna škodu poměrně. 

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

 

 
IV. 

Zánik příkazní smlouvy 
 

1. Platnost této smlouvy skončí provedením dohodnutých činností v dohodnutém období 
nebo odvoláním ze strany knihovny nebo výpovědí dobrovolníka.  

2. Odvolání ze strany knihovny je účinné ode dne následujícího po doručení odvolání. 
3. Dobrovolník může tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 14 dnů. Výpovědní lhůta 

začne běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď knihovně doručena.  
 

 
V. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.  
2. Změny a doplňky smlouvy jsou vázány na formu písemného dodatku podepsaného 

oběma stranami.  
3. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající ustanoveními 

občanského zákoníku. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží knihovna a jedno 

dobrovolník. 
 
 

 
V Hradci Králové  dne ……  
 

 

 
 
 
 

Knihovna města Hradce Králové 
 

 

 

 

 
podpis pracovníka zastupujícího knihovnu 

 

podpis dobrovolníka 

 

 


