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BELGIE
V roce 2002 vznikla Nejvyšší rada pro dobrovolnictví (Conseil Supériere des Volontaires), mezi
jejíž hlavní úkoly patřilo vypracování zákona o dobrovolnictví. Po jeho přijetí v roce 2005 se Rada
stala poradním orgánem vlády pro oblast dobrovolnické služby. Rada má 25 členů, které jmenuje
král. Složení rady odráží jak federativní uspořádání Belgie (po 10 členech za frankofonní a
vlámskou komunitu, 1 za německou komunitu a po 2 expertech v oblasti dobrovolnictví
nominovaných frankofonní a vlámskou komunitou). Funkční období členů je čtyřleté. Rada je
rozdělena do pracovních skupin podle různých oblastí dobrovolnické služby (např. vzdělávání,
kultura, sport, sociální služba atp.)
Místní definice:
V Belgii, také z důvodu jazykové rozmanitosti země, nepanuje shoda o definici dobrovolnictví.
Ve francouzštině se používají dva pojmy: bénévolat, pod kterým se rozumí zejména charitativní a
spíše neformální činnosti, a volontariat, označující formální dobrovolnictví „na plný úvazek“
v rámci neziskových organizací a středně a dlouhodobých projektů. Zákon z roku 2005 upravuje
dobrovolnictví typu volontariat, pod kterým rozumí činnost:
• vykonávaná bez nároku na odměnu a nikoliv z donucení,
• vyvíjená ve prospěch jiné osoby nebo osob, organizace či kolektivu,
• realizovaná organizací mimo rodinný okruh dobrovolníka,
• a která není totožná s činností, kterou dobrovolník vykonává za úplatu.
Dobrovolník je potom fyzická osoba, která vykonává výše zmíněné aktivity.
Ve vlámštině a němčině se pro označení dobrovolníků používá jednoho pojmu vrijwillingers, resp.
freiwillingen.
Zákonná úprava:
Zákon o právech dobrovolníků z 3. července 2005 upravuje vztah mezi dobrovolníkem a
organizací, která jeho služeb využívá. Organizace má povinnost předem dobrovolníka informovat o
hlavních náležitostech vztahu, zejména o právní formě organizace, o pojištění sjednaném podle
tohoto zákona a případném odškodnění. Organizace je dále ze zákona zodpovědná za případné
škody, které její dobrovolník způsobí.
Náhrada výloh:
Podle zákona není bezplatný charakter dobrovolnické služby v rozporu s vyplácením náhrad výloh
spojených s touto službou a možností organizace poskytovat dobrovolníkovi kapesné. Dobrovolník
nemusí skutečné náklady vykazovat, pokud náhrady, které obdrží od jedné či více organizací,
nepřekročí hodnotu, která je každoročně vládním nařízením stanovena (pro rok 2007 je to 28,48 eur
za den a 1130,02 eur za rok; tyto hodnoty podléhají valorizaci podle indexu růstu cen). Náhrady,
které by překročily tuto částku, musí být odůvodněny příslušnými doklady.
V případě, že dojde k překročení výše uvedených limitů, které nebudou podloženy doklady o
výlohách, pozbývá daná osoba statut dobrovolníka a jím vykonávaná práce za dobrovolnickou
službu.
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Sociální zabezpečení:
Organizace je povinna sjednat pro dobrovolníka úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za
škodu.
Osoba, která pobírá podporu v nezaměstnanosti, může vykonávat dobrovolnickou službu, musí o
tom nicméně předem informovat příslušný úřad práce. Vedoucí úřadu práce může dobrovolníkovi
pozastavit výplatu podpory, pokud ohlášená dobrovolnická aktivita nemá charakter dobrovolnické
služby podle příslušného zákona, pokud dobrovolnická činnost pro svůj charakter, frekvenci a délku
trvání neodpovídá obvyklé dobrovolnické práci a pokud by bezprostřední schopnost
nezaměstnaného nastoupit do zaměstnaní měla být omezena.
Osoby, které jsou příjemci invalidního důchodu, se mohou do dobrovolnické služby zapojovat,
pokud konkrétní aktivitu schválí příslušná posudková komise zdravotníků.
Rodinám, které pobírají rodinné přídavky, není jejich nárok na tuto sociální dávku odepřen, pokud
nezletilý či závislá osoba vykonává dobrovolnickou službu v souladu s výše zmíněným zákonem.
Dobrovolnictví v zahraničí
Občané Belgie mohou bez omezení působit v zahraničí jako dobrovolníci. Regulována je však
situace, kdy se do zahraničí vydávají osoby registrované jako nezaměstnaní.
Zde se rozlišují osoby, které právě opustily vzdělávací zařízení a nacházejí se v zákonem
stanoveném období 9 měsíců, během nichž nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Toto
období nicméně mohou strávit v zahraničí jako dobrovolníci, pokud o tom informují příslušný úřad
práce, který započítání této doby do výše zmíněných 9 měsíců musí schválit. Po uplynutí této doby,
kdy nezaměstnaný již má nárok na podporu v nezaměstnanosti, je třeba, aby splňoval daná kritéria,
zejména prokázal, že aktivně práci hledá a je schopen do ní bezprostředně nastoupit.
Osoby, které již podporu v nezaměstnanosti pobírají, mohou vyjet do zahraničí jako dobrovolníci,
aniž by pozbyly nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud o to ony spolu s vysílající organizací
požádají příslušný úřad práce. Ten žádost posoudí případ od případu s ohledem zejména na věk
žadatele, jeho vyhlídky na trhu práce a předchozí pracovní životopis a podle toho rozhodne.
Zahraniční dobrovolníci v Belgii
Pro vstup do Belgie jsou kladeny stejné požadavky, jako na jakékoliv jiné cizí státní příslušníky, a
to odlišně podle země původu. Podle zákona o zahraniční pracovní síle z roku 1999 musí cizí státní
příslušníci, kteří chtějí v Belgii působit jako dobrovolníci, získat pracovní povolení. Procedura je
jednodušší pro žadatele do 25 let. Občané členských států EU jsou z této povinnosti vyjmuti.
Žadatelé o azyl nemohou pracovat jako dobrovolníci do doby, dokud jim není azyl udělen.
Zdroje:
Zákon o právech dobrovolníků z 3 července 2005
Hambach, Eva: La Loi sur le volontariat: questions pratiques. Bruxelles: Fondation Roi Baudouin,
2006.
European Volunteer Centre: Legal Position of
http://www.cev.be/Documents/legal_status_belgium.pdf
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Belgium.
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BULHARSKO
Spolčování má v Bulharsku poměrně dlouhou tradici, již v průběhu 19. století vznikala různé
především kulturní komunity, jejichž smyslem bylo posilovat bulharskou kulturu v rámci tehdejší
Osmanské říše. Přes tyto hluboké kořeny má v dnešním Bulharsku dobrovolnictví celkem
nevýhodnou pozici, zejména v důsledku reminiscencí na „dobrovolné aktivity“ v dobách
komunistického režimu. Zároveň více než 40 let vlády jedné strany výrazně redukovalo kdysi se
rozvíjející občanskou společnost. Z toho vyplývají i hlavní nedostatky dobrovolnického sektoru
v této zemi: zejména absence ucelené právní úpravy a převažující financování neziskových
organizací ze zahraničních zdrojů. Sami zástupci třetího sektoru v Bulharsku uvádějí následující
překážky rozvoji dobrovolnictví:
• nedostatek pochopení a podpory ze strany místních úřadů;
• nedostatek pochopení ze strany obyvatel;
• nedostatek motivace pro zapojení do dobrovolných aktivit;
• nepostačující právní úprava fungování celého třetího sektoru, dobrovolnictví nevyjímaje;
• neexistence jednotných kritérií a standardů kladených na dobrovolnickou práci.
Navzdory těmto nepříznivým právním a institucionálním podmínkám je v poslední době
zaznamenán zvýšení zájem o dobrovolné aktivity zejména ze strany mladé generace. Preferovanými
oblastmi jsou ochrana životního prostředí a kulturní dědictví.
Místní definice:
V Bulharsku neexistuje jednotná právně závazná definice dobrovolnictví. V obecné rovině je pod
tímto pojmem chápáno „poskytování práce a služeb bez cíle finančního zisku“.
Zákonná úprava:
Jak již bylo zmíněno, dosud nevznikla legislativní úprava dobrovolnictví. Tato oblast se nejčastěji
řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku. Pro některé profese je dokonce poskytování
dobrovolné práce omezeno, např. pro právníky. Jistým pokrokem ve směru vytvoření zvláštní
legislativy bylo přijetí Zákona o zvládání krizových situací z roku 2005 (zákon č. 19 z 1. března
2005). V rámci působnosti tohoto zákona je dobrovolník definován jako každá osoba starší 18 let
způsobilá k právním úkonům, která se podílí na protikrizové akci organizované vládními úřady. Po
dobu zapojení do dobrovolnického týmu je daná osoba ve vztahu ke svému zaměstnavateli na
neplacené dovolené. Dobrovolník je podle tohoto zákona po danou dobu de facto zaměstnancem
státu, který mu rovněž hradí náklady spojené s účastí na protikrizových akcích.
Vedle tohoto zákona, který je použitelný pouze na velmi úzce vymezenou oblast dobrovolnických
aktivit, navíc de facto vykonávaných pro stát, existuje několik specifických legislativních úprav
týkajících se dobrovolnictví ve vybraných organizacích. Jde např. o Zákon o Bulharském červeném
kříži (č. 87 z roku 1995), na nějž reagovala úprava Zákoníku práce, podle kterého dobrovolníci,
kteří se účastní mise či školení Bulharského červeného kříže mají po dobu pěti dnů (u misí)
případně tří dnů (u školení) nárok na placené volno od zaměstnavatele.
Dalším z řady zvláštních legislativních úprav je Zákon o tělesné výchově a sportu (č. 58 z roku
1996), který zmiňuje mimoškolní sportovní aktivity organizované na dobrovolné bázi. Na těchto
akcích mohou participovat sportovní kluby, sportovní federace (sdružení sportovních klubů) a další
sportovní organizace, které jsou podle tohoto zákona považovány za nezisková sdružení
dobrovolníků.
Poslední z legislativních úprav, která se nějakým způsobem zmiňuje o dobrovolnictví, je Zákon na
ochranu dítěte (č. 48 z roku 2000). V zákoně je zmíněna podpora všech dobrovolných aktivit, které
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mají za cíl rozvoj dítěte, stejně jako dobrovolná účast na aktivitách přispívajících k ochraně dítěte je
označena za jeden ze základních principů tohoto zákona. Tyto aktivity jsou nicméně dány pod
dohled Národního úřadu pro ochranu dítěte, vládního orgánu pověřeného implementací tohoto
zákona.
Náhrady výloh:
Pouze Zákon o zvládání krizových situací se vypořádává s náhradou nákladů spojených s výkonem
dobrovolných aktivit. Jak již bylo zmíněno, dobrovolník je po dobu účasti na protikrizové akci na
neplacené dovolené, případné náhrady a odměny potom poskytuje stát podle příslušného vládního
nařízení. Projevuje se zde zjevná odchylka v pojímání dobrovolnictví podle tohoto zákona od
běžného konceptu, zejména proto, že existuje možnost udělování odměn, které navíc podléhají
zdanění.
Sociální zabezpečení:
Podobná situace panuje i co se sociálního zabezpečení dobrovolníků týká. Zákon o zvládání
krizových situací zaručuje dobrovolníkům úrazové pojištění po dobu účasti na protikrizové akci.
Případné kompenzace zranění jsou vypláceny podle příslušného vládního nařízení, stejně jako jsou
přiznány kompenzace rodinným příslušníkům v případě smrti dobrovolníka. Mimo působnost
tohoto zákona je každý dobrovolník sám zodpovědný za své pojištění.
Certifikace:
Dobrovolníci, kteří se podíleli na některé z protikrizových akcí podle Zákona o zvládání krizových
situací, obdrží certifikát a jsou zaneseni do zvláštního registru. Pro ostatní dobrovolníky žádný
systém certifikace neexistuje.
Dobrovolnictví v zahraničí:
Pokud bulharský občan vykonává dobrovolnické aktivity v zahraničí, dočasně pozbývá nárok na
všechny dávky sociálního zabezpečení. V případě, že se účastní dobrovolnického programu EU
European Volunteer Service, jeho postavení se řídí příslušnou směrnicí Evropské komise.
Zahraniční dobrovolníci v Bulharsku:
V Bulharsku neexistuje zvláštní právní úprava postavení zahraničních dobrovolníků v zemi,
vztahují se na ně standardní zákonná ustanovení platná pro všechny cizince, včetně povinnosti
získat pracovní povolení. To je dokonce vyžadováno i pro účastníky vládou uznávaných
dobrovolnických programů, jako je např. již zmiňovaný European Volunteer Service Evropské
komise.
Povinná vojenská služba:
Od 1. ledna 2008 bude zrušena povinná vojenská služba, měla by být zavedena možnost
dobrovolnické služby u armády, potřebná legislativa však ještě nebyla parlamentem projednána a
schválena.
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Zdroje:
European Volunteer Centre: Volunteering in Bulgaria. Facts and Figures (August 2006). URL:
http://www.cev.be/Documents/Facts&Figures_Bulgaria.pdf
European Volunteer Centre: Country Report on the Legal Status of Volunteers in Bulgaria (August
2006). URL: http://www.cev.be/Documents/Legal%20Status%20Bulgaria.pdf
DÁNSKO
V roce 1992 vzniklo Dánské dobrovolnické centrum, které poskytuje informace o možnostech
dobrovolnických aktivit v zemi a podporuje činnost organizací, které dobrovolnické práce
využívají.
V roce 2000 vznikla meziministerská pracovní skupina, jejímž úkolem bylo identifikovat překážky
dobrovolnictví v dánské legislativě a iniciovat projekty na podporu rozvoje tohoto sektoru.
Místní definice:
V Dánsku neexistuje právně závazná definice dobrovolnictví, podle konceptu, který používá
Ministerstvo sociálních věcí se jedná o aktivity vykonávané dobrovolníkem, jejichž motivací je
solidarita, a které jsou organizované, vyvíjené dobrovolně (bez fyzického donucení, právního
donucení či finančních nátlaku), neplacené (dobrovolník nicméně může být příjemcem náhrad
výloh spojených s dobrovolnickou prací, např. cestovních nákladů) a vykonávané ve prospěch lidí,
kteří nepatří do dobrovolníkova rodinného okruhu.
Dánské dobrovolnické organizace jsou odděleny od soukromých společností a veřejných institucí,
vznikly na dobrovolné bázi a svou činnost vyvíjejí na základě práce dobrovolníků a principu
neziskovosti.
Zákonná úprava:
Neexistuje zvláštní právní úprava dobrovolnictví, možné právní konflikty jsou řešeny případ od
případu na základě obecné legislativy.
Náhrada výloh:
Vzhledem k absenci právní úpravy dobrovolnictví neexistuje ani zákonem daná povinnost pro
organizace poskytovat dobrovolníkům náhrady výloh, a to ani dobrovolníkům „na plný úvazek“.
Konkrétní úprava se odvíjí od dohody organizace s dobrovolníkem. Případné náhrady výloh
nepodléhají zdanění, ostatní příjmy však již ano a uplatňuje se na ně obecná daňová legislativa.
Odlišná situace platí pro účastníky projektu Evropské komise European Voluntary Service, jejich
postavení se řídí pravidly platnými pro tento projekt.
Sociální zabezpečení:
Co se úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu týká, nemá organizace povinnost toto
pojištění za dobrovolníka platit. Konkrétní podmínky závisí na dohodě mezi organizací a
dobrovolníkem.
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V oblasti zdravotního pojištění a dávek sociálního zabezpečení se přihlíží k tomu, zda
dobrovolnické aktivity nějakým způsobem mění právní statut jednotlivce (student, nezaměstnaný
atp.)
Dobrovolnictví v zahraničí:
V případě, že osoba, která v Dánsku pobírá podporu v nezaměstnanosti, vycestuje do zahraničí za
účelem dobrovolnické práce, pozbývá po dobu svého pobytu v zahraničí nárok na zmíněné dávky.
Zahraniční dobrovolníci v Dánsku:
Pobyt cizích státních příslušníků v Dánsku podléhá obecným pravidlům pro vstup a pobyt cizinců,
vč. požadavků na získání pracovního povolení. To samé platí i ve vztahu k poskytování zdravotní
péče cizincům. Neexistuje žádná zvláštní právní úprava pro dobrovolníky.
Povinná vojenská služba:
V Dánsku je povinná několikaměsíční vojenská služba. Z důvodů překážek svědomí je možné
absolvovat náhradní službu buď u nevojenských útvarů ochrany před živelními pohromami a
odstraňování jejich následků. Tato náhradní služba je organizována pod kompetencí Ministerstva
vnitra, nemá vazbu na dobrovolnickou službu.
Zdroje:
European Volunteer Centre: Country Report on the Legal Status of Volunteers in Denmark. URL:
http://www.avso.org/activities/countryreports/Denmark.pdf
ESTONSKO
Místní definice:
Neexistuje právně závazná definice dobrovolnictví. Podle konceptu, který používají organizace
využívající dobrovolnické práce, je dobrovolníkem osoba, která poskytuje služby jiné osobě nebo
v její prospěch, a to na základě svobodné vůle a bezúplatně. Osobou, která služby přijímá, je zde
míněna nejen osoba fyzická, ale i právnická, případně komunita.
Zákonná úprava:
V Estonsku neexistuje zvláštní právní úprava dobrovolnictví.
Náhrady výloh:
Zákon nestanoví organizacím, které využívají práce dobrovolníků, povinnost hradit jim náklady
spojené s dobrovolnickou činností. Z daňových důvodů musí být všechny výdaje dobrovolníků
fakturovány na účet organizace a tyto výdaje musí mít přímou souvislost s oblastí činnosti
organizace. V případě, že organizace tuto návaznost nedoloží, jsou náhrady dobrovolníkovi zdaněny
stejně jako jakékoliv jiné příjmy.
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Sociální zabezpečení:
Neexistuje zákonná povinnost organizací sjednávat dobrovolníkům úrazové pojištění či pojištění
odpovědnosti za škodu. Konkrétní úprava je ponechána dohodě obou stran. Pokud organizace
takové pojištění nenabízí, měl by si je dobrovolník opatřit sám.
Co se sociálních dávek týká (podpora v nezaměstnanosti, rodinné přídavky atp.), nepředstavují
dobrovolníci zvláštní kategorii v systému sociálního zabezpečení. Změny ve výplatě těchto dávek
závisí na tom, zda výkon dobrovolnické služby nějakým způsobem ovlivňuje nárok na pobírání
těchto dávek.
Zahraniční dobrovolníci v Estonsku:
Na dobrovolníky z cizích zemí se uplatňují stejné zákonné požadavky, jako na jakékoliv cizí státní
příslušníky, kteří pobývají na území Estonska. Zahraniční dobrovolníci nicméně nemohou být
v Estonsku v právním slova smyslu zaměstnáváni, a proto nemohou získat pracovní povolení.
Vedle toho se uplatňují imigrantské kvóty, které se však nevztahují na občany členských zemí
Evropské unie, Norska, Islandu, Švýčarska, USA a Japonska.
Povinná vojenská služba a dobrovolnictví:
Zákon stanoví povinnou vojenskou službu pro muže ve věku 18 až 27 let, a to po dobu 8 nebo 11
měsíců. Náhradní civilní služba z důvodů překážek svědomí trvá 16 měsíců, tedy dvounásobek
obvyklé doby služby. Náhradní civilní služba je organizována ministerstvy vnitra a sociálních věcí
ve státních institucích, nemá charakter dobrovolnické služby.
Zdroje:
European Volunteer Centre: Country Report on the Legal Status of Volunteers in Estonia. URL:
http://www.cev.be/Documents/legal_status_estonia.pdf
FRANCIE
Národní rada pro sdružování (Conseil Nationale de la Vie Associative) , založená v roce 1983, je
vládním konzultativním orgánem, který se zaobírá nástroji usnadnění, podpory, rozvoje a ochrany
individuálního zapojení do dobrovolnických aktivit, např. obecným rámcem pro poskytování
školení dobrovolníkům, garancí (neplacené) dovolené pro dobrovolnické aktivity, vytváření
informačních a expertních sítí, fiskální a sociální ochranou, uznáváním dobrovolnické praxe a
zkušeností atd.
Místní definice:
Pro české označení „dobrovolnictví“ se ve francouzštině používají dva pojmy, bénévolat a
volontariat, přičemž v praxi nepanuje jasná shoda o tom, co který z nich obsahuje. Pracovat jako
dobrovolník (v obou formách) mohou pouze osoby starší 18 let.
Bénévolat nejčastěji označuje aktivity vykonávané ve prospěch ostatních, avšak mimo rámec vlastní
rodiny, školy, profesních či právních vztahů a povinností. Jedná se o aktivity vyvíjené na základě
svobodné vůle a bez nároku na mzdu.
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Volontariat naproti tomu obvykle označuje dobrovolnictví „na plný úvazek“, tedy více
formalizované, především v rámci různých neziskových organizací. Tento druh dobrovolnictví bývá
časově vymezen (doba trvání určitého projektu) a dobrovolník bývá pro svou práci organizací
zaškolen.
Zákonná úprava:
Zákon o sdružování z roku 1901 dává občanům právo svobodně se sdružovat i za neziskovým
účelem. Tato právní norma neupravuje organizační náležitosti asociací, stanoví nicméně česntý
(neplacený) charakter funkcí v jejich rámci (prezident, pokladník, tajemník atp.). Sdružení jsou,
pokud mají neziskový charakter, osvobozena do povinnosti platit daně.
Dobrovolnictví jako takové pak upravuje několik právních norem. Zákon z roku 2000, který se
vztahuje na oblast mládeže a sportu, následoval v roce 2002 zákon, jenž se dotýká dobrovolnictví
ve všech dalších možných oblastech, stanoví, že zkušenosti získané během výkonu
dobrovolnických prací je možné využít jako splnění části studijních povinností či pracovní
kvalifikaci.
Dobrovolnictví typu bénévolat:
Zákon ze 7. srpna 1991 garantuje dobrovolníkům právo na čerpání dovolené až do 9 dní (které
mohou být děleny na půldny) za rok pro potřeby svých dobrovolnických aktivit. Zaměstnavatel
však během těchto dnů nemusí zaměstnanci vyplácet mzdu. Zaměstnanec musí svůj zájem o tento
druh dovolené zaměstnavateli ohlásit alespoň 15 dní předem. Zaměstnavatel nemusí dovolenou
povolit, pokud by podle jeho názoru měla negativní dopad pro firmu; toto odmítnutí musí
zdůvodnit. Své rozhodnutí musí zaměstnavatel zaměstnanci sdělit během čtyř dnů od doručení
žádosti o dovolenou.
Dobrovolnictví typu volontariat:
Pouze několika formám dobrovolnictví tohoto typu se dostává oficiálního uznání ze strany
francouzského práva. Jedná se o:
– dobrovolnou civilní službu,
– dobrovolné hasiče a vojenské dobrovolníky,
– dobrovolníky akcí mezinárodní solidarity.
Oblast dobrovolné civilní služby upravuje zákon č. 2000-242 ze 14. března 2000. Ten dává
občanům Francie a členských zemí EU a Evropského hospodářského prostoru právo vykonávat
dobrovolnickou službu pod dobu 6 až 24 měsíců. Dobrovolníci dostávají měsíční kapesné, které se
nedaní, mají nárok na 2,5 dne dovolené za měsíc a období dobrovolnické služby se započítává do
nároku na důchod. Všechny náklady vyplývající ze sociálního zabezpečení dobrovolníka hradí
zaměstnávající organizace, která nicméně může požádat stát o jejich refundaci.
Dobrovolní hasiči tvoří asi 85 % francouzského hasičského sboru. Úprava jejich postavení (podle
zákona č. 96-370 z 3. května 1996) je odlišná od výše zmíněné dobrovolné civilní služby, zejména
co se omezení na dobu 6 až 24 měsíců týká – u dobrovolných hasičů toto omezení neplatí. Zákon
stanoví, že dobrovolným hasičem je možné být pouze „na částečný úvazek“ vedle běžného
zaměstnání či studia. Dobrovolní hasiči dostávají finanční kompenzaci, která je hodinová podle
času stráveného ve službě. Po 20 letech ve službě mají nárok na prémii, která se vyplácí jednou za
rok.
Dobrovolnictví v armádě bylo právně zakotveno v roce 1997 poté, co Francie zrušila povinnou
vojenskou službu. Jako dobrovolníci mohou v armádě působit muži i ženy ve věku 18 až 28 let, a to
v oblastech civilní obrany a bezpečnosti (obvykle přiraženi k jednotkám četnictva), sociální
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soudržnosti a solidarity (většinou v rámci neziskových nevládních organizací) a mezinárodní
spolupráce a humanitární pomoci (dobrovolnictví v zahraničí).
Náhrada výloh:
Dobrovolníci podle zákona o civilní službě mají nárok na měsíční kapesné, které se nedaní. Strop
výše kapesného je zákonem stanoven a navázán na tabulkové platy ve státní správě. Dále mají
nárok na náhradu výloh spojených s výkonem služby (dopravné, ubytování, stravování).
Certifikace:
Neexistuje žádná praxe oficiálních identifikačních karet či certifikace, na některých vzdělávacích
zařízeních se však dobrovolnická praxe započítává do požadavku na absolvování studia.
Sociální zabezpečení:
Osoby, které jsou nezaměstnané a pobírají podporu v nezaměstnanosti mohou pracovat jako
dobrovolníci, pokud dobrovolnické aktivity nenahrazují placené zaměstnání a dobrovolníknezaměstnaný zároveň prokáže, že jeho dobrovolnické působení nijak neomezuje – zejména časově
– aktivní hledání zaměstnání.
Civilním dobrovolníkům, kteří slouží alespoň šest měsíců, je mu tato doba započítávána do doby
potřebné pro přiznání starobního důchodu.
Organizace, které služeb dobrovolníka využívají, jsou ze zákona povinny sjednat pro své
dobrovolníky úrazové pojištění a pojištění proti zdravotním rizikům spojeným s výkonem služby.
Dobrovolnictví v zahraničí:
Působení francouzských dobrovolníků v zahraničí má dlouhou tradici, zejména v oblasti rozvojové
spolupráce a humanitární pomoci. Tuto oblast upravuje zákony z roku 1986 a 1995.
Ministerstvo zahraničních věcí spolupracuje s vybranými organizacemi, jejichž dobrovolníci
dostávají finanční podporu od státu. Jedná se zejména o dobrovolnickou službu v oblasti
humanitární pomoci.
Vedle toho existuje společný program ministerstev zahraničních věcí, financí, průmyslu a
zahraničních obchodu, prostřednictvím kterého jsou státem podporováni mladí odborníci v různých
oborech. Cílem dobrovolnické zkušenosti v zahraničí je nabytí určitých profesních zkušeností,
posílení mobility mladých pracovníků a kvalifikační obohacení na trhu práce. Tito dobrovolníci
dostávají měsíční kapesné. Na účet tohoto programu zaznívá kritika, že se nejedná o dobrovolnictví
v pravém slova smyslu, nýbrž o absolvování stáží a poskytování levné pracovní síly soukromým
subjektům za podpory státu.
Zahraniční dobrovolníci ve Francii:
Občané členských zemí EU a Evropského hospodářského prostoru mohou ve Francii působit jako
dobrovolníci, v případě, že doba jejich pobytu překročí tři měsíce, musí si opatřit povolení
k pobytu.
U ostatních cizích státních příslušníků se uplatňují obecná pravidla pro imigraci.
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Žadatelé o azyl a uprchlíci mohou působit jako dobrovolníci za stejných podmínek, jaké jsou
kladeny na jakékoliv jiné cizí státní příslušníky.
Zdroje:
European Volunteer Centre: Country Report on the Legal Status of Volunteers in France. URL:
http://www.cev.be/Documents/legal_status_france.pdf
IRSKO
V roce 2000 vznikla vládní Národní rada pro dobrovolnictví, poradní orgán vlády pro tuto oblast.
Místní definice:
Definice vlády z roku 2000: Dobrovolnictví přestavuje čas a energii věnovanou ve prospěch
společnosti, místní komunity, jednotlivcům mimo nejbližší rodinu, životnímu prostředí a dalších.
Dobrovolné aktivity osoba podniká na základě své svobodné vůle a bezplatně (s výjimkou
případných náhrad výloh spojených s touto aktivitou).
Zákonná úprava:
V Irsku neexistuje zvláštní právní úprava oblasti dobrovolnictví. Na vládní úrovni se nicméně
realizuje celá řada dílčích politik na podporu těchto aktivit, včetně možnosti „daňových prázdnin“
podle platné daňové legislativy.
Náhrada výloh:
Neexistuje zvláštní úprava pro náhrady výloh spojených s dobrovolnickou službou. Tyto náhrady a
případné kapesné nepodléhají zdanění, pokud jsou maximálně do výše nezdanitelného minima.
Sociální zabezpečení:
Žádný zákon nepožaduje po organizacích využívajících práce dobrovolníků, aby jim hradily
úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. To je ponecháno na dobré vůli organizace,
příp. dohodě mezi ní a dobrovolníkem.
Pokud se irský občan rozhodne vyvíjet dobrovolnické aktivity v zahraničí, je mu po tuto dobu
pozastavena výplata případné podpory v nezaměstnanosti, o jejíž obnovení musí po svém návratu
zažádat. V obou případech je povinen informovat příslušný úřad práce.
V rámci vládní politiky zaměstnanosti není dlouhodobý výkon dobrovolnické práce na území Irska
důvodem pro odejmutí dávek sociální podpory, na něž má občan nárok.
Osoby, které pobírají invalidní důchod (příp. jiné dávky určené pro osoby s postižením), se mohou
do určitých dobrovolnických aktivit zapojovat, aniž by tím riskovali ztrátu nároku na danou sociální
dávku. Taková osoba musí nicméně získat povolení od Ministerstva sociálních věcí a rodiny. Musí
přitom prokázat, že vykonávaná práce není za úplatu, a že dané aktivity jsou prospěšné tělesnému
stavu osoby.
Osoby, které pobírají podporu v nezaměstnanosti, mohou pracovat jako dobrovolníci ve vybraných
sektorech (např. péče o seniory, nemocné nebo postižené). Aby nepřišly o nárok na podporu, musí
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prokázat, že stále aktivně hledají práci a jsou schopni nastoupit do práce v okamžiku, kdy se jim
taková příležitost naskytne. Navíc organizace, která takového dobrovolníka zaměstnává, k tomu
musí obdržet souhlas příslušného úřadu práce.
Co se rodinných přídavků týká, rodiče mladistvých, kteří se zapojují do dobrovolnických aktivit,
ztrácí nárok na státní sociální podporu, pokud neprokáží, že se jejich potomek nadále připravuje na
budoucí povolání studiem či zaškolováním.
Zahraniční dobrovolníci v Irsku
Pro dobrovolníky platí běžná ustanovení pro pobyt cizinců: občané členských zemí EU nepotřebují
do tří měsíců pobytu žádné povolení, po uplynutí této doby je třeba, aby se registrovali u
příslušných úřadů (Úřad pro registraci cizinců v Dublinu, příp. pověřené policejní úřadovny).
Občané Velké Británie jsou z této povinnosti vyjmuti. Pro cizince z třetích zemí platí vízová
povinnost a povinnost získat pracovní povolení, a to i pro dobrovolnické aktivity.
Stručný profil dobrovolnictví:
Podle průzkumu z roku 2006 (údaje poskytnuté organizacemi, které služeb dobrovolníků využívají)
se dobrovolnickým aktivitám věnovalo 1,5 mil osob (což odpovídá 37 % celkového počtu obyvatel
Irska), z toho téměř 9% podíl tvořili cizí státní příslušníci. Za rok 2006 představoval celkový souhrn
dobrovolných aktivit 465 624 hodin, což představuje kolem 60 tisíc pracovních míst na plný
úvazek. Nejvíce dobrovolníků našlo uplatnění v oblasti sportu, rekreace, životního prostředí, umění,
kultury a náboženských skupin. Asi 70 % procent dobrovolníků nedostává žádné kapesné za
odvedenou práci, až 80 % z nich nemá žádné školení týkající se oblasti, ve které své dobrovolné
aktivity vyvíjí. Právě potřeba zaškolování dobrovolníků je jednou z nejčastěji jmenovaných priorit
dobrovolnických organizací.
Zdroje informací:
European Volunteer Centre: Country Report on the Legal Status of Volunteers in Ireland. URL:
http://www.cev.be/Documents/Legal%20Status%20Ireland%202005.pdf
European Volunteer Centre: Voluntary Action in Ireland. Facts and Figures (April 2004). URL:
http://www.cev.be/Documents/Facts&Figures_Ireland.pdf
LITVA
Litevská státní rada pro záležitosti mládeže iniciovala na jaře 2005 vznik pracovní skupiny na
podporu dobrovolnické práce. V jejím rámci se setkávají zástupci nevládních organizací, které
dobrovolníky zaměstnávají, a zástupci ministerstvem, do jejichž kompetence tato oblast nějakým
způsobem spadá.
Místní definice:
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 1511 z roku 2001 definuje dobrovolnickou práci
jako aktivity vyvíjené na základě svobodné vůle, bezplatně a v souladu se Zákonem o charitě a
sponzorství. Podle tohoto zákona je dobrovolnictví možné v oblastech ochrany lidských práv,
integrace menšin, posilování kulturních, náboženských a tradičních hodnot, vzdělávání, vědeckého
a odborného rozvoje, neformálního a občanského vzdělávání, sportovních aktivit, sociálního
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zabezpečení a práce, zdravotní péče, národní bezpečnosti a obrany, práva a pořádku, prevence
kriminality, bydlení, ochrany autorských práv, životního prostředí a dalších oblastí. Zákon rovněž
vymezuje, které neziskové organizace mohou využívat práce dobrovolníků; do této kategorie jsou
zahrnuty i politické strany a odbory.
Dobrovolníci potom jsou jednotlivci, kteří pracují ve prospěch společnosti na základě své svobodné
vůle, nikoliv pod nátlakem, a za tuto práci nejsou odměňováni.
Všichni litevští občané a občasné jiných zemí usazení v Litvě mají právo působit jako dobrovolníci.
Je stanoveno, že děti ve věku 14-16 let, pokud chtějí vykonávat dobrovolnické práce, musí mít
písemný souhlas alespoň jednoho z rodičů, příp. zákonného zástupce. Dobrovolníci mladší 18 let
musí splňovat zákonem stanovené požadavky na zaměstnávání mladistvých, vč. zdravotní prohlídky
s ohledem na vykonávanou činnost.
Zákonná úprava:
Novelou zákoníku práce z roku 2000 byla do pracovního práva včleněna zmínka o dobrovolnické
práci, která je zařazena mezi legální pracovní aktivity za předpokladu, že bude splňovat kritéria
zvláštní právní úpravy - ministerské vyhlášky.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 1511 z roku 2001 stanoví, že pokud osoba
vykonává dobrovolnickou práci po dobu delší než dva po sobě následující dny nebo se
dobrovolnicky účastní akce, která trvá déle než jeden týden, je organizace, která dobrovolníkových
služeb využívá, povinna dobrovolníka zapsat v příslušném registru, kde uvede jméno a příjmení
dobrovolníka, jeho datum narození, druh práce, kterou dobrovolník vykonává, a vymezí dobu, po
kterou daný projekt probíhá. Dále je v případě, že o to některá ze stran požádá, organizace povinna
sepsat s dobrovolníkem písemnou dohodu, která bude obsahovat ustanovení týkající se náhrad
výloh (cestovné, stravné, ubytování atp.). V dohodě dále mohou být specifikovány náležitosti
bezpečnosti práce či pojištění (zdravotní, odpovědnosti za škodu).
Vyhláška rovněž stanoví organizaci povinnost poskytnout dobrovolníkovi školení před zahájením
práce, které zahrnuje nejen přiblížení jeho úlohy v organizaci, ale také poučení o bezpečnosti práce.
Záznam o školení je třeba vložit do registru.
Další právní normou, která upravuje postavení dobrovolníků, je vyhláška č. 732 z roku 2002. Ta
detailněji upravuje náhradu výloh spojených s dobrovolnickou prací. Podle této vyhlášky se jedná o:
• cestovné z a do místa vykonávané práce,
• stravné, pokud práce trvá alespoň 4 z 24 hodin,
• ubytování, jestliže práce trvá déle než 24 hodin a místo práce se liší od místa pobytu
dobrovolníka,
• poštovné a poplatky za telefon spojené s prací, pokud ji dobrovolník vykonává mimo
prostory organizace,
• náklady na úrazové a zdravotní pojištění podle úpravy ve smlouvě uzavřené
s dobrovolníkem,
• náklady na koupi v předprodeji a telefonické objednání jízdenek/letenek, dopravu zavazadel
či jejich úschovu,
• náklady vynaložené na rozvoj dovedností spojených s dobrovolnickou prací.
Náhrady jsou vypláceny organizací, která dobrovolníka zaměstnává. Cestovné, stravné a dopravné
se hradí podle platných obecných předpisů, u ostatních položek musí dobrovolník předložit
příslušné doklady.
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Organizace, která náklady uhrazuje, potom musí vykázat seznam všech náhrad, včetně jmenovitého
určení dobrovolníků a jejich adres a dokladů, podle nichž byly náhrady vyplaceny, tak, jak to
požaduje legislativa upravující účetnictví organizací.
Náhrady nákladů:
Podle vyhlášky č. 732 z roku 2002 nepodléhají náhrady vyjmenovaných nákladů zdanění. Stejně tak
případné kapesné se nezdaňuje. Většina organizací, které využívají práce dobrovolníků, jsou
neziskové organizace, které si ze zákona musí platit např. sociální pojištění, ale jsou vyjmuty
z povinnosti platit daň z přidané hodnoty.
Certifikace:
Certifikáty o vykonané dobrovolnické práci získávají pouze účastníci projektu Evropské komise
European Volunteer Service.
Na některých univerzitách je uznávána dobrovolnická práce jako splnění části studijních povinností.
Nejedná se však o všeobecnou praxi, která by byla nějak upravena.
Sociální zabezpečení:
Organizace nemají zákonnou povinnost hradit dobrovolníkům zdravotní a úrazové pojištění.
Konkrétní úprava je ponechána na dohodě obou stran, smlouva potom musí obsahovat důvod, proč
je takové pojištění sjednáváno. V případě, že organizace pojištění dobrovolníkovi nehradí, měl by si
je hradit sám.
Dobrovolnictví v zahraničí:
Během pobytu litevského občana v zahraničí za účelem vykonávání dobrovolnických prací je mu
pozastavena výplata podpory v nezaměstnanosti či rodinných přídavků, pokud je tato osoba pobírá.
Zahraniční dobrovolníci v Litvě:
Cizí státní příslušníci, kteří do Litvy přicestovali jako dobrovolníci, musí splnit standardní
povinnosti kladené na cizince. Dobrovolníci nicméně nepotřebují pracovní povolení.
Povinná vojenská služba:
Vojenská služba je Litvě povinná pro muže ve věku 19 až 26 let, a to na dobu 6 nebo 12 měsíců
(podle dosaženého vzdělání). Náhradní služba trvá 18 měsíců, tedy 1,5 nebo trojnásobek vojenské
služby. Je vykonávána v rámci ozbrojených sil u nebojových útvarů. Nejedná se o dobrovolnickou
službu.
Zdroje:
European Volunteer Centre: Country Report on the Legal Status of Volunteers in Lithuania. URL:
http://www.cev.be/Documents/legal_status_lithuania.pdf
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LUCEMBURSKO
V roce 1999, v návaznosti na přijetí Zákona o dobrovolnické službě, byla z iniciativy vlády
vytvořena Komise, v jejímž popisu práce je vypracovávat doporučení pro praktické kroky při
implementaci zmíněného zákona, sloužit Ministerstvu mládeže jako poradní orgán při udělování
akreditací organizacím a dobrovolnickým programům a navrhovat ministerstvu opatření v oblasti
zaškolování dobrovolníků, sledování jejich další praxe a jejich hodnocení.
Komisi předsedá zástupce Ministerstva mládeže a je složena především ze zástupců ministerstev,
Rady mládeže (CGJL) a organizací, které využívají služeb dobrovolníků.
V roce 2003 vzniklo první národní dobrovolnické centrum (dnes fungující pod názvem Agence du
Bénévolat), jehož činnost financuje stát. Jeho úkolem je poskytovat informace o dobrovolnických
příležitostech, a to jak jednotlivcům, tak i organizacím. Má zároveň působit ve směru širší osvěty
veřejnosti o dobrovolnictví.
Místní definice:
Lucemburským národním dobrovolnických centrem (Agence du Bénévolat) je pod pojmem
dobrovolnictví (bénévolat) chápáno svobodně zvolené zapojení do aktivity vyvíjené ve prospěch
druhých nebo komunity, a to bez finančního ohodnocení. Vykonávat dobrovolnické práce je možné
pouze v rámci organizací, nesmí se jednat o výpomoc v rodině či na základě přátelských vztahů.
Naproti tomu Zákon o dobrovolnické službě z roku 1999 definuje dobrovolníka (volontaire) jako
osobu, která je ve výkonu dobrovolnické služby. Dobrovolnická služba (volontariat) potom podle
tohoto zákona představuje souhrn aktivit veřejného zájmu, tj. činnosti sociální a humanitární
povahy, které podporují mezikulturní porozumění a solidaritu a které nemají profesionální
charakter, jsou vyvíjeny v rámci neziskových nevládních organizací, dobrovolníkovi nenahrazují
placené zaměstnání a jsou neplacené, s výjimkou náhrad případných výloh spojených s těmito
aktivitami.
Zákonná úprava:
Zákon o dobrovolnické službě z 28. ledna 1999 se zaměřuje na dobrovolnictví mladých. Jeho cílem
je podporovat aktivity obecného zájmu v neziskových nevládních organizací mezi příslušníky
mladých generací. Zákon podporuje jak domácí, tak i mezinárodní projekty na podporu míru,
ochrany životního prostředí, rozvojové spolupráce, kultury, sportu, sociální práce a vzdělávání.
Dobrovolnická služba může být podle zákona vykonávána po dobu mezi 6 až 12 měsíci „na plný
úvazek“ a bez přerušení. Se souhlasem Ministerstva mládeže může být tato zákonem stanovená
doba zkrácena na 3, resp. prodloužena na 18 měsíců.
Organizace, které chtějí nárokovat podporu státu, musí od Ministerstva mládeže získat akreditaci.
Pro ten účel musí prokázat svůj neziskový charakter coby organizace vytvořená podle zákonu o
neziskových organizacích a nadacích z roku 1928, příp. jako organizace působící ve veřejném
zájmu, která vznikla podle zvláštního zákona. Dále musí organizace při žádosti o akreditaci
prokázat svou schopnost a zkušenost v konkrétní oblasti působnosti. Akreditace je platná po dva po
sobě následující roky. Po získání akreditace musí organizace poskytovat své projekty dobrovolnické
práce Ministerstvu mládeže ke schválení.
Co se dobrovolníků jednotlivců týká, musí být podle zákona ve věku 16 až 25 let a musí mít trvalé
bydliště na území Lucemburska po dobu nejméně dvou let. Horní věková hranice může být zvýšena
Ministerstvem mládeže na základě individuální žádosti, nesmí však překročit strop 27 let.
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Vztah mezi organizací a dobrovolníkem upravuje smlouva, kterou obě strany podepíší. Tato
smlouva musí podle zákona obsahovat:
• práva a povinnosti obou stran, pokud tuto oblast již neupravuje zákon;
• charakter a délku trvání dobrovolnické práce, stejně jako úkoly, které budou dobrovolníkovi
svěřeny;
• školení, které dobrovolník pro plnění úkolů absolvuje;
• služby, které organizace bude dobrovolníkovi poskytovat/hradit (stravování, ubytování);
• podmínky, za nichž může být smlouva některou ze stran vypovězena.
Náhrada výloh:
Dobrovolníkům, jejichž postavení se řídí Zákonem o dobrovolnické službě z roku 1999, může
zaměstnávající organizace hradit výlohy spojené s jejich prací. Vedle toho stát těmto
dobrovolníkům poskytuje pravidelnou měsíční dotaci (ve výši pětiny měsíční minimální mzdy
v zemi). Výše dotace není závislá na věku či profesi dobrovolníka. Dobrovolníci navíc požívají
stejných výhod jako studenti, zejména mají nárok na snížený tarif v prostředcích hromadné
dopravy, či snížené vstupné na různé kulturní a sportovní akce. Podle zákona jsou dobrovolníci
osvobozeni od povinnosti platit daně z kapesného a všech náhrad výloh, které obdrží.
Zvláštní úprava (vládní dekret z roku 1994) platí pro dobrovolníky, kteří rozvážejí stravu seniorům
a handicapovaným občanům ve službách některé veřejné instituce. Tito dobrovolníci mají zákonný
nárok na náhradu výloh spojených s výkonem služby.
Nárok ostatních dobrovolníků žádná právní norma neupravuje, nicméně v praxi většina organizací
výlohy svých dobrovolníků hradí.
Certifikace:
Po dobu vykonávání dobrovolnické služby je dobrovolník držitelem identifikační karty, kterou
vydává Ministerstvo mládeže.
Poté, co dobrovolník svou práci pro organizaci ukončí, obdrží od ní certifikát se svými údaji, včetně
doby délky trvání a charakteru dobrovolnické práce a zkušeností, které dobrovolník v průběhu své
služby nabyl.
Sociální zabezpečení:
Povinnosti plateb ve prospěch sociálního systému přebírá za dobrovolníky podle výše zmíněného
zákona z roku 1999 v plné výši stát. Ostatní dobrovolníci si zákonná pojištění musí hradit sami.
Osoby, které pobírají podporu v nezaměstnanosti, ztrácejí po dobu svého zapojení do dobrovolnické
služby na tuto dávku nárok.
Výkon dobrovolnické práce (doma či v zahraničí) se nijak negativně neodráží na nároku na výplatu
rodinných přídavků ve prospěch dobrovolníka.
Pojištění z odpovědnosti za škodu je ze zákona povinné pro dobrovolníky působící v sektoru
sociálních služeb a podobných oblastech, pojistné hradí stát. V ostatních případech je
zaměstnávající organizace povinna toto pojištění pro své dobrovolníky sjednat.
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Dobrovolnictví v zahraničí:
Doba, kterou dobrovolník stráví prací pro uznávanou organizaci doma či v zahraničí, se žádným
způsobem nedotýká nároků na sociální dávky, na které má i jako dobrovolník nárok.
Zahraniční dobrovolníci v Lucembursku:
Dobrovolníci pocházející z jiných zemí, než jsou členské státy Evropské unie a Spojené státy
americké, mohou v Lucembursku působit v dobrovolnických programech uznávaných
Ministerstvem mládeže.
Pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti za škodu) za zahraničního dobrovolníka sjednává
vysílající (zahraniční) či přijímající (lucemburská) organizace. Vysílající a přijímající organizace
jsou rovněž zodpovědné za to, že dobrovolník bude mít dostatek prostředků pro svůj pobyt
v Lucembursku a že jeho chování bude odpovídat dobrým zvyklostem.
Podmínky pro vstup do země a pobyt jsou pro dobrovolníky stejné jako pro jakékoliv jiné cizí státní
příslušníky.
Zdroje:
European Volunteer Centre: Country Report on the Legal Status of Volunteers in Luxembourg.
URL: http://www.cev.be/Documents/legal_status_luxembourg.pdf
MAĎARSKO
Místní definice:
Zákon o dobrovolnictví z roku 2005 definuje dobrovolnictví jako činnost, která je vyvíjena v rámci
hostitelské organizace a bezúplatně (s výjimkou náhrad výloh spojených s dobrovolnickou prací a
kapesného), pokud se ovšem nejedná o aktivity vyvíjené ve prospěch vlastní či někoho
z příbuzných, následkem právního či soudního nařízení, anebo pokud se obě strany (jednotlivec,
organizace) nedohodnou na jiné právní úpravě vzájemného vztahu.
Zákonná úprava:
Zákon o dobrovolnictví z roku 2005 vyjmenovává druhy organizací, které mohou služeb
dobrovolníků využívat v souladu s tímto zákonem. Jedná se o:
• orgány místní správy a samosprávy a jejich sdružení, zejména v oblasti veřejných služeb,
které poskytují, a prevence pohrom
• sdružení menšin, v oblastech jejich odpovědnosti vymezené statutárními dokumenty
• rozpočtové agentury, v oblastech svého působení
• neziskové nebo převážně neziskové organizace se sídlem v Maďarsku, v oblasti svých
neziskových aktivit
• církevní právnické osoby se sídlem v Maďarsku, v oblasti svého náboženského působení a
činnosti veřejné služby
• a další organizace, které se řídí maďarským právním pořádkem, které působí v oblastech
ochrany dítěte a jeho rozvoje, zdravotních služeb, veřejného vzdělávání, vyššího vzdělávání,
museí, veřejných knihoven, veřejných archivů, kulturních institucí atp.
Hostitelská organizace má ze zákona povinnost sjednat pro dobrovolníka pojištění odpovědnosti za
škodu.
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Organizace má rovněž povinnost provést registraci dobrovolníka u příslušného ministerstva, a to
před uzavřením kontraktu. V případech naléhavého zaměstnání dobrovolníka je nutné tuto registraci
předložit do 15 dnů od uzavření smlouvy. Pokud by organizace tuto povinnost nedodržela či
obcházela, hrozí jí zákaz využívání práce dobrovolníků po dobu jednoho roku.
Zákon vyžaduje, aby mezi organizací a dobrovolníkem byla uzavřena smlouva (u mladistvých a
osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům je třeba souhlas zákonného zástupce), v níž musí
být specifikován:
• charakter dobrovolnických aktivit,
• místo, kde budou vykonávány,
• čas, který jim bude dobrovolník věnován a garantovaná doba na odpočinek,
• náhrady výloh, které dobrovolníkovi vzniknou v souvislosti s dobrovolnickou službou.
Tato smlouva musí mít písemnou formu, pokud:
• je uzavírána na dobu neurčitou nebo na dobu delší než 10 dnů (u nezletilých osob na dobu
delší než dva dny),
• dobrovolník bude příjemcem náhrad výloh,
• pokud bude dobrovolník zapojen do práce, na níž bylo nutné stavební povolení,
• dobrovolnická služba bude vykonávána v zahraničí,
• dobrovolníkem je občan země, která není signatářem Dohody o Evropském hospodářském
prostoru.
Osoby mladší 18 let a s omezenou způsobilostí k právním úkonům (u nich je vyžadován souhlas
zákonných zástupců) mohou působit jako dobrovolníci za následujících podmínek:
• povaha dobrovolnické práce musí odpovídat jejich fyzickému a mentálnímu stavu a
schopnostem
• práce nesmí ohrožovat jejich zdraví, osobní rozvoj a studijní povinnosti
• služba nesmí být v době mezi 20 hodinou a 6 hodinou následujícího dne
Dobrovolníci mladší 16 let a s omezenou právní způsobilostí nesmí vykonávat dobrovolnickou
službu v zahraničí. U těchto osob je rovněž zákonem stanovena maximální doba výkonu
dobrovolnické služby:
• tři hodiny denně a 12 hodin týdně v době školních prázdnin
• šest hodin týdně v průběhu školního roku, přičemž dvě hodiny denně ve všední dny a tři
hodiny denně ve dnech pracovního klidu.
Dobrovolníci mezi 16. a 18. rokem věku mohou věnovat dobrovolnické práci maximálně 4,5 hodiny
denně a 18 hodin týdně.
Mezi dvěma dny dobrovolnické práce musí být dobrovolníkovi mladšímu 18 let poskytnuto alespoň
14 hodin na zotavení.
Náhrady výloh:
Zákon vyjmenovává náhrady, které může dobrovolník dostávat, aniž by byl dotčen jeho statut
dobrovolníka, tedy osoby pracující bezúplatně. Tyto náhrady jsou osvobozeny od daně. Jedná se
vedle náhrad obvyklých výloh (stravné, dopravné, ubytování), také o náklady na potřebná zdravotní
vyšetření, školení, zdravotní, životní a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu, kapesné
pro dobrovolníky pracující pro maďarskou organizaci v zahraničí, příp. cizí dobrovolníky působící
v Maďarku, pokud však toto kapesné za jeden měsíc nepřekročí 25 % minimální měsíční mzdy, a
prémie za předpokladu, že jejich suma za rok nepřekročí 25 % minimální měsíční mzdy.
Dobrovolník, který pracuje pro více než jednu hostitelskou organizaci, může dostávat kapesné
pouze od jedné z nich. O této situaci má dobrovolník povinnost zainteresované organizace
informovat.
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Sociální zabezpečení:
Dobrovolnictví není podle zákona považováno za výdělečnou činnost a vztah mezi organizací a
dobrovolníkem nemá pracovněprávní charakter (byť některá práva a povinnosti obou stran jsou
v souladu s pracovním právem). Z tohoto důvodu není případný nárok dobrovolníka na podporu
v nezaměstnanosti nijak dotčen, pokud splňuje kritérium aktivního hledání si práce a schopnosti do
práce bez zbytečných prodlev nastoupit.
Stejně tak není nijak dotčena výplata rodinných přídavků.
Dobrovolnictví v zahraničí:
V případě vycestování do zahraničí za účelem vykonávání dobrovolnické služby přichází
dobrovolník dočasně o nárok na podporu v nezaměstnanosti a o rodinné přídavky, pokud je jeho
rodina na něj uplatňuje.
Zahraniční dobrovolníci v Maďarsku:
Občané zemí Evropského hospodářského společenství mohou v Maďarsku působit jako
dobrovolníci, pokud jim hostitelská organizace opatří pojištění odpovědnosti za škodu, dobrovolník
má zajištěné ubytování a zpáteční cestu a má sjednané zdravotní pojištění.
Dobrovolnictví není v Maďarsku povoleno uprchlíkům, žadatelům o azyl, imigrantům a cizím
státním příslušníkům usazeným v zemi.
Povinná vojenská služba:
V roce 2004 byla povinná vojenská služba v Maďarsku zrušena.
Zdroje:
Zákon č. 88/2005 o dobrovolnictví
POLSKO
Místní definice:
Zákon o aktivitách veřejného zájmu a dobrovolnictví z 24. dubna 2003 definuje dobrovolníka jako
osobu, která dobrovolně a bezúplatně poskytuje služby, které jsou v zákonu vymezeny.
Definice používaná neziskovým sektorem rozumí pod pojmem dobrovolnictví neplacenou aktivitu,
která je vyvíjena na základě svobodného rozhodnutí a pro blaho ostatních nad rámec rodiny a přátel.

Zákonná úprava:
Zákon o aktivitách veřejného zájmu a dobrovolnictví z 24. dubna 2003 vymezuje rámec pro
dobrovolnictví. Dobrovolnické aktivity mohou být vyvíjeny ve prospěch:
• nevládních organizací, jejichž statutární cíle obsahují poskytování služeb ve prospěch
veřejnosti a které jsou jako takové registrovány,
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veřejných institucí, s výjimkou těch, které mají ekonomický charakter,
organizací kontrolovaných a podřízených veřejným institucím.

Zákon vyjmenovává celkem 24 oblastí, v nichž je možné dobrovolnické aktivity rozvíjet, jejich
záběr je velmi široký, od sociální péče po ochranu práv spotřebitele. Zákon rovněž upravuje
postavení zahraničních dobrovolníků a dobrovolnictví pod hlavičkou programů mezinárodní
dobrovolnické výměny. V případě, že se daná dobrovolnická aktivita nevejde do široce definované
oblasti, kterou upravuje výše zmíněný zákon, všechny náležitosti se upravují běžnou legislativou.
Vztah mezi dobrovolníkem a organizací musí být upraven písemnou smlouvou, pokud
dobrovolnická služba má trvat déle než 30 dní. Pro dobrovolnictví kratší, než je tato doba, není
písemná forma dohody povinná, musí však být vyhotovena, pokud o to dobrovolník požádá.
V zákoně jsou rovněž vyjmenovány povinnosti a práva obou stran. Organizace musí:
• zajistit bezpečné a zdraví nezávadné pracovní podmínky a informovat dobrovolníka o
možných rizicích práce a ochraně proti nim,
• hradit dobrovolníkovi výlohy spojené s výkonem jeho služby,
• poskytovat dobrovolníka kapesné na základní osobní výdaje,
• hradit náklady na školení v souladu s dohodou uzavřenou s dobrovolníkem.
Zákon nicméně umožňuje, aby sám dobrovolník všech, případně jen některé z těchto povinností
organizaci zprostil.
Náhrada výloh:
Dobrovolníci, jejichž postavení upravuje smlouva, uzavřená podle výše zmíněného zákona, mají
nárok na plnou náhradu výloh spojených s dobrovolnickou službou. Na ostatní případy se zákonná
povinnost organizace hradit výlohy nevztahuje, rozhodující je konkrétní úprava vztahu mezi oběma
stranami. Pro tyto situace neexistuje ani jasná legislativní úprava výběru daní z těchto náhrad,
dosavadní praxe je taková, že náhrady ani kapesné se nezdaňuje.
Sociální zabezpečení:
Dobrovolníci, kteří působí v organizacích podle výše uvedeného zákona, jsou v plném rozsahu
pokryti systémem sociálního zabezpečení. V ostatních případech je úprava situace závislá na
dohodě mezi dobrovolníkem a organizací. Pokud organizace pro dobrovolníka pojištění (úrazové,
odpovědnosti za škodu) nesjednává, měl by si je on ve vlastním zájmu pořídit.
Osoby, které pobírají podporu v nezaměstnanosti, mohou vykonávat dobrovolnickou službu, aniž
by byl jejich nárok na podporu dotčen za podmínky, že i nadále aktivně práci hledají a jsou schopni
do ní bez prodlevy nastoupit.
Dobrovolnictví v zahraničí:
V případě zájmu působit jako dobrovolník v zahraničí není polský občan nijak omezen, tato
skutečnost však ovlivňuje jeho nárok na výplatu některých sociálních dávek. Výplata podpory
v nezaměstnanosti je takové osobě automaticky pozastavena, stejně tak nárok na rodinné přídavky
je dočasně odejmut, pokud dobrovolník v zahraničí setrvá déle než tři měsíce. Po návratu je nutné o
přídavky požádat znovu.
Pro výjezd do zahraničí pak musí dobrovolník splnit požadavky, které si klade přijímající země.
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Zahraniční dobrovolníci v Polsku:
V polské legislativě upravující imigraci není zmínka o zvláštním postavení zahraničních
dobrovolníků působících v Polsku, jsou na ně tedy kladeny stejné požadavky, jako na jakékoliv jiné
cizí státní příslušníky.
Výjimku tvoří zahraniční dobrovolníci, kteří v Polsku působí na základě zvláštních dohod, jichž se
polská strana účastní.
Povinná vojenská služba:
V Polsku je zákonem stanovená povinná vojenská služba pro muže v délce 9 nebo 3 měsíců (pro
absolventy vysokých škol). Náhradní služba je 18, resp. 6 měsíční. Civilní služba spadá pod
kompetenci Ministerstva práce, jedinec ji může absolvovat ve státní sféře, v církevních organizacích
či v ministerstvem uznaných neziskových organizacích.
Zdroje:
Zákon o veřejně prospěšné činnosti a o dobrovolnictví ze 24. dubna 2003
European Volunteer Centre: Voluntary Action in Poland. Facts and Figures. (June 2005). URL:
http://www.cev.be/Documents/FactsFiguresPoland.pdf
PORTUGALSKO
Národní rada na podporu dobrovolnictví, vytvořená v roce 1999, je vládním orgánem, který je
kompetenčně podřízen Ministerstvu sociálních věcí. Jejími členy jsou zástupci různých relevantních
ministerstev a reprezentanti nejvýznamnějších organizací, které služeb dobrovolníků využívají.
Místní definice:
Zákon definuje dobrovolnictví jako činnosti ve prospěch komunity a společnosti, které jsou
vyvíjeny bez ekonomického zájmu jednotlivců, v rámci projektů a programů neziskového
charakteru, které realizují veřejné instituce i soukromé organizace ve prospěch potřebných
jednotlivců, rodin a komunit. Zákon z dobrovolnictví, které je předmětem jeho úpravy, výslovně
vylučuje aktivity, které jsou izolované či sporadické, nebo jsou vyvíjeny v rámci rodiny a
přátelských a podobných vztahů.
Dobrovolník je pak podle zákona jedinec, který se na základě svobodné a zodpovědné vůle věnuje
aktivitám v rámci organizace, a to v souladu se svými schopnostmi a časovými možnostmi a bez
očekávání finanční odměny.
Zákonná úprava:
Obecný rámec pro dobrovolnictví upravuje zákon č. 71 z 3. listopadu 1998. Zákon vymezuje práva
a povinnosti dobrovolníka. Dobrovolník má právo na:
• školení, a to jak počáteční, tak i pokročilé,
• identifikační kartu dobrovolníka,
• zapojení do rámce sociálního zabezpečení,
• řádné zdravotní a bezpečnostní podmínky práce,
• odůvodněnou absenci ve službě, aniž by mu hrozil nějaké krácení na právech a výhodách,
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kompenzaci či související náhrady v případě úrazu nebo nemoci v důsledku dobrovolnické
služby,
formální úpravu vztahu k organizaci, která jeho služeb využívá, včetně vymezení
charakteru, obsahu a trvání programu,
aktivní zapojení do vytváření podoby programu,
zvýhodněný tarif při používání hromadné dopravy,
náhrady výloh spojené se službou do výše případného limitu stanoveného samotnou
organizací.

Na druhou stranu zákon dobrovolníkovi ukládá následující povinnosti:
• respektovat základní principy činnosti, kterou vykonává, a soukromý život osob, v jejichž
prospěch je dobrovolnická služba směřována,
• respektovat pravidla, jimiž se řídí organizace, v jejímž rámci pracuje, a instrukce pro daný
dobrovolnický program,
• účastnit se školení ,
• náležitě používat zdroje, které má k dispozici,
• spolupracovat se svými profesionálními kolegy a sledovat jejich rozhodnutí,
• vystupovat jako zástupce své organizace pouze v případě, že je k tomu výslovně pověřen,
• náležitým způsobem používat dobrovolnickou identifikační kartu.
Podle zákona se dobrovolník a organizace musí předem dohodnout na pravidlech a podmínkách
projektu, na kterém spolupracují, včetně charakteru a rozsahu činností a způsobech urovnání
případných sporů.
Status dobrovolníka je podle zákona slučitelný s pozicí přidruženého partnera, člena či poživatele
služeb dané organizace.
Vedle tohoto obecného zákona existuje ještě několik zvláštních právních norem, které upravují
dobrovolnictví v rámci určitých projektů, např. dobrovolnický program „Lusíadas“ realizovaný
mezi portugalskojazyčnými zeměmi (bývalými portugalskými koloniemi), nebo program na
podporu mladých dobrovolníků, který se zaměřuje na dobrovolníky mez 15. a 30. rokem věku.
Náhrada výloh:
Dobrovolník má podle zákona nárok na náhradu výloh spojených s činností pro organizaci, tyto
náhrady nepodléhají zdanění ani jiným fiskálním odvodům.
Certifikace:
Národní rada pro podporu dobrovolnictví vydává identifikační karty dobrovolníka. Zde jsou
uvedeny dobrovolníkovy osobní údaje a organizace, pro kterou pracuje. Rada zároveň vede registr
dobrovolníků.
Sociální zabezpečení:
Výše zmíněný zákon stanoví, že dobrovolník musí pracovat v řádných zdravotních a
bezpečnostních podmínkách.
Zákon dále dobrovolníkům garantuje začlenění do systému sociálního zabezpečení státu, a to
prostřednictvím organizace, pro kterou pracují.

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se souhlasem
Parlamentního institutu a autora.

PI 5.267

24

Dobrovolnictví v zahraničí:
V případě, že mladistvý či závislá osoba vyjede do zahraničí za účelem výkonu dobrovolnické
služby, jeho rodina pozbývá dočasně nárok na čerpání rodinných přídavků, protože dobrovolník
nesplňuje kritérium pobytu v Portugalsku.
Případná podpora v nezaměstnanosti je rovněž dobrovolníkovi po dobu jeho pobytu v zahraničí
odejmuta. Dobrovolník svůj záměr vycestovat musí nahlásit na příslušném úřadu, po svém návratu
musí požádat o obnovení výplaty podpory v nezaměstnanosti.
Zahraniční dobrovolníci v Portugalsku:
Pro vstup a pobyt zahraničních dobrovolníků v Portugalsku platí standardní pravidla jako pro
jakékoliv jiné cizí státní příslušníky.
Zdroje:
European Volunteer Centre: Country Report on the Legal Status of Volunteers in Portugal. URL:
http://www.cev.be/Documents/legal_status_portugal.pdf
RAKOUSKO
V roce 2003 vznikla z iniciativy a v rámci Spolkového ministerstva sociálních věcí a ochrany
spotřebitele (Bundesministerium für Sociales und Konzumentenschutz), které má oblast
dobrovolnictví ve své kompetenci, tzv. Rakouská rada pro dobrovolnictví (Österreichischer Rat für
Freiwilligenarbeit), coby na jedné straně zástupce zájmů dobrovolníků a dobrovolnických
organizací, na straně druhé pak jako poradní orgán ve věcích dobrovolnictví vůči Spolkové vládě.
45 členů Rady je nominováno spolkovými ministerstvy, vládami spolkových zemí, orgány obecní
samosprávy (dohromady 16), zájmovými sdruženími (6 členů), nevládními organizacemi (19 členů
Rady) a po jednom čtyřmi hlavními politickými stranami zastoupenými v parlamentu.
V rámci Rady pro dobrovolnictví fungují čtyři pracovní skupiny s následujícím tematickým
vymezením:
• ohodnocení a uznávání dobrovolných aktivit a podpora dobrovolnictví mezi mladými;
• management dobrovolnictví v rámci neziskových organizací (vč. vzdělávání a školení
dobrovolníků);
• právní postavení dobrovolníků a právní rámec pro jejich aktivity;
• spolupráce mezi vládním sektorem, ekonomickou sférou a neziskovými organizacemi.
Přestože je Rada pouze konzultativním orgánem, její doporučení bývají díky úzkému napojení na
vládu (personální – předsedá jí spolkový ministr sociálních věcí – i institucionální) většinou brána
v potaz a zapracovávána do vládních politik.
Ministerstvo dále provozuje webovou stránku věnovanou všem aspektům dobrovolnictví
(http://www.freiwilligenweb.at). Rada pro dobrovolnictví každoročně oceňuje asi 20 osob v rámci
udílení cen „Dobrovolník roku“.
Místní definice:
Rakouská rada pro dobrovolnictví vymezuje tuto oblast jako činnost, která:
1. je dobrovolná, nicméně jasně vymezená;
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2. je vyvíjena ve prospěch komunity nebo třetí strany, nikoliv pro osobní prospěch či prospěch
vlastní rodiny nebo domácnosti;
3. je vykonávána bez odměny ve formě platu za výdělečnou aktivitu;
4. je vyvíjena po určitou dobu a s určitou pravidelností;
5. netvoří součást povinného zaškolování (stáž či práce v organizaci nikoliv nad rámec
placeného zaměstnání);
6. je obvykle vykonávána v rámci institucionalizované organizace, iniciativy či skupiny,
nikoliv z důvodů občanské povinnosti (komunitní služba namísto povinné vojenské služby);
7. zahrnuje aktivity jak neformální (v rámci rodiny či sousedství) tak formální (spolky,
sdružení atd.) povahy.1
Dobrovolnictví je tak odlišeno od čestných služeb, k jejichž vykonávání jsou jedinci voleni či
jmenování na omezenou dobu a za svou činnosti jsou odpovědni příslušným orgánům. To zahrnuje
jak držitele funkcí v různých sdruženích, tak všechny další osoby, jejichž neplacené aktivity
vyplývají ze zákonných pravidel.
Zákonná úprava:
V Rakousku neexistuje jednotná a specifická právní úprava dobrovolnictví. Ustanovení, která se
nějakým způsobem dotýkají dobrovolnické služby, jsou rozptýlena v celé řadě zákonů, a to jak na
federální úrovni, tak i v legislativě jednotlivých spolkových zemí (každá z devíti spolkových zemí
má např. vlastní zákon pro spolky dobrovolných hasičů nebo pro dobrovolné záchranáře). Na
spolkové úrovni je pak pro úpravu dobrovolnictví důležitý především Zákon o sociálním
zabezpečení (Allgemeines Socialversicherungsgesetz) 189/1955 ve znění pozdějších úprav.
V současné době probíhá debata o návrhu jednoho komplexního zákona, který by oblast
dobrovolnictví upravoval.
Náhrady výloh:
Příjmy do 10 900 eur ročně jsou obecně osvobozené od zdanění, dobrovolníci tedy de facto nemusí
z úhrad vynaložených nákladů (kapesné, diety, ubytování, cestovné) platit daně.
Certifikace:
V roce 2005 byl zaveden tzv. Rakouský pas dobrovolníka (Österreichischer Freiwilligenpass),
v němž jsou dokumentovány a certifikovány všechny dobrovolnické aktivity jednotlivce, vč. jejich
případných kompetenčních a kvalifikačních náležitostí. Smyslem tohoto pasu je umožnit jeho
držitelům snadným způsobem využít referencí na své předchozí dobrovolnické aktivity při žádosti o
zaměstnání. V pasu organizace, která dobrovolníka zaměstnává uvádí dobu, kterou u ní daná osoba
strávila, její pracovní zařazení v organizaci, plněné úkoly, dovednosti a absolvovaná školení.
Sociální zabezpečení:
Jak již bylo zmíněno, v Rakousku neexistuje zvláštní právní úprava dobrovolnictví, to se vztahuje i
na sféru sociálního zabezpečení dobrovolníků. Kromě úzké skupiny dobrovolných hasičů a
záchranářů, jejichž postavení se řídí legislativou jednotlivých spolkových zemí, se na
1
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v rámci rodiny, zároveň však nemá jít o aktivity vyvíjené ve prospěch vlastní či vlastní rodiny nebo domácnosti.
Mimoděk se tak projevuje obecná obtížnost jasného vymezení dobrovolnictví.
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dobrovolnický sektor vztahují obecně platná ustanovení, zejména tedy již uvedený Zákon o
sociálním zabezpečení.
Dobrovolní hasiči, záchranáři, pracovníci horské služby atp. mají nárok na zákonné úrazové
pojištění, které pokrývá rizika spojená s výkonem jejich služby, včetně školení a cvičení. Toto
pojištění za ně platí příslušná spolková země, v případě, že místní legislativa určí jinak, potom
organizace, která jejich služeb využívá (např. Červený kříž). Pokud se dobrovolník při výkonu
služby zraní, je toto zranění kvalifikováno jako pracovní úraz, což pro „zaměstnavatele“ znamená
povinnost vyplácet náhradu za ušlý plat. U hasičů a záchranářů tuto povinnost za organizace
přejímají vlády spolkových zemí. Zároveň je v případě neschopnosti vykonávat regulérní
zaměstnání v důsledku zranění utrpěném během dobrovolné služby daná osoba chráněna proti
případným krokům zaměstnavatele, které by tuto osobu mohly poškodit (propuštění atp.).
Dobrovolnictví v zahraničí:
V případě, že rakouský státní občan vykonává dobrovolnickou službu v zahraničí, pozbývá po toto
období všech nároků, které mu jinak vyplývají ze sociálního systému (dávky v nezaměstnanosti,
rodinné přídavky, sirotčí důchod atd.). O svém výjezdu do zahraničí je povinen informovat
příslušné instituce. Po návratu ze zahraničí je mu výplata těchto dávek po předchozím nahlášení na
příslušných úřadech obnovena.
Zahraniční dobrovolníci v Rakousku:
Na dobrovolníky ze zahraničí se vztahují stejné požadavky, jako na jakékoliv jiné zahraniční
pracovníky. Odlišné je postavení švýcarských občanů, které je totožné s úpravou pro občany
členských zemí Evropské unie. Výjimku zde však tvoří nové členské státy EU (mimo jiné i ČR),
pro něž platí přechodné období, co se dostupnosti rakouského trhu práce týká. Další výjimku tvoří
dobrovolnické programy EU (např. European Voluntary Service), pro jejichž účastníci platí zvláštní
ustanovení.
Stručný profil dobrovolnictví:
Rakouská občanská společnost je na rozdíl od ostatních zemí západní Evropy považována za méně
rozvinutou, třetí sektor zde má výraznou vazbu na stát, zejména co se financování týká. Koncem 90.
let minulého století tvořily dotace od státu bezmála 50 % všech příjmů neziskových organizacích.
V posledních letech tento podíl klesá, vliv na to mají i širší možnosti zdrojů financování po vstupu
Rakouska do Evropské unie. Tento stav je důsledkem historických vlivů (tradičně silný a
centralizovaný stát) a novodobého poválečného uspořádání sociálních a politických vztahů, které se
zakládá na korporativismu (výrazný vliv odborů a profesních organizací na politiku – tzv. model
sociálního partnerství) a hledání širokého společenského konsensu. Mnohé neziskové organizace
jsou závislé na státním financováním, časté je i dlouhodobé zajišťování určitých služeb placených
státem jednou neziskovou organizací.
Velký počet spolků a sdružení (zejména svépomocná či charitativní sdružení) je rovněž vázán na
některou z hlavních politicko-sociálních skupin (potažmo politických stran): na katolické,
konzervativní nebo sociálnědemokratické kruhy. Nejčastější právní formou neziskových organizací
v Rakousku jsou sdružení, a to především z důvodů relativně jednoduchého vedení účetnictví.
Jejich počet se dnes odhaduje na více než 100 tisíc. Co do četnosti následují nadace (soukromé i
veřejné dohromady kolem 3 tisíc) a družstva (asi 2 tisíce). Mnoho z nich se spoléhá na práci
dobrovolníků
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Formování občanské společnosti shora se projevuje i v sektoru dobrovolnictví, kdy hlavní iniciativa
– vedle tradičních organizací, jako jsou církevní charity – na podporu aktivit tohoto druhu přichází
od státu.
Podle rozsáhlého šetření z roku 2005 se 33 % Rakušanů nějakým způsobem angažuje jako
dobrovolník. Průměrně takovým aktivitám věnují 20,3 hodiny týdně. Co se věkové struktury
dobrovolníků týká, největší část jich je ve věku 30-50 let (35%), následují starší 50 let (33 %) a
nakonec věková skupina 16-29 let (30 %). Muži jsou o trochu více zapojeni do dobrovolnictví než
ženy (37 ku 30 %).
Podle oblastí, kde Rakušané nejčastěji působí jako dobrovolníci, se na prvním místě umístil sport
(14,54 hodiny týdně), následují péče o seniory a postižené (13,89 hodiny týdně), mimoškolní
aktivity s mladými (11,24 hodin) a politikou (např. práce pro politickou stranu – 11,18 hodiny
týdně). Zvláště takto vysoko zařazená preference aktivit pro politické strany odráží jejich již
zmiňované silné postavení v rakouské společnosti.
Při analýze motivace pro dobrovolnictví bylo tímto šetřením zjištěno, že nejčastěji zmiňovaným
důvodem je touha zabavit se a užít si danou aktivitu (71 % dotázaných), následovaná chutí poznat
nové a zajímavé lidi (54 %) a až na třetím místě vůlí pomoci ostatním (52 %). Pokud bychom
jednotlivé dílčí motivace rozdělili na ty s podtextem pomáhat ostatním a na ty, jejichž cílem je
rozvíjet sebe sama (získat nové zkušenosti a znalosti atp.), převládá skupina těch druhých. Zároveň
byl zaznamenán posun mezi lety 1990 a 1999, kdy na ještě počátku dekády většina lidí naopak
uváděla jako svou hlavní motivaci pomáhat ostatním.
Podle výpočtů rakouského Ministerstva sociálních věcí činil v roce 2005 celkový počet hodin
dobrovolnické práce 545 miliónů, což odpovídá asi 261 883 pracovních míst na plný úvazek, tedy
kolem 8,19 % zaměstnaných. Při průměrné hodinové odměně 10 eur to tedy za rok 2005
představuje 5,45 miliardy eur.
Zdroje:
European Volunteer Centre: Volunteering in Austria. Facts and Figures (March 2006). URL:
http://www.cev.be/Documents/FactsFiguresAustria.pdf
European Volunteer Centre: Country Report on the Legal Status of Volunteers in Austria. URL:
http://www.cev.be/Documents/legal_status_Austria.pdf
Informační portál Rakouské rady pro dobrovolnictví, URL: http://www.freiwilligenweb.at
ŘECKO
Místní definice:
Neexistuje právně závazná definice dobrovolnictví.
Podle Řecké federace nevládních organizací se za dobrovolnictví považuje dobrovolný závazek
jednotlivce pracovat po vymezenou dobu či bez časového omezení pro blaho společnosti a bez
nároku na plat.
Zákonná úprava:
V Řecku neexistuje zvláštní právní úprava oblasti dobrovolnictví. Na všechny související případné
spory se aplikují obecná ustanovení práva.

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se souhlasem
Parlamentního institutu a autora.

PI 5.267

28

Náhrada výloh:
Zákon nijak neupravuje náhradu výloh pro dobrovolníky, vždy záleží na konkrétní dohodě mezi
dobrovolníkem a organizací, která jeho práce využívá. Případné zdanění příjmů dobrovolníka se řídí
obecnými předpisy.
Sociální zabezpečení:
Co se úrazového pojištění a pojištění zodpovědnosti za škodu týká, je dobrovolník odkázán na
konkrétní dohodu s organizací, která ho zaměstnává.
V případě zdravotního pojištění, podpoře v nezaměstnanosti a podobných sociálních dávek se bere
v potaz, zda dobrovolnická práce nějakým způsobem mění právní status dobrovolníka (student,
nezaměstnaný atp.).
Osoby, které pobírají podporu v nezaměstnanosti, musí být připraveny na nástup do regulérní práce,
pokud by se naskytla příležitost. V praxi to znamená, že dobrovolník-nezaměstnaný nesmí pracovat
více než tři dny v týdnu nebo 12 dní za měsíc. Dobrovolníci „na plný úvazek“ doma i v zahraničí
automaticky pozbývají nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Zahraniční dobrovolníci v Řecku:
Cizí státní příslušníci, kteří pracují v Řecku jako dobrovolníci, podléhají běžným zákonným
ustanovením jako kterýkoliv jiný cizinec pobývající a pracující v této zemi.
Povinná vojenská služba:
V roce 1998 byl přijat zákon, podle kterého je možné z důvodů svědomí či přesvědčení namísto
povinné vojenské služby absolvovat dobrovolnou civilní službu. Její trvání je nicméně dvakrát tak
dlouhé, než vojenská služba (dva roky vůči jednomu) a nabídka míst je omezená.
Zdroje:
European Volunteer Centre: Country Report on the Legal Status of Volunteers in Greece. URL:
http://www.cev.be/Documents/legal_status_greece.pdf
ŠPANĚLSKO
Místní definice:
Zákon o dobrovolnictví z roku 1996 definuje dobrovolnictví jako soubor aktivit veřejného zájmu,
vyvíjených fyzickými osobami, které zároveň dané osoby nevyvíjejí v rámci svých pracovních,
obchodních či podobných vztahů, a splňují následující kritéria:
• mají altruistický a solidární charakter;
• jejich realizace je svobodná, bez právního či jiného donucení;
• jsou vyvíjeny bezúplatně, s výjimkou práva na náhradu výloh spojených s těmito aktivitami;
• jsou realizovány v rámci organizací veřejné či soukromé povahy a pod hlavičkou konkrétně
vymezených programů.
Pod pojmem aktivity veřejného zájmu zákon rozumí výpomoc v oblasti sociální, občanské,
vzdělávací, kulturní, vědecké, sportovní, sanitární, rozvojové spolupráce, ochrany životního
prostředí, rozvoje sdružování a podpory dobrovolnictví a v oblastech podobného charakteru.
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Dobrovolník je potom fyzická osoba, která vyvíjí výše zmíněné aktivity.
Z působnosti zákona jsou vyloučeny izolované a sporadické aktivity a služby poskytované
v rodinném okruhu, mezi přáteli a sousedská výpomoc.
Zákonná úprava:
Zákon o dobrovolnictví č 6/1996 z 15. ledna 1996 tvoří základní rámec na národní úrovni a platí pro
práci v organizacích s celošpanělskou působností. Vedle toho existují zákony platné v každé
z autonomních komunit Španělska.
Organizace, která může využívat služeb dobrovolníků, musí mít neziskový charakter a vyvíjet
činnost ve výše uvedených oblastech. Tyto organizace mají při splnění daných podmínek nárok na
státní dotaci.
Navázání vztahu mezi organizací a dobrovolníkem se děje prostřednictvím písemné smlouvy, ve
které jsou uvedena práva a povinnosti obou stran, funkce a charakter činnosti dobrovolníka
v organizaci, přehled školení, která dobrovolník absolvuje a doba, po níž bude dobrovolník pro
organizaci pracovat.
Statut dobrovolníka je slučitelný s pozicí společníka organizace.
Náhrady výloh:
Dobrovolník má právo na náhradu všech výloh, které mu s výkonem služby vzniknou.
Certifikace:
Organizace, která služeb dobrovolníka využívala, je ze zákona povinna mu vystavit certifikát o
vykonané službě, jenž musí obsahovat vedle osobních údajů dobrovolníka také výslovné uvedení
dobrovolnického charakteru práce a datum, dobu a charakter vykonávané služby.
Sociální zabezpečení:
Dobrovolník má ze zákona nárok na pojištění proti úrazům a nemocem, které by vznikly v důsledku
vykonávané práce. Toto pojištění sjednává organizace, která jeho služeb využívá. Odpovědnost za
škody vůči třetím subjektům má za dobrovolníka organizace.
Právo na podporu v nezaměstnanosti a jiné dávky sociálního zabezpečení není výkonem
dobrovolnické služby samo o sobě dotčeno, pokud dobrovolník naplňuje kritéria kladená zákonem
o sociálním zabezpečení.
Dobrovolnictví v zahraničí:
Dobrovolníci působící v zahraniční pro španělské organizace mají stejná práva a povinnosti jako
dobrovolníci ve Španělsku.
Zahraniční dobrovolnictví ve Španělsku:
Cizí státní příslušníci působící ve Španělsku jako dobrovolníci musí splnit stejné požadavky, které
platí pro jakékoliv jiné cizince.
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Povinná vojenská služba:
Povinná vojenská služba byla ve Španělsku zrušena v roce 2001. Do té doby mohla být
dobrovolnická služba podle zákona z roku 1996 započítána namísto povinné vojenské služby. Tato
služba musela trvat alespoň po dobu šesti měsíců u stejné organizace, která zároveň figurovala na
seznamu Ministerstva spravedlnosti a vnitra.
Zdroje informací:
Zákon 6/1996 o dobrovolnictví z 15. ledna 1996
European Volunteer Centre: Voluntary Action in
http://www.cev.be/Documents/Facts&Figures_Spain.pdf

Spain.

Facts

and

Figures.

URL:

VELKÁ BRITÁNIE
V roce 1998 vznikla Úmluva o vztazích mezi vládou a dobrovolnickým a komunitním sektorem
v Anglii (Compact on Relations between Government and the Voluntary and Community Sector in
England), která vyjadřuje zájem vlády na podpoře dobrovolnictví v zemi. Podobná úmluva byla
uzavřena i pro Skotsko, Wales a Severní Irsko. Jejich cílem je vytvořit rámec pro spolupráce mezi
vládními úřady a nevládním neziskovým sektorem v oblasti dobrovolnictví.
Místní definice:
Pod pojmem dobrovolnictví se v Anglii rozumí bezplatné trávení času činností, jejímž cílem je
prospěch životního prostředí nebo někoho (jednotlivců či skupiny), kdo nepatří do rodinného
okruhu dobrovolníka.
Skotský koncept dobrovolnictví (používaný Volunteer Development Scotland) je o něco širší. Jedná
se o čas a energii, která je věnována ve prospěch jednotlivců, skupin, komunit nebo životního
prostředí. Dobrovolnické aktivity jsou vyvíjeny na základě vlastní volby a představují základní
individuální prostředek, kterým se jednotlivci aktivně podílejí na chodu komunity, k níž přináleží.
Dobrovolnictví má přímou vazbu na občanské zapojení, sociální spravedlnost, celoživotní
vzdělávání a obnovu komunity.
Zákonná úprava:
Ve Velké Británii neexistuje zvláštní právní norma, která by upravovala dobrovolnictví. Na
konkrétní příklady se vztahují ustanovení obecných zákonů. Vzhledem k obecným odlišnostem
anglosaského práva od kontinentálního je mnoho náležitostí upraveno tradicí a dobrými mravy, byť
se v psaných zákonech nutně neobjevují.
Pokud má dobrovolník s organizací sepsanou smlouvu, která de facto zakládá vztah zaměstnavatelzaměstnanec, tento vztah se řídí Zákoníkem práce. Na dobrovolníky tohoto druhu se rovněž
vztahuje Zákon o minimální mzdě z roku 1998. Praxe uzavírání smluv mezi organizací a
dobrovolníky je stále častější, což vytváří pochybnosti o faktickém statutu dobrovolníků.
Náhrady výloh:
Neexistuje zákonná povinnost organizací hradit dobrovolníkům výlohy spojené s výkonem
dobrovolnické služby, patří to však k dobrým mravům a většina organizací tak činí.
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Tyto náhrady nejsou zatíženy daňovou povinností, pokud je prokázána jejich odůvodněnost a
nepřesahují „rozumnou výši“. Náhrady mohou být rovněž vypláceny předem, pokud je k tomu
opodstatnění.
Dobrovolníci by nicméně neměli získávat pravidelné fixní zálohy na výdaje nebo vyšší sumy, než
jsou jejich faktické výdaje. V takovém případě by tyto příjmy podléhali zdanění a dobrovolník by
mohl pozbýt nárok na výplatu sociálních dávek, pokud nějaké od státu pobírá.
Sociální zabezpečení:
Organizace, které využívají práce dobrovolníků, jsou odpovědné za bezpečnost práce a pracoviště a
jejich zdravotní nezávadnost. Zákon sice nestanoví povinnost organizacím sjednávat pro
dobrovolníky úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu (jinak je tomu u dobrovolníků,
kteří mají statut zaměstnance, tam tato zákonná povinnost existuje), většinou tak však z výše
uvedených důvodů činí.
Osoby, které pobírají podporu v nezaměstnanosti, mohou působit jako dobrovolníci, musí však
prokázat, že práci i nadále aktivně hledají a jsou schopné a ochotné během 48 hodin se zúčastnit
pohovoru a do doby jednoho týdne do práce případně nastoupit. O svém záměru působit jako
dobrovolník musí daná osoba informovat příslušný pracovní úřad.
Osoby, které pobírají částečný či plný invalidní důchod, mohou rovněž vyvíjet dobrovolnické
aktivity, musí však prokázat, že se nejedná o činnosti, na které mu byl důchod udělen. O svém
záměru působit jako dobrovolník musí daná osoba informovat příslušný úřad sociální péče.
Dobrovolnictví v zahraničí:
Osoby, které vycestují do zahraničí za účelem výkonu dobrovolnické služby, pozbývají nárok na
výplatu příspěvku na bydlení, pokud je jejich pobyt v zahraničí delší než šest týdnů.
Osoby, které pobírají podporu v nezaměstnanosti, musí prokázat, že aktivně práci hledají a jsou
schopné a ochotné kdykoliv do práce nastoupit. Z toho důvodu ve většině případů dobrovolníci
působící v zahraničí o podporu v nezaměstnanosti dočasně přicházejí. Po svém návratu mají právo
na obnovení výplaty této sociální dávky.
Rodiny mladistvých a závislých osob, jež vycestují jako dobrovolníci na dobu delší než 8-10 týdnů,
pozbývají nárok na rodinné přídavky. Po návratu těchto osob mohou odpovědní zástupci o obnovení
výplaty rodinných přídavků požádat, pokud je osoba, na níž rodinné přídavky uplatňuí, mladší 19
let a po svém návratu se alespoň na 12 hodin týdně zapojí do vzdělávacího systému, v jehož rámci
se připravuje na budoucí povolání.
Zahraniční dobrovolníci ve Velké Británii:
Azylový a imigrační zákon z roku 1996 zakazuje práci cizinců bez pracovního povolení. Toto
ustanovení se však nevztahuje na zahraniční dobrovolníky, s výjimkou situace, kdy mají právní
postavení zaměstnance. Další náležitosti se potom odvíjí od země původu dobrovolníka.
Občané členských zemí EU a Evropského hospodářského prostoru nepotřebují pro výkon
dobrovolnické služby ani pracovní ani pobytové povolení. Mohou nicméně být před vstupem do
země požádáni, aby prokázali svou finanční soběstačnost. Tuto skutečnost může za dobrovolníka
deklarovat organizace, která jeho služeb využívá.
Státní příslušníci ostatních zemí musí požádat o „dobrovolnické vízum“ a o pracovní povolení.
Kritéria kladená na dobrovolníky při jejich žádosti o vstup jsou poměrně přísná a dobrovolník musí
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požadované skutečnosti sám prokázat. Vstup je povolen pouze dobrovolníkům, kteří budou
pracovat pro charitativní organizaci (existuje seznam uznávaných charitativních organizací,
subjekty, které na něm nefigurují, avšak splňují standardní požadavky, nejsou nijak
diskriminovány), v jejímž rámci však nebudou zastávat žádnou placenou funkci ani nebudou
vykonávat práci za úplatu. Zároveň práce, kterou pro organizaci budou vykonávat, musí být taková,
která se na běžném trhu práce neobjevuje. Dobrovolník rovněž musí prokázat, jakým způsobem
zajistí svou existenční soběstačnost. Úřady rovněž sledují počet výjezdů a návratů dobrovolníka z a
do Británie během doby, kdy má statut zahraničního dobrovolníka, v případě nesrovnalostí
(patrného úmyslu se ve Velké Británii usadit) je možné povolení odebrat.
Zdroje:
European Volunteer Centre: Voluntary Activities in the United Kingdom. Facts and Figures (April
2004). URL: http://www.cev.be/Documents/Facts%20and%20Figures%20UK%20updated.pdf
European Volunteer Centre: Legal
http://www.ukvf.org/Legal Status UK.doc
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