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I.

ÚVOD

Dobrovoľníctvo je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti.
Vďaka dobrovoľníctvu môžu občania významne prispieť k sociálnemu a
hospodárskemu rozvoju svojich spoločenstiev. Navyše môžu rozšíriť vplyv a
kapacity organizácií občianskej spoločnosti (OOS)3 a zároveň rozvíjať vlastné
schopnosti. Prínosy dobrovoľníctva opakovane uznávajú rôzne iniciatívy
zamerané na podporu dobrovoľníctva na medzinárodnej a európskej úrovni.4
Povedomie vlád a organizácií občianskej spoločnosti o dôležitosti právneho
rámca upravujúceho dobrovoľníctvo sa neustále zvyšuje. Niektoré európske
krajiny zahájili preto aktivity smerujúce k právnej reforme a vytvoreniu prostredia
podporujúceho dobrovoľníctvo.
Tento článok sa zameriava na potrebu úpravy dobrovoľníctva a poskytuje
prehľad pravidiel, ktoré by mohli byť základom každého právneho rámca
dobrovoľníckych iniciatív. Okrem toho sa článok zameriava aj na otázky týkajúce
sa dobrovoľníctva, odporúčania medzinárodných odborníkov a poskytne aj
príklady ako zákony určitých krajín upravujú dobrovoľnícke aktivity. Pomocou
analýzy sa tento článok pokúša pomôcť národným vládam a zákonodarcom, ktorí
uvažujú o miestnych reformách s cieľom prijať optimálne vládne stratégie, ktoré
umožnia zavedenia dobrovoľníctva a maximálne využitie jeho potenciálu.
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II.

DOBROVOĽNÍCTVO A ZÁKON

Právny rámec je iba časťou sociálneho a inštitucionálneho kontextu tvoriaceho
dobrovoľníctvo v danej krajine. Úroveň dobrovoľníctva záleží aj od takých
faktorov, ako je ekonomická a politická situácia, stupeň rozvoja neziskového
sektora a jeho reputácia, kultúra dobrovoľníctva a trh práce. Skúsenosti
európskych krajín potvrdzujú, že právny rámec sa stáva prioritou v momente,
keď začína dobrovoľníctvu klásť prekážky. Preto prešli najmä krajiny strednej a
východnej Európy z fázy verejného uznania hodnoty dobrovoľníctva do fázy
vytvorenia právneho prostredia podporujúceho rozvoj dobrovoľníctva. Niekoľko
európskych krajín už prijalo ustanovenia týkajúce sa dobrovoľníctva, vrátane
Českej republiky, Maďarska, Talianska, Lotyšska, Luxemburska, Poľska,
Portugalska, Rumunska a Španielska. Ďalšie krajiny ako Chorvátsko, Bosna a
Hercegovina takúto legislatívu pripravujú.5
Medzinárodné organizácie, uvedomujúc si dôležitosť právneho rámca, podporujú
štáty v úprave a podpore dobrovoľníctva. Napríklad uznesenie, ktoré prijalo
Valné zhromaždenie OSN č. 56/38, odporúča, aby krajiny vytvárali fiškálne,
legislatívne a ďalšie rámce vrátane komunitných organizácií a neziskových
organizácií zameraných na dobrovoľníctvo prostredníctvom nasledujúcich
prostriedkov:
(i)

(ii)

Prijatím zodpovedajúcej legislatívy. Cieľom je povzbudiť a inšpirovať
občanov k dobrovoľníctvu, ale ponechať rozhodnutie na danej osobe
alebo organizácii a takisto umožňovať dobrovoľnícku činnosť
zamestnancom. Štát môže poskytnúť daňové úľavy a finančnú
podporu organizáciám, alebo ochranu proti prípadným rizikám
v rozsahu prijateľnom pre danú spoločnosť.
Umožňovaním vzniku partnerstiev medzi subjektami občianskej
spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na dobrovoľníctvo, vrátane
vytvárania podmienok pre spoločné plánovanie, implementáciu a
monitorovanie. Toto riešenie by mohlo zahrnúť aj dobrovoľnícke
aktivity zamestnancov v súkromnom sektore.6

Rada Európy tiež odporúča, aby jednotlivé krajiny definovali dobrovoľnícku
službu na národnej úrovni s dôrazom na jej výchovnú a vzdelávaciu stránku a jej
význam pre spoločnosť.7 V jej odporúčaní z roku 2001 sa Generálne
zhromaždenie Rady Európy obrátilo na Výbor ministrov, aby vyzval členské štáty
na „určenie a odstránenie zákonov a postupov a iných prekážok, ktoré priamo
5
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6
http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2007/N0147881.pdf
7
Odporúčanie Výboru ministrov členských štátov Rady Európy č. R (94)4 týkajúce sa podpory
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alebo nepriamo zabraňujú občanom v dobrovoľníctve, a na zníženie daňového
zaťaženia, ktoré penalizuje dobrovoľnícke aktivity“ a ďalej na „zaistenie právneho
postavenia dobrovoľníkov a adekvátnych sociálnych istôt pri rešpektovaní ich
nezávislosti a odstránení finančných prekážok dobrovoľníctva.8
Čo sa týka právneho rámca a dobrovoľníctva, treba položiť niekoľko
predbežných otázok týkajúcich sa tohto vzťahu. Prečo by sa napríklad malo
dobrovoľníctvo právne upraviť a v akom rozsahu? Je nevyhnutné, aby sa
dobrovoľníctvo upravilo špeciálnym zákonom? Na tieto otázky neexistuje
jednoznačná odpoveď, ale cenný návod môžu poskytnúť skúsenosti krajín, ktoré
už príslušné právne reformy realizovali v praxi.
1.
Prečo by sa malo dobrovoľníctvo podporovať a právne upraviť?
Dobrovoľníctvo je veľmi prínosné pre spoločnosť a osobitne pre organizácie
občianskej spoločnosti. Najdôležitejšie prínosy by sa dali zhrnúť takto:
Dobrovoľníctvo zvyšuje účasť občanov na spoločenskom živote, pomáha
budovať miestne vzťahy a vytvára pocit zodpovednosti za riešenie problémov
danej komunity. Nedávny výskum vo Veľkej Británii potvrdzuje, že
dobrovoľníctvo môže „zvýšiť pocit šťastia v komunite“ a prispieť k väčšej
spokojnosti so životom.9
Dobrovoľníctvo je dôležitou súčasťou iniciatív občianskej spoločnosti. Podľa
jednej štúdie, dobrovoľníci tvoria 43% všetkých pracovníkov občianskej
spoločnosti v 35 skúmaných krajinách. 10 Len v samotnom Poľsku je 87% OOS
závislých na dobrovoľníkoch.11
Ak spočítame čas, ktorý dobrovoľníci odpracujú a priemerný plat v danej oblasti,
v ktorej pracujú, ich príspevok presahuje dary v hotovosti. Štúdia 24 krajín zistila,
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k Medzinárodnému roku dobrovoľníkov 2001“ (návrh), dokument 8917, 22. december 2000 (Improving the
Status and Role of Volunteers as a Contribution by the Parliamentary Assembly to the International Year of
Volunteers, 2001) http://www.seeyn.org/files/4/6_Voluntarism_and_public_institutions.pdf, 203-205
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že priemerná finančná hodnota dobrovoľníctva predstavuje 65% filantropických
príjmov neziskových organizácií, kým finančné dary predstavujú 35%.12
Dobrovoľníctvo predstavuje približne 8%-ný prínos k priemernému hrubému
domácemu produktu daných krajín a v niektorých krajinách môže táto hodnota
dosiahnuť dokonca 14%.13 V roku 2003 prispeli dobrovoľníci k ekonomike Veľkej
Británie sumou £42,6 miliárd.14
Dobrovoľníctvo taktiež pomáha aj samotným dobrovoľníkom. Mladí alebo
nezamestnaní ľudia sa môžu naučiť nové zručnosti alebo zlepšiť tie už získané,
získať sebavedomie a istotu, ktoré im pomôžu v príprave na zamestnanie.
Dobrovoľníctvo umožňuje aj starším občanom sa angažovať, prispievať
k verejnému dobru a dáva im pocit, že ich schopnosti sú oceňované. Toto môže
prispieť k udržiavaniu ich sebavedomia a k medzigeneračnej spolupráci
a solidarite.
2.

Aký vplyv majú zákony na dobrovoľníctvo?

Analýzy uskutočnené v jednotlivých krajinách ukazujú, že nepriaznivé právne
prostredie môže predstavovať závažnú prekážku pre dobrovoľníctvo. Mnoho
národných zákonov buď priamo bráni dobrovoľníctvu alebo ho nepodporuje. Toto
platí najmä v stredo- a východoeurópskych krajinách, kde dobrovoľníctvo nie je
štandardnou súčasťou danej kultúry. Naopak v krajinách s dlhou tradíciou
dobrovoľníctva, ako sú Veľká Británia alebo Nemecko, sú dobrovoľníctvo
a dobrovoľníci chránení rôznymi zákonmi.
Otázky právneho rámca sa stávajú dôležitými najmä pre dobrovoľnícke dohody,
ktoré vyžadujú každodennú prácu počas dlhšieho obdobia. Dlhodobých
dobrovoľníkov ovplyvňuje celý rad zákonov, ako napríklad pracovné zákony,
daňové zákony, zákony týkajúce sa priamo, ale aj nepriamo (finančnej)
zodpovednosti. Možné problémy sa týkajú najmä nesprávnej interpretácie
pracovných zákonov, zdaňovania hodín odpracovaných dobrovoľníkmi, stratu
podpory v nezamestnanosti, záležitostí týkajúcich sa zodpovednosti
a dobrovoľníkov pracujúcich v nebezpečných podmienkach bez znalosti svojich
práv a povinností. Niektoré organizácie v Chorvátsku mali z dôvodu neexistencie
12
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právnych definícií dokonca problémy s registráciou činnosti: „poskytovanie
dobrovoľníckych služieb“ ako súčasti ich aktivít v rámci štatútu. Registračné
orgány si neboli isté, čo „dobrovoľnícke služby“ znamenajú.
Národná legislatíva by v prvom rade mala definovať a právne upravovať
dobrovoľníctvo s cieľom zaistiť jeho uznanie, poskytnúť právny rámec pre rôzne
dobrovoľnícke dohody a jasne stanoviť rozdiel medzi dobrovoľníckym
a zamestnaneckým vzťahom. Neexistencia právnej definície „dobrovoľníka“
a štandardných podmienok „dobrovoľníckej dohody“ môže mať za následok, že
s dobrovoľníkmi sa jedná ako s platenými zamestnancami. V dôsledku toho
môže byť akákoľvek finančná odmena považovaná za „náhradu“ a OSS môžu
mať problémy s pracovným zákonom a požiadavkou vyplatenia „minimálnej
mzdy.“ Napríklad v Lotyšsku neboli OSS schopné preplatiť náklady na
dobrovoľníkov, pretože by si to vyžadovalo podpísanie pracovnej zmluvy. Tým by
sa zároveň dobrovoľníci museli podriadiť pracovným zákonom a musela by sa im
vyplácať minimálna mzda.15 V Chorvátsku a Macedónsku môže štátna inšpekcia
dočasne zabrániť výkonu pracovných povinností, ak zistí, že zamestnanecký
pomer nebol začatý v súlade so zákonom (to znamená, že strany nepodpísali
pracovnú zmluvu).
Neexistencia právneho štatútu môže vyústiť do straty podpory
v nezamestnanosti. V Českej republike pracovníci úradov práce zrušili podporu
v nezamestnanosti pre nezamestnaných, ktorí pracovali ako dobrovoľníci. Táto
práca bola považovaná za nezákonnú aj napriek tomu, že za ňu nedostávali ani
finančnú, ani materiálnu náhradu.16 Počas prípravy zákona o dobrovoľníctve
vyjadrilo jedno chorvátske ministerstvo názor, že ak nezamestnaní chcú
pracovať ako dobrovoľnícka sila, mala by sa ich podpora v nezamestnanosti
pozastaviť na dobu trvania ich dobrovoľníckych záväzkov.
Ďalšou závažnou prekážkou dobrovoľníctva je daňový výklad preplácania
nákladov. Medzinárodní odborníci17 sa zhodujú, že dobrovoľníci by mali mať
nárok na preplatenie primeraných nákladov spojených s výkonom dobrovoľníckej
činnosti. Avšak v niektorých krajinách (napr. vo Švajčiarsku, Belgicku a
Macedónsku) je preplácanie nákladov dobrovoľníkov zdaňované. Nezdaňuje sa
15

Raymond Stephens, "Lotyšské dobrovoľníctvo: hľadanie priaznivého prostredia“ (Latvian Volunteerism: In
Search of a Favorable Environment), SEAL,
podzim 2001

16

Vojtech Tutr „Návrh zákona pre českých dobrovoľníkov“ (A draft Law for Czech Volunteers) SEAL, jeseň
2001
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odborníkov k vypracovaniu prehľadného vyhodnotenia nazvaného „Právne otázky ovplyvňujúce
dobrovoľníkov a dobrovoľníctvo v Európe“ (Legal Issues Affecting Volunteers and Volunteering in Europe),
Varšava, Poľsko, 23.-26. január 2002. Výsledkom stretnutia boli „Odporúčania a závery ovplyvňujúce právne
otázky dobrovoľníkov“ (Recommendations and Conclusions on Legal Issues Affecting Volunteers).
Odporúčania boli zapracované do legislatívy Českej republiky a Litvy, prvých krajín v strednej a východnej
Európe, ktoré prijali zákon v tejto oblasti. Odporúčania ďalej prijali Chorvátsko, Bosna a Maďarsko.
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tam iba preplácanie nákladov zamestnancov. Toto predstavuje vážnu prekážku
pre nábor a mobilizáciu dobrovoľníkov. Podobne je to aj v Estónsku, kde pri
preplácaní nákladov dobrovoľníkov musia OOS použiť pracovnú alebo inú
občiansku zmluvu, pri ktorých však všetky platby podliehajú zdaneniu.18
V krátkosti, právne uznanie dobrovoľníctva je dôležité, pretože zaisťuje ochranu
dobrovoľníkov počas poskytovania dobrovoľníckej služby a ich odlíšenie sa od
radových zamestnancov. Predmetný zákon by sa preto mal zamerať na
nahradenie prekážok výhodami.
3.

Aký rozsah regulácie je potrebný?

Akokoľvek je právna úprava dobrovoľníctva dôležitá, je aj veľmi komplikovaná.
Skúsenosti krajín v regióne hovoria nasledujúce:
Najprv je potrebné uznať, že dobrovoľníctvo môže mať rôzne podoby, od
spontánnych, náhodných susedských iniciatív až po organizované, formálne
a dokonca zmluvne upravené vzťahy založené na pravidelnosti a dlhodobosti.
Okrem toho, dobrovoľníci môžu pracovať aj v skupinách alebo v medzinárodných
programoch, buď na základe vlastnej iniciatívy alebo pozvánky od niekoho iného.
Následne môže byť preto zložité a dokonca aj nebezpečné upravovať všetky
možné formy dobrovoľníctva. Odborníci sa zhodujú, že zákonodarci by mali
„zaistiť, aby zákony so zvláštnym určením neobmedzovali možnosti pre rozvoj
a zlepšenie dobrovoľníckeho prostredia.“19 Inak by mohlo dôjsť k deformácii
celého konceptu.
Na prvom mieste by si preto vlády a OOS mali stanoviť jasné strategické ciele,
ktoré chcú právnou úpravou dobrovoľníctva dosiahnuť. Zároveň by mali
zabezpečiť, aby právna úprava jednej formy dobrovoľníctva neobmedzovala
existenciu iných foriem dobrovoľníctva, najmä však neformálnych a spontánnych
dobrovoľníckych aktivít.
Po druhé, právny rámec by mal viac umožňovať ako len regulovať
dobrovoľníctvo. Zákony a právne požiadavky by mali skôr zaistiť ochranu
a podporu dobrovoľníctva, a nie od neho odrádzať. Nadmerná úprava môže
obmedzovať spontánne iniciatívy, zaťažovať malé OOS a zadusiť dobrovoľnícky
elán.

18

„Správa o právnom štatúte dobrovoľníkov v Estónsku“ (Country Report on the Legal Status of Volunteers
in Estonia), 2005, Association of Voluntary Service Organizations and European Volunteer Centre, "
http://www.avso.org/activities/countryreports/Estonia.pdf

19

Medziparlamentný odbor, Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a OSN
dobrovoľníci „Dobrovoľníctvo a legislatíva: návod“ (A Volunteerism and Legislation: A Guidance Note)
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Po tretie, každá krajina by sa mala na základe svojich sociálnych, kultúrnych
a ekonomických podmienok rozhodnúť, či a ako bude právne upravovať
dobrovoľníctvo. Vlády v partnerstve s OOS a ďalšími zainteresovanými
subjektami musia na začiatku dôkladne zanalyzovať svoje právne systémy
a identifikovať, ako miestne zákony ovplyvňujú dobrovoľníctvo. Potom je
potrebné určiť, ktoré právne úpravy najlepšie zodpovedajú miestnym potrebám.
Ak daný právny systém neumožňuje dobrovoľníctvo, ďalším krokom by malo byť
rozhodnutie o odstránení existujúcich prekážok: buď pomocou samostatného
zákona (napr. Maďarsko), zahrnutím časti o dobrovoľníctve do iného zákona
(napr. prípad Lotyšska a Poľska) alebo prostredníctvom zmien existujúcej
legislatívy (napr. Litva).
Návrhy zákonov by nakoniec mali byť vypracované v úzkej spolupráci vlád, OOS,
odborníkov a ďalších zainteresovaných strán. Účasť mnohých zainteresovaných
subjektov zaistí, že legislatívne iniciatívy sa zmysluplne sústredia na skutočné
potreby dobrovoľníckej komunity.

III.

SÚČASNÉ PRÁVNE RÁMCE A ROZSAH PRÁVNEJ ÚPRAVY

Prístup k právnej úprave dobrovoľníctva nie je jednoznačný, najmä preto, že
dobrovoľnícke aktivity sú rôznorodé, ale aj preto, že rôzne krajiny sledujú rôzne
legislatívne ciele. Táto skutočnosť sa musí zohľadniť pri analýze jednotlivých
prístupov. Ciele určujú rozsah právnych úprav, príslušnú formu dobrovoľníctva,
ktorá sa upravuje, ale aj prínosy, výhody a ochranu, ktorá sa na ňu vzťahuje.
V súlade s týmto tvrdením sa doposiaľ prijaté právne normy v Európe značne
líšia ako v cieľoch, tak v druhu dobrovoľníckych aktivít ale aj v rozsahu právnych
úprav vzťahov medzi dobrovoľníkmi a organizáciami.
Česká republika
Zákon o dobrovoľníckej službe (2002) určuje iba niektoré formy dobrovoľníckych
činností a podmienky, za ktorých Česká republika tieto činnosti podporuje. Zákon
určuje jasný systém a iba tí dobrovoľníci, ktorí spĺňajú jeho podmienky majú
nárok na podporu a ochranu štátu. Podľa tohto zákona štát akredituje určité
organizácie, nazývané aj „vysielajúce organizácie.“ Na základe tejto akreditácie
môže daná organizácia vyberať a školiť dobrovoľníkov v určitých oblastiach,
podpisovať s nimi zmluvy a vysielať ich do „prijímajúcich organizácií.“ Štátne
orgány, organizačné jednotky štátu, úrady, regionálne a samosprávne
administratívne orgány môžu využívať dobrovoľnícke služby na účely stanovené
zákonom, a v takomto prípade majú štatút prijímajúcej organizácie. Nanešťastie,
tisíce dobrovoľníkov, ktorí pracujú v iných organizáciách alebo mimo rámec takto
organizovaných činností, nie sú zákonom uznaní a chránení.
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Maďarsko
Zákon o verejnoprospešnej dobrovoľníckej činnosti (2005) si tiež volí relatívne
úzky prístup k právnej úprave dobrovoľníctva. Zákon upravuje ustanovenia
o verejnoprospešnej dobrovoľníckej činnosti jej zastrešením pod určitú formu
právneho subjektu, tzv. hostiteľská organizácia, ako napríklad verejnoprospešné
organizácie, vládne inštitúcie a verejní alebo súkromní poskytovatelia služieb
sociálnej, kultúrnej, zdravotnej, vzdelávacej alebo na menšiny sa sústrediacej
oblasti. V zákone je jasne určené, že sa netýka dobrovoľníctva v iných typoch
organizácií, oblastiach alebo činnostiach. Znamená to však, že rozsiahle výhody
a ochrana vyplývajúca z tohto zákona sa nevzťahuje na ostatné formy
dobrovoľníctva. Vzhľadom na to, že viac ako polovica registrovaných OOS nemá
štatút verejnoprospešnej organizácie, tento zákon sa nevzťahuje na väčšinu
OOS a ich dobrovoľníkov. Okrem toho, tento zákon požaduje, aby sa
dobrovoľnícke organizácie zaregistrovali na príslušnom ministerstve. Zákon
taktiež podrobne určuje proces registrácie spolu s podmienkami za akých môže
byť registrácia odmietnutá. Organizácie musia päť rokov od ukončenia
spolupráce uchovávať záznamy o všetkých dobrovoľníkoch. Takéto nariadenia
ukladajú prehnane náročné administratívne podmienky na dobrovoľníctvo.
Maďarský zákon je možno jedinečný v tom, do akých podrobností upravuje
dobrovoľnícky vzťah.
Taliansko
Všeobecný zákon o dobrovoľníctve (1991) stanovil princípy a kritériá upravujúce
vzťahy medzi verejnými agentúrami a dobrovoľníckymi organizáciami. Rôzne
kraje a nezávislé správne celky sa musia týmito princípmi riadiť. Krajské orgány
prijali podobné úpravy v súlade s celoštátnym zákonom.20 Zákon sa nesústredí
priamo na dobrovoľníkov ako jednotlivcov, ale skôr na základy dobrovoľníctva
a právnu úpravu dobrovoľníckych činností, na prácu dobrovoľníckych organizácií
a ich vzťahy s národnými a miestnymi vládnymi orgánmi. Zákon zaručuje
dobrovoľníkom určitú ochranu a práva stanovením povinnosti dobrovoľníckych
organizácií poistiť členov proti chorobe alebo spôsobeniu škody. Zákon taktiež
rozlišuje dobrovoľníctvo a pracovný vzťah.
Lotyšsko
Dobrovoľníctvo v Lotyšsku je upravené zákonom o združeniach a nadáciách
(2003). Článok 8 definuje právo združení a nadácií využívať služby
dobrovoľníkov za účelom dosahovania ich štatutárnych cieľov, definuje
dobrovoľníctvo a určuje všeobecné pravidlá týkajúce sa zmlúv, zodpovedností
a preplácania výdavkov.

20

„Správa o právnom štatúte dobrovoľníkov v Taliansku“ (Country Report on the Legal Status of Volunteers
in Italy), 2003, Association of Voluntary Service Organizations and European Volunteer Centre
http://www.avso.org/activities/countryreports/Italy.pdf
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Luxembursko21
Zákon o mládežníckej dobrovoľníckej činnosti (1999) má za cieľ podporovať
účasť mladých ľudí na chode spoločnosti pomocou všeobecne záujmových
činností, ktoré môžu prispieť k ich vzdelaniu alebo môžu byť prospešné pre
ostatných občanov. Pre splnenie podmienok tohto zákona sa musí nezisková
organizácia akreditovať na ministerstve mládeže. Trvanie dobrovoľníckej činnosti
je obmedzené na dobu šiestich alebo dvanástich mesiacov. Táto doba môže byť
skrátená alebo predĺžená iba s povolením ministerstva. Iné formy dobrovoľníckej
činnosti nie sú týmto zákonom upravené.
Poľsko
Zákon o verejnoprospešnej činnosti a dobrovoľníctve (2003) upravuje
dobrovoľníctvo pre neziskové subjekty, mimovládne organizácie, združenia
miestnych vládnych orgánov, orgánov verejnej správy a ďalšie právne subjekty
za podmienok tohto zákona a v rozsahu verejnoprospešných činností. Zákon sa
vzťahuje aj na poľských dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú svoju službu
v medzinárodnej organizácii. Zákon sa nevzťahuje na dobrovoľníkov organizácií,
ktoré nemajú štatút verejnoprospešnej organizácie.
Portugalsko
Zákon o dobrovoľníctve 71/1998 upravuje dobrovoľnícke činnosti pre projekty a
programy realizované za účelom prospechu jednotlivcov, rodiny a spoločnosti.
Podporované organizácie sú neziskové verejné alebo súkromné subjekty
spĺňajúce podmienky najímania dobrovoľníkov a koordinácie ich činnosti. Okrem
toho musia byť dobrovoľnícke činnosti zamerané na sociálny a spoločenský
prospech v občianskom živote, sociálnej činností, v oblasti zdravia, vzdelania,
vedy a kultúry, ochrany pamiatok a životného prostredia, ochrany zákazníkov,
spolupráce pre rozvoj, zamestnania a odbornej výuky, sociálneho začlenenia,
občianskej ochrany, vývoja združovacích činností a sociálneho hospodárstva,
podpory dobrovoľníctva a sociálnej solidarity a podobných oblastiach. Zákon tiež
stanovuje princípy dobrovoľníctva, povinnosti a práva dobrovoľníkov a upravuje
vzťah medzi dobrovoľníkom a podporujúcou organizáciou.
Rumunsko
Zákon o dobrovoľníctve (2001 a dodatok z roku 2002) podporuje dobrovoľníctvo
rumunských občanov a cudzincov, ktoré je organizované verejnými a
súkromnými registrovanými neziskovými subjektmi a účasť mládeže
v medzinárodných dobrovoľníckych programoch realizovaných
decentralizovanými orgánmi v úzkej spolupráci s národnými orgánmi, pod
ktorých kompetenciu spadajú záležitosti týkajúce sa mládeže. Dobrovoľnícke
činnosti musia byť vždy vykonávané na základe písomnej zmluvy, čo sťažuje
21

„Správa o právnom štatúte dobrovoľníkov v Luxembursku“ (Country Report on the Legal Status of
Volunteers in Luxembourg), 2005, Association of Voluntary Service Organizations and European Volunteer
Centre
http://www.avso.org/activities/countryreports/Luxembourg.pdf
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krátkodobé alebo náhodné dobrovoľníctvo. Rumunský zákon zvlášť upravuje
dobrovoľníctvo v rámci komunitného programu „Mládež.“
Španielsko
Španielsky zákon o dobrovoľníckej práci (1996) stanovuje, že dobrovoľnícka
služba musí byť vykonávaná v rámci konkrétneho projektu alebo programu
verejnej alebo neziskovej organizácie. Podporované činnosti musia byť vo
verejnom záujme a týkať sa sociálnej oblasti, vzdelania, kultúry, vedy, športu,
zdravotnej starostlivosti, ekonomického rozvoja, ochrany životného prostredia
alebo podpory občianskej spoločnosti a dobrovoľníctva.22 Niekoľko nezávislých
spoločenstiev vypracovalo vlastnú úpravu dobrovoľníctva, preto tento zákon platí
len pre národné programy a programy zasahujúce viac krajov naraz a
dobrovoľníkov, ktorí spadajú výlučne pod právomoc štátu.23

IV.

PRÁVNE OTÁZKY OVPLYVŇUJÚCE DOBROVOĽNÍCTVO

Diskusia o právnych otázkach ovplyvňujúcich dobrovoľníctvo sa bude riadiť
odporúčaniami prijatými medzinárodnými odborníkmi a skúsenosťami z práce
s rôznymi zákonodarcami v strednej a východnej Európe s prípravou právneho
rámca pre dobrovoľníctvo. V diskusii o zákonoch konkrétnych krajín je nutné ich
posudzovať v ich všeobecnom kontexte a podľa cieľov, viď. kapitola III.
1.

Právne postavenie a definícia dobrovoľníctva

Veľmi málo medzinárodných dohôd alebo dokumentov poskytuje návod na
právnu definíciu dobrovoľníctva. Oznámenie Európskej komisie Rade Európy24
uznáva rozdiely v tradíciach a praxi, ktoré by sa mali vziať do úvahy pri úprave
dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo je definované ako dobrovoľné zapojenie sa
s nasledujúcimi vlastnosťami: otvorené všetkým, bezplatné, vykonávané
z vlastnej vôle, vzdelávacie (neformálne vzdelávanie) s pridanou spoločenskou
hodnotou.“ Dobrovoľnícka služba je ďalej definovaná ako „súčasť dobrovoľníckej
činnosti charakterizovaná nasledujúcimi vlastnosťami: určitá doba, jasné ciele,
22

Miguel Angel Cabra de Luna „Úprava a rozvoj dobrovoľníctva v Španielsku“ (The Regulation and
Development of Voluntary Work in Spain) SEAL, jeseň 2001.
23

„Správa o právnom štatúte dobrovoľníkov v Španielsku“ (Country Report on the Legal Status of
Volunteers in Spain), bez dátumu, Association of Voluntary Service Organizations and European Volunteer
Centre http://www.avso.org/activities/countryreports/Spain.pdf

24

Oznámenie komisie Rade, materiál nadväzujúci na „Štúdie nových podnetov pre mladých Európanov –
navrhované spoločné ciele pre dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí, reakcie na rezolúciu Rady z 27. júna
2002 týkajúcu sa rámca európskej spolupráce v oblasti mládeže (White Paper on a New Impetus for
European Youth – Proposed Common Objectives for Voluntary Activities Among Young People in Response
to the Council Resolution of 27 June 2002 Regarding the Framework of European Cooperation in the Youth
Field) COM/2004/0337,
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0337:EN:HTML
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obsah, úlohy, štruktúra a rámec, zodpovedajúca právna podpora a sociálna
ochrana.“
Dohoda o podpore medzinárodnej dlhodobej dobrovoľníckej služby pre mladých25
upravuje dobrovoľníctvo jednotlivcov z iných krajín. Dohoda definuje
dobrovoľníka ako „osobu zákonne bývajúcu na území jednej Strany, ktorá sa
legálne zdržuje na území druhej Strany nepretržitú dobu, najmenej však tri
mesiace a najdlhšie dvanásť mesiacov, za účelom výkonu dobrovoľníckej služby
a vykonávania dobrovoľníckej činnosti.“ Táto dohoda tiež zdôrazňuje základné
rysy dobrovoľníckeho vzťahu ustanovením, že dobrovoľník nepoberá odmenu a
rozhodol sa stať dobrovoľníkom z vlastnej vôle. Dobrovoľnícka činnosť navyše
nesmie nahradzovať povinnú štátnu službu alebo platené zamestnanie.
Smernica vypracovaná Červeným krížom ponúka dve definície, ktoré by mohli
pomôcť zákonodarcom:
Dobrovoľníctvo je súhrn činností vykonávaných jednotlivcami, združeniami
alebo právnickými osobami pre spoločný prospech, z vlastnej vôle a bez
úmyslu finančného obohatenia, mimo rámec zamestnaneckých a
obchodných vzťahov alebo štátnej služby.“
A ďalej „dobrovoľník je jednotlivec, ktorý z vlastnej vôle poskytuje jeho
alebo jej čas, pracovnú silu a schopnosti občas alebo pravidelne, bez
očakávania odmeny inej než je uhradenie primeraných nákladov a
príspevkov na ubytovanie a stravu nevyhnutných pre dokončenie jeho alebo
jej dobrovoľníckej úlohy konanej pre verejné blaho, jednotlivo alebo v rámci
neformálne alebo formálne registrovaných neziskových alebo
mimovládnych organizácií alebo verejných subjektov na národnej alebo
medzinárodnej úrovni.“26
Zákony konkrétnych krajín spravidla definujú dobrovoľníctvo ako činnosti
vykonávané jednotlivcami na základe vlastnej slobodnej vôle pre blaho iných bez
nároku na odmenu. Niektoré zo zákonov ďalej odlišujú dobrovoľníctvo od
zamestnania. Napríklad rumunský zákon stanovuje, že dobrovoľnícke činnosti sú
„odlišné od pracovných vzťahov a vzťahov medzi zamestnávateľom a platenými
zamestnancami.“ Taliansky zákon stanovuje, že rola dobrovoľníka je
porovnateľná s akýmkoľvek vzťahom medzi zamestnávateľom a zamestnancom
poberajúcim mzdu od danej organizácie. Maďarský zákon doplňujúci zákon
LXXV z roku 1996 o pracovnom dozore odlišuje dobrovoľníctvo od zamestnania
na základe dobrovoľníckej zmluvy. Portugalský zákon stanovuje ďalší rys
dobrovoľníctva, a to, že dobrovoľníci by nikdy nemali nahradzovať ľudské zdroje
nevyhnutné pre výkon základných činností organizácie.
25

Konferencia o podpore medzinárodnej dlhodobej dobrovoľníckej služby mladých ľudí (Convention on the
Promotion of a Transnational Long-term Voluntary Service for Young People). 2000,
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/175.htm

26

Medziparlamentný odbor, Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a OSN
dobrovoľníci „Dobrovoľníctvo a legislatíva: návod“ (A Volunteerism and Legislation: A Guidance Note)
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Rumunský zákon ďalej odlišuje zamestnanie od dobrovoľníctva a zaisťuje, že
koncept dobrovoľníctva nie je zneužívaný:
1.
2.

3.

Uzatvárať dobrovoľnícke zmluvy so zámerom vyhnúť sa uzatvoreniu
pracovných zmlúv alebo zmlúv o dielo alebo iných záväzných zmlúv je
prísne zakázané.
Akákoľvek zmluva uzavretá v rozpore s týmto zákonom právnymi subjektmi
uvedenými vyššie v čl. 1 so zámerom vyhnúť sa uzatvoreniu pracovných
zmlúv alebo zmlúv o dielo alebo iných záväzných zmlúv je právne neplatná
a neúčinná.
Účasť na dobrovoľníckych činnostiach nesmie nahrádzať vojenskú službu
prípadne civilnú službu nahradzujúcu vojenskú službu a nesmie
zodpovedať platenému zamestnaniu.

Z vyššie uvedených definícii je nutné vyzdvihnúť nasledujúce rysy
dobrovoľníctva:
i.
-

-

Kto sú dobrovoľníci?
Dobrovoľníci sú jedinci, fyzické osoby. Dobrovoľníci môžu pracovať v
skupinách alebo prostredníctvom organizácie, napr. združenia.
Každopádne skupina, združenie alebo právny subjekt by nemali byť
považované za „dobrovoľníka.“27
Dobrovoľník môže byť občan danej krajiny alebo cudzinec vykonávajúci
dobrovoľnícku službu v danej krajine.28
Akákoľvek osoba sa môže stať dobrovoľníkom. Správa Komisie sociálnych
vecí, zdravotníctva a rodiny dospela k názoru, že členské štáty Rady
Európy by mali prijať stratégie „podporujúce rôznymi opatreniami zapojenie
všetkých občanov do dobrovoľníckej služby vrátane znevýhodnených
menšín v tradične vylúčených skupinách, napr. nezamestnaní, imigranti,
telesne postihnutí alebo dôchodcovia.“29 Každopádne, niektoré krajiny
stanovujú, kto sa môže stať dobrovoľníkom a kto nie. Krajiny najčastejšie
stanovujú vekové limity pre dobrovoľnícke záväzky, hlavne kvôli ochrane
dobrovoľníkov, ale aj pre zaistenie súladu s formou dobrovoľníctva, ktorú
daný zákon upravuje. Podľa českého práva sa dobrovoľníkom môže stať
fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ak je dobrovoľnícka služba vykonávaná

27

Právne otázky ovplyvňujúce dobrovoľníctvo v Európe, (Legal Issues Affecting Volunteers and
Volunteering in Europe), Varšava, Poľsko, 23.-26. január 2002.

28

Viď. napríklad smernice Rady 2004/114/EC týkajúce sa podmienok prijímania občanov tretích štátov za
účelom štúdia, študentskej výmeny, neplatenej školskej alebo dobrovoľníckej služby.

29

Rada Európy „zlepšenie postavenia a role dobrovoľníkov – príspevok parlamentného zhromaždenia
k Medzinárodnému roku dobrovoľníkov 2001“ (návrh), dokument 8917, 22. december 2000, (Improving the
Status and Role of Volunteers as a Contribution by the Parliamentary Assembly to the International Year of
Volunteers 2001), http://www.seeyn.org/files/4/6_Voluntarism_and_public_institutions.pdf, 210.
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na území Českej republiky, alebo osoba staršia ako 18 rokov, ak je
dobrovoľnícka služba vykonávaná v zahraničí.
V Maďarsku zákon upravuje nielen výkon dobrovoľníckej služby neplnoletými, ale
tiež osobami s obmedzenou právnou spôsobilosťou. Osoby s obmedzenou
právnou spôsobilosťou a neplnoletí starší ako 10 rokov môžu vykonávať
dobrovoľnícku činnosť len za nasledujúcich podmienok:
1.

2.
3.

Osoba mladšia ako 18 rokov alebo dospelá osoba s obmedzenou právnou
spôsobilosťou môže vykonávať verejnoprospešnú dobrovoľnícku činnosť
zodpovedajúcu veku danej osoby, fyzickej zdatnosti, mentálnej a morálnej
úrovni a schopnostiam, ak táto činnosť nepredstavuje zdravotné riziko pre
danú osobu, pre jej rozvoj, školskú dochádzku a výsledky.
Dobrovoľníci mladší ako 16 rokov alebo dospelí dobrovoľníci
s obmedzenou právnou spôsobilosťou nesmú vykonávať verejnoprospešnú
dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.
Dobrovoľníci mladší ako 18 rokov nesmú vykonávať verejnoprospešnú
dobrovoľnícku činnosť medzi 20. hodinou večernou a 6. hodinou rannou.

ii.
Druhy činností:
Dobrovoľnícke činnosti by mali byť považované za príspevok v naturáliách (tzn.
čas alebo služby), a nie za tovar, hotovosť alebo inú hodnotu. Ďalej by malo byť
dobrovoľníkom umožnené poskytovať akúkoľvek službu povolenú zákonom.
Niektoré krajiny stanovujú, že služby nesmú byť poskytované pod minimálnu
stanovenú cenu (platí pre právne poradenstvo, zdravotnícke služby). Ak
zákonodarcovia plánujú upraviť dobrovoľníctvo, mali by mať na pamäti
potenciálne výhody, ktoré môže dobrovoľnícka činnosť priniesť. Medzinárodní
odborníci sa zhodujú, že „je hlavnou prioritou, aby právny rámec týkajúci sa
dobrovoľníctva poskytoval čo najzrozumiteľnejšie a pružné definície
dobrovoľníctva a dobrovoľníkov.“30
Väčšina zákonov uznáva, že dobrovoľníctvo by malo byť vykonávané pre verejné
blaho, ale niektoré zákony, ako napr. portugalský zákon výslovne stanovuje
oblasti verejnoprospešných aktivít (viď. kapitola III.). Podobne, rumunský zákon
uvádza nasledujúce verejnoprospešné činnosti: sociálna práca, sociálna
starostlivosť, ochrana ľudských práv, zdravie a zdravotníctvo, kultúra,
vzdelávanie, podpora vzdelávania, veda, humanitárna činnosť, filantropia, šport,
životné prostredie a spoločenské a komunitné činnosti.
iii. Príjemca dobrovoľníckych služieb
Vo všeobecnosti, dobrovoľníci poskytujú služby prinášajúce úžitok inému
jedincovi, ktorý nie je v príbuzenskom vzťahu s dobrovoľníkom, alebo širšej
spoločnosti, organizácii, právnickej osobe, verejným orgánom alebo aj
30

Medziparlamentný odbor, Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a OSN
dobrovoľníci „Dobrovoľníctvo a legislatíva: návod“ (A Volunteerism and Legislation: A Guidance Note)
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vo všeobecnom záujme (napr. ochrana životného prostredia). Napríklad
rumunský zákon stanovuje, že príjemca dobrovoľníckych služieb môže byť
fyzická alebo právnická osoba a zdôrazňuje, že hostiteľská organizácia môže
mať úžitok z dobrovoľníckej činnosti.
Španielsky zákon vylučuje dobrovoľnícke činnosti vykonávané mimo verejných
alebo súkromných neziskových organizácií, a dôvodom takejto činnosti je napr.
rodina, priateľstvo alebo susedská ústretovosť.31 Podobne, rumunský zákon
stanovuje, že „sebestačná a sporadická dobrovoľnícka činnosť, okrem tej
vykonávanej na základe a v rámci vzťahu s právnickými osobami, zameraná na
rodinu, priateľov alebo susedov nie je dobrovoľníckou činnosťou, a teda nespadá
pod tento zákon.“32
iv. Slobodná voľba:
„Slobodná voľba“ znamená (1) osobnú slobodu akéhokoľvek jedinca rozhodnúť
sa, že sa stane dobrovoľníkom a (2) rozsah dobrovoľníckej činnosti, ktorú je
ochotný vykonávať bez akéhokoľvek zásahu alebo donútenia zo strany štátnych
orgánov alebo zákona. To, či dané činnosti môžu byť označené ako
dobrovoľníctvo, by malo byť stanovené zákonom na základe vyhodnotenia, či by
daný jedinec čelil následkom, ak by odmietol vykonávať danú činnosť a také
následky by mohli mať vplyv na rozhodnutie dobrovoľníka.
Tento prvok „slobodnej voľby“ odlišuje dobrovoľníctvo od iných druhov činností,
ktoré by v inej situácii mohli byť nazývané „dobrovoľníctvo.“ Napríklad niektoré
krajiny v regióne označujú civilnú službu alebo učňovský pomer ako
dobrovoľníctvo. Civilná služba nahradzuje povinnú vojenskú službu a učňovský
pomer je formou odbornej prípravy vyžadovanej niektorými profesiami pred
zložením profesionálnych skúšok (napr. právnych, zdravotníckych). Ďalšie krajiny
spochybňujú to, či tieto spadajú pod tradičnú definíciu dobrovoľníctva. Okolnosť,
ktorá spustila túto diskusiu je fakt, že civilná služba a v mnohých prípadoch
učňovský pomer sú vykonávané bez nároku na mzdu.
Spravidla učňovský pomer alebo vojenská služba by nemali byť považované za
dobrovoľníctvo, a to aj napriek tomu, že nimi nevzniká nárok na mzdu. Ak
„slobodná voľba“ znamená slobodu rozhodnúť sa, či sa jedinec chce alebo
nechce stať dobrovoľníkom, tak akákoľvek penalizácia alebo znevýhodnenie za
nesplnenie takej služby znamená odoprenie práva na slobodnú voľbu. Učňovský
pomer alebo vojenská služba sú povinnosti, či už vyžadované štátom alebo
vzdelávacou inštitúciou alebo odborným združením. Pri existencii takých
požiadaviek môže byť taká služba len ťažko považovaná za dobrovoľníctvo.
31

Miguel Angel Cabra de Luna „Úprava a rozvoj dobrovoľníctva v Španielsku“ (The Regulation and
Development of Voluntary Work in Spain) SEAL, jeseň 2001.
32

„Správa o právnom štatúte dobrovoľníkov v Rumunsku“ (Country Report on the Legal Status of
Volunteers in Romania), 2005, Association of Voluntary Service Organizations and European Volunteer
Centre http://www.avso.org/activities/countryreports/Romania.pdf

International Journal of Not-for-Profit Law /vol. 9, No. 3, June 2007/

14

Odopretie slobodnej voľby má prednosť pred neplateným poskytovaním takých
služieb. Sloboda voľby tiež znamená, že dobrovoľník môže ukončiť svoj záväzok
kedykoľvek alebo za podmienok uvedených v zmluve alebo inej dohode
s hostiteľskou organizáciou. Štátni zamestnanci alebo učni, ktorí odmietnu splniť
požadované úlohy, musia čeliť následkom.
V súlade s vyššie uvedeným, španielsky zákon stanovuje, že dobrovoľnícke
služby by mali poskytovať slobodne z altruistických pohnútok, nie na základe
osobnej alebo zákonnej povinnosti. Maďarský zákon stanovuje, že činnosti
nemôžu byť považované za verejnoprospešnú dobrovoľnícku činnosť, ak je ich
účelom prospech daného dobrovoľníka alebo jeho blízkeho príbuzného, ak je
daná činnosť vyžadovaná zákonom, súdom alebo iným štátnym orgánom, alebo
ak sa strany dohodli na inom právnom vzťahu. Zákon ďalej uvádza podrobnosti
takýchto nedobrovoľníckych dohôd v jednotlivých článkoch. Oznámenie
Európskej komisie Rade Európy33 ďalej zdôrazňuje, že civilná služba nie je
dobrovoľníckou činnosťou. Taktiež český zákon stanovuje, že vojenská služba
alebo civilná služba, nahradzujúca vojenskú službu, nie je dobrovoľníckou
službou.
v.
Bezplatnosť
Pretože dobrovoľníctvo je chápané ako darovanie času a energie, dobrovoľnícka
služba by mala byť vykonávaná bezplatne. Poľský zákon dokonca stanovuje, že
„hodnota služieb poskytovaných dobrovoľníkmi nie je považovaná za poskytnutie
daru prijímajúcej organizácii podľa ustanovení občianskeho zákonníka a
daňových nariadení.“ Taliansky zákon stanovuje, že dobrovoľníci nemajú nárok
na odmenu vrátane odmeny od prijímajúcej organizácie. Maďarský zákon
stanovuje, že akékoľvek finančné zisky dobrovoľníka alebo jeho blízkeho
príbuzného, vzniknuté poskytovaním dobrovoľníckych služieb, budú považované
za odmenu. Portugalský zákon uznáva bezplatnosť ako jeden zo základných
princípov dobrovoľníctva. Táto zásada znamená, že dobrovoľníci nemôžu
prijímať odmenu, granty alebo dary po dobu výkonu dobrovoľníckej služby.
Hoci dobrovoľníctvo ako také nemôže byť odmeňované, dobrovoľníkom môžu
byť preplácané výdavky vzniknuté v priebehu dobrovoľníckej služby. Ak o to
dobrovoľník požiada, preplácanie primeraných výdavkov týkajúcich sa
dobrovoľníckej služby (tzn. cestovné, ubytovanie a strava) dohodnuté pred
začiatkom dobrovoľníckej služby by malo byť umožnené. Všetky zákony
stanovujú, že dobrovoľníkom sa môžu preplácať výdavky, ktoré vznikli počas
výkonu dobrovoľníckej služby.

33

Oznámenie komisie Rade, materiál nadväzujúci na „Štúdie nových podnetov pre mladých Európanov –
navrhované spoločné ciele pre dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí, reakcie na rezolúciu Rady z 27. júna
2002 týkajúci sa rámca európskej spolupráce v oblasti mládeže (White Paper on a New Impetus for
European Youth – Proposed Common Objectives for Voluntary Activities Among Young People in Response
to the Council Resolution of 27 June 2002 Regarding the Framework of European Cooperation in the Youth
Field) COM/2004/0337,
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0337:EN:HTML
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Hranice medzi preplácaním výdavkov a odmenou je veľmi tenká. To znamená,
že zákony by mali stanovovať, že sa môžu preplácať len skutočné výdavky. Ak je
dobrovoľníkom vyplácaná paušálna čiastka, aj v prípade, že je táto čiastka nižšia
ako trhová hodnota danej služby, môžu nastať problémy s pracovnými zákonmi.
Taká platba môže byť len ťažko odlíšiteľná od odmeny a spravidla podlieha
daňovým zákonom, odvodom sociálnych dávok a objavujú sa problémy
dotýkajúce sa minimálnej mzdy.34
Situáciu komplikuje fakt, že niektorí zákonodarcovia diskutovali o nutnosti
zavedenia stimulov dobrovoľníctva. Odborníci sa zhodujú, že ak také stimuly nie
sú dohodnuté ani za daných okolností očakávané, mali by byť povolené bez
akéhokoľvek vplyvu na právne postavenie dobrovoľníkov.35 Rumunský zákon
stanovuje, že dobrovoľníci majú právo dostávať čestné tituly, vyznamenania a
odmeny v súlade s ustanoveniami daného zákona. Maďarský zákon umožňuje
dobrovoľníkom prijímať odmeny, ak suma ročnej odmeny neprevyšuje 20%
obvyklej povinnej mesačnej minimálnej mzdy. Každopádne, vo všeobecnosti by
sa mali organizácie zdržať poskytovania finančných darov, pretože by mohli byť
považované za mzdu. To je dôležité nielen pre odlíšenie dobrovoľníkov od
zamestnancov, ale tiež pre rešpektovanie hlavných zásad dobrovoľníctva, ktoré
je motivované dobrou vôľou, a nie očakávaním finančnej odmeny. Ak jeden
dobrovoľník dostane odmenu, môže to u ostatných dobrovoľníkov a spoločnosti
ako takej vyvolať isté očakávania. Taký postup môže viesť k prísnejšej kontrole
zo strany pracovných úradov, ktoré budú chcieť zaistiť, aby nedochádzalo k
zneužívaniu pracovných síl alebo daňovým únikom.
2.

Dobrovoľnícka zmluva

Dobrovoľníci a organizácie by mali mať možnosť upravovať podrobnosti ich
vzťahu. Právny rámec by im mal umožniť upraviť ich vzťah pomocou formálnych
dohôd a poskytnúť všeobecné zásady ako návod. Každopádne, zákony by
nemali mať za cieľ detailne upraviť obsah takýchto dohôd, pretože existuje
mnoho foriem dobrovoľníctva a dobrovoľnícka služba je poskytovaná za rôznych
podmienok. Navyše, uznanie dobrovoľníckej zmluvy môže pomôcť odlíšiť
dobrovoľníctvo od zamestnania. To je zvlášť výhodné v krajinách, kde orgány
štátnej správy mylne považujú dobrovoľníkov za neplatenú pracovnú silu. Musí
byť jasne povedané, že možnosť uzavretia zmluvy by nemala dobrovoľníkom
brániť vykonávať dobrovoľnícku službu bez zmluvy.36 To platí hlavne pre
krátkodobé dobrovoľnícke záväzky.
34

Debra Morfia „Dobrovoľníctvo – predĺžená ruka práva“ (Volunteering – The Long Arm of the Law)
International Journal of Not-for- Profit Law, vol. 2, č. 4, www.icnl.org/journal/vol2iss4/ar_morris1.htm

35

„Právne otázky ovplyvňujúce dobrovoľníctvo v Európe, (Legal Issues Affecting Volunteers and
Volunteering in Europe), Varšava, Poľsko, 23.-26. január 2002.
36

„Právne otázky ovplyvňujúce dobrovoľníctvo v Európe, (Legal Issues Affecting Volunteers and
Volunteering in Europe), Varšava, Poľsko, 23.-26. január 2002.
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Zákony jednotlivých krajín, zvlášť v krajinách strednej a východnej Európy, často
upravujú podrobnosti dobrovoľníckych zmlúv. Podľa rumunského zákona je
dobrovoľníctvo založené na zmluvnom vzťahu a zákon vyžaduje existenciu
písomnej dobrovoľníckej zmluvy. Podľa českých zákonov vykonávajú
dobrovoľníci službu na základe zmluvy uzavretej s vysielajúcou organizáciou.
V prípade dlhodobého záväzku alebo krátkodobej práce v zahraničí musí byť
zmluva písomná.
Maďarský zákon stanovuje len všeobecné odporúčania ohľadom obsahu
dobrovoľníckych zmlúv: typ a miesto výkonu služby, dĺžka záväzku, dĺžka
odpočinku, výška príspevkov poskytovaných dobrovoľníkovi a dôvody na
zrušenie zmluvy. Zákon navyše stanovuje, že zmluva musí byť v určitých
prípadoch písomná. Toto sa týka dobrovoľníckej služby v dĺžke trvania najmenej
10 dní (pre osoby mladšie ako 18 rokov alebo plnoleté osoby s obmedzenou
právnou spôsobilosťou je limit dva dni), ak sa dobrovoľníkovi vypláca príspevok,
ak sa dobrovoľník podieľa na stavbe vyžadujúcej stavebné povolenie, ak sa
služba vykonáva v zahraničí, ak je právo jednej strany na okamžité zrušenie
zmluvy obmedzené, ak si dobrovoľník písomnú zmluvu vyžiada alebo ak sa
vyžaduje iným zákonom.
Podľa poľského zákona, je dobrovoľnícka služba vykonávaná v oblasti, rozsahu
a čase uvedenom v zmluve, ktorá by tiež mala obsahovať ustanovenie týkajúce
sa jej ukončenia. Na žiadosť dobrovoľníka je príjemca povinný poskytnúť
dobrovoľníkovi písomnú zmluvu a písomné potvrdenie o dobrovoľníckej službe.
Portugalský zákon stanovuje, že vzťah medzi dobrovoľníkom a organizáciou by
mal podliehať danému dobrovoľníckemu programu stanovujúcemu rozsah a
miesto výkonu služby, podmienky spolupráce, dĺžku a možnosti ukončenia
zmluvy, vnútorný informačný systém a dozor, hodnotenie výsledkov, prípravu
vzdelávacích činností, poistenie rizík a zodpovednosti, postupy pre urovnanie
sporov a identifikačné údaje dobrovoľníka a osvedčenie.
Niektoré zákony ďalej stanovujú všeobecné podmienky, za ktorých možno
dobrovoľnícke zapojenie sa ukončiť (napr. Portugalsko a Maďarsko), zatiaľ čo
ostatné zákony nechávajú túto otázku na zmluve (napr. Poľsko).
3.
Práva a povinnosti
Právny rámec by mal buď definovať práva a povinnosti vyplývajúce
z dobrovoľníckeho vzťahu alebo požadovať, aby také práva a povinnosti boli
upravené v zmluve. Druh práv a miera právnej úpravy bude záležať na povahe
dobrovoľníckej služby.
i. Práva dobrovoľníkov
Všetky zákony by mali dobrovoľníkom zaručovať minimálne práva, ako napríklad
právo na poskytnutie informácií o dobrovoľníckej službe, právo na preplácanie
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výdavkov, právo na prácu v bezpečnom prostredí a právo na podporu
v nezamestnanosti. Právny systém môže ďalej stanoviť ďalšie práva a povinnosti
týkajúce sa sociálnych dávok, aby sa tak zabezpečila podpora dobrovoľníctva
alebo zaradenie dobrovoľníkov do štátneho systému sociálneho poistenia.
V praxi tieto ďalšie výhody zväčša zodpovedajú všeobecným cieľom štátu. Treba
dodať, že rozsiahlejšie práva môžu v konečnom dôsledku vyústiť do väčšej
zodpovednosti a ohlasovacej povinnosti.
Povinnosť poskytnúť informácie
Každý dobrovoľník musí byť informovaný o svojich právach, povinnostiach
a podrobnostiach dobrovoľníckej služby pred jej začiatkom, pretože len tak bude
schopný urobiť informované rozhodnutie. Povinnosť poskytnúť informácie je
dôležitá, pretože zabezpečuje, (1) že dobrovoľník sa zúčastňuje činností,
s ktorými súhlasil, čo motivuje k dobrovoľníctvu, (2) že dobrovoľník rozumie
svojim právam a okolnostiam, ktoré ich definujú, a (3) že dobrovoľník je poučený
o akomkoľvek možnom nebezpečenstve spojenom s dobrovoľníckou činnosťou.
Povinnosť poskytnúť informácie pomáha obmedziť nedorozumenia (napr.
dobrovoľníci očakávajú preškolenie, organizácie očakávajú prácu na plný
úväzok). Táto povinnosť ďalej zaisťuje, že dobrovoľníci vedia, čo môžu očakávať
od svojich úloh (napr. či budú robiť prácu zodpovedajúcu ich skúsenostiam
v danej oblasti alebo vykonávať administratívnu prácu v kancelárii).
Ak očakávanie nezodpovedá úlohám, môže to mať za následok stratu nadšenia
a v konečnom dôsledku dobrovoľníkov. Táto povinnosť naviac pomáha objasniť
finančné dohody, obzvlášť čo sa týka preplácania primeraných výdajov (viď.
nižšie). Povinnosť poskytovať informácie môže byť súčasťou písomnej zmluvy
alebo môžu byť tieto informácie sprístupnené pred začatím služby. Ak neexistuje
písomná zmluva, medzinárodní odborníci odporúčajú informácie odovzdať
dobrovoľníkovi alebo ich vyvesiť na viditeľnom mieste.37
Niektoré zákony vyžadujú informovanie dobrovoľníkov. Poľský zákon stanovuje
povinnosť informovať dobrovoľníkov o ich právach a povinnostiach a následne
umožniť prístup k týmto informáciám. Podobne, maďarský zákon vyžaduje, aby
organizácie informovali dobrovoľníkov o činnostiach a možnostiach získania
nových vedomostí a znalostí. Podľa českých zákonov, musí dobrovoľnícka
zmluva uvádzať prípravné školenie ponúknuté organizáciou a všetky riziká
spojené s vykonávaním služby.
Preplácanie výdavkov
Zákon by mal garantovať právo dobrovoľníkov na preplácanie výdavkov
vzniknutých v súvislosti s vykonávaním ich služby. Preplácanie výdavkov by
naviac malo byť oslobodené od daní. Táto výnimka by mala byť obmedzená na

37

„Právne otázky ovplyvňujúce dobrovoľníctvo v Európe, (Legal Issues Affecting Volunteers and
Volunteering in Europe), Varšava, Polsko, 23.-26. január 2002.
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výšku primeraných výdavkov a meraná podľa rozsahu a intenzity služby.38 Okrem
práva na preplácanie výdavkov by mal zákon umožňovať dobrovoľníkom vzdať
sa tohto práva ako jeden zo spôsobov finančnej podpory organizácie.
Niektoré zákony poskytujú všeobecný návod na to, aké výdavky by sa mali
preplácať a niektoré zákony vymenúvajú tieto výdavky dopodrobna. Napríklad
portugalský zákon stanovuje, že dobrovoľníkom by sa mali preplácať oprávnené
čiastky zaplatené pri vykonávaní činnosti, v medziach prípadne stanovených
daným subjektom. Podobne, aj taliansky zákon stanovuje, že dobrovoľníkom sa
môžu preplácať výdavky vzniknuté v súvislosti s činnosťou, v medziach
stanovených danou organizáciou. Lotyšský zákon ďalej ustanovuje, že
dobrovoľníkom sa môžu preplácať výdavky vzniknuté počas výkonu
dobrovoľníckej služby, pokiaľ je tak uvedené v stanovách organizácie alebo na
základe rozhodnutia správnej rady združenia alebo nadácie.
Podľa poľského zákona sú organizácie povinné preplatiť cestovné náklady
a diéty súvisiace s výkonom činnosti v súlade s pravidlami stanovenými pre
zamestnancov uvedenými v príslušných nariadeniach. Organizácie môžu
preplatiť výdavky vzniknuté dobrovoľníkovi v súvislosti s výkonom služby pre
príjemcu, v súvislosti s nariadeniami popísanými v zvláštnych ustanoveniach o
zamestnancoch. Ďalej zákon umožňuje dobrovoľníkom úplne alebo čiastočne
oslobodiť organizáciu od záväzkov preplácať výdaje, avšak toto sa musí písomne
doložiť. Maďarský zákon ďalej ustanovuje náklady, ktoré nepodliehajú
preplácaniu, ako napr. pracovný odev, ochranné pomôcky, doprava, ubytovanie
alebo strava poskytovaná dobrovoľníkovi alebo ich preplácanie, hradenie
užívania osobného vozidla dobrovoľníka používaného v prospech organizácie,
očkovanie, zdravotná prehliadka a ďalšie lekárske služby, náklady na
preškolenie, jedlo, starostlivosť a výcvik dobrovoľníkovho zvieraťa. Zákon ďalej
ustanovuje podmienky, za akých má dobrovoľník nárok na diéty. Zákon napríklad
ustanovuje, že jednotlivci, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku službu u viac než
jednej organizácie môžu dostávať diéty iba od jednej z organizácií naraz
a dobrovoľník je povinný o tejto skutočnosti informovať ostatné organizácie.
Sociálne poistenie, poistenie, bezpečnosť práce
Sociálne dávky, ako napr. zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie a úrazové
poistenie sú súčasťou pracovného vzťahu, lebo sú priamo úmerné mzde alebo
inej forme odmeny poskytovanej jednotlivcovi. Dobrovoľníctvo je bezplatné,
a preto sa naň spravidla tieto platby nevzťahujú. Sociálne poistenie nie je
problémom v prípade občasnej a krátkodobej dobrovoľníckej služby alebo
dobrovoľníckej služby zamestnancov alebo študentov. Štáty by však mohli zvážiť
rozšírenie sociálneho poistenia na tých dobrovoľníkov, ktorých služba je
dlhodobá a na plný úväzok. Všeobecne, právny rámec by mal poskytovať
organizáciám možnosť ponúknuť súkromné sociálne poistenie na vlastné
38
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náklady a tieto výhody by nemali podliehať daniam. Naviac by sa tieto výhody
nemali považovať za odmenu a nemali by mať žiadny vplyv na postavenie
dobrovoľníkov.39 Maďarský zákon ustanovuje, že životné, zdravotné, úrazové
poistenie a poistenie zodpovednosti sa nepovažujú za odmenu.
V závislosti od cieľov zákona a formy dobrovoľníctva by štáty mohli dokonca
zvážiť zaradenie dobrovoľníkov do systému štátneho sociálneho poistenia. Toto
by sa mohlo obmedziť a podmieniť dobrovoľníckou službou pre určité
verejnoprospešné programy.
Zákony štátov by mali zaistiť, aby nezamestnaní jedinci nestratili nárok na
podporu v nezamestnanosti v čase výkonu dobrovoľníckej služby. Ako je vyššie
uvedené, toto je veľmi dôležité, pretože dobrovoľníctvo môže pomôcť
nezamestnaným získať nové vedomosti a pripraviť ich na podmienky pracovného
trhu. Dobrovoľníctvo im ďalej umožní získať sebavedomie a dôveru vo vlastné
schopnosti.
A nakoniec, dobrovoľníci by mali byť chránení z hľadiska podmienok, za akých
vykonávajú dobrovoľnícku službu. Na dobrovoľníkov by sa mali vzťahovať
rovnaké bezpečnostné normy ako na zamestnancov a organizácie by mali
zaistiť, aby pracovné podmienky neboli zdraviu nebezpečné a minimalizovali
možnosť nehôd. V prípade, že by mohla dobrovoľnícka služba vystaviť
dobrovoľníkov nebezpečným podmienkam, mali by byť dobrovoľníci o tejto
skutočnosti vopred dôkladne informovaní.
Portugalský zákon ustanovuje, že dobrovoľníci majú právo byť zaradení do
sociálneho poistenia v prípade, že nie sú chránení povinným sociálnym
poistením, majú nárok na odškodnenie, podporu, dôchodok a ďalšie výhody
ustanovené zákonom v prípade nehody alebo choroby vzniknutej počas výkonu
dobrovoľníckej služby. Dobrovoľníci majú ďalej právo pracovať v hygienických
a bezpečných podmienkach. Poľský zákon zaručuje dobrovoľníkom právo na
zdravotné poistenie na základe predpisov týkajúcich sa štátneho zdravotného
poistenia a odškodnenia v prípade nehody. Zákon ďalej vyžaduje, aby
organizácie poskytli úrazové poistenie tým dobrovoľníkom, ktorí vykonávajú
službu v čase najmenej 30 dní. Príjemca musí ďalej informovať dobrovoľníka
o akýchkoľvek zdravotných alebo bezpečnostných rizikách spojených s výkonom
služby a pravidlách ochrany a na základe pravidiel týkajúcich sa zamestnancov
uvedených vo zvláštnych predpisoch poskytnúť bezpečné a hygienické pracovné
podmienky vrátane zdravotnej prehliadky, osobných ochranných pomôcok
a školenia o ochrane zdravia a bezpečnosti práce. Zákon ďalej ustanovuje právo
dobrovoľníka zbaviť príjemcu tejto povinnosti. Avšak, takéto zbavenie povinnosti
sa musí potvrdiť písomne. V Maďarsku môžu organizácie podpísať poistnú
39
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zmluvu a musia vytvoriť bezpečné pracovné podmienky. Dobrovoľníci môžu
odmietnuť výkon činnosti predstavujúci ohrozenie života alebo fyzického zdravia.
Právo na zdravotné poistenie vrátane poistenia pre prípad úmrtia sú jedným zo
základných práv, ktoré sa musí ustanoviť v dobrovoľníckej zmluve v Rumunsku.
Taliansky zákon požaduje, aby organizácie poistili svojich členov vykonávajúcich
dobrovoľnícku službu proti úrazu a chorobe. V prípade dlhodobej dobrovoľníckej
služby v Českej republike sa môže v zmluve ukotviť povinnosť registrácie
dobrovoľníka na dôchodkové poistenie, ak spĺňa podmienky zákona, a potom
organizácia hradí aspoň minimálne dôchodkové poistenie, ak sa služba
v priemere vykonáva najmenej 20 hodín týždenne.
Ďalšie práva
Niektoré zákony ustanovujú ďalšie práva dobrovoľníkov, vrátane toho, že
dobrovoľníci môžu a dokonca by mali mať úžitok z dobrovoľníckej služby. Toto je
zvlášť dôležité pre mladých ľudí, ktorí môžu získať vedomosti a vzdelanie pre
ďalšie zamestnanie. Napríklad portugalský zákon ustanovuje, že dobrovoľníci by
mali mať nárok na úvodné a priebežné školenia, a tak skvalitniť svoju
dobrovoľnícku službu. Tiež by mali dostať priestor vyjadrovať sa k otázkam
týkajúcim sa rozvoja dobrovoľníctva. Rumunský zákon ďalej ustanovuje právo
dobrovoľníkov na aktívnu účasť pri rozvoji a uskutočňovaní programu a právo byť
v programe zaradený do aktivít súvisiacich s jeho alebo jej profesionálnym
vzdelaním. Poľský zákon ďalej prijímajúcej organizácii umožňuje hradiť
vzdelávanie dobrovoľníkov.
Niektoré zákony, ako napr. český a rumunský zákon, ustanovujú právo
dobrovoľníka na rovnosť príležitostí a zaobchádzanie v rámci výkonu služby.
Maďarský zákon ďalej upravuje pravidlá týkajúce sa ochrany dát nariadením, že
organizácie nesmú poskytovať informácie o dobrovoľníkoch tretím stranám, ak
sa to nevyžaduje v súlade so zákonom.
ii.

Povinnosti

Dobrovoľníci majú okrem práv aj povinnosti. Dobrovoľnícka povaha vzťahu
nezbavuje dobrovoľníkov istých povinností. To je zvlášť dôležité v prípade
formálnych a dlhodobých dobrovoľníckych záväzkov, aby sa zabezpečila kvalitne
vykonávaná práca. V tomto duchu portugalský zákon robí dobrovoľníkov
zodpovedných za výkon činností, ktoré sa zaviazali robiť, a tak dodržať sľub
danému príjemcovi. Vo všeobecnosti, zákony nemusia vyslovene upravovať
všetky povinnosti a záväzky dobrovoľníckej služby a môžu nechať podrobnosti
na dobrovoľníckej zmluve. V závislosti na danej forme dobrovoľníckej služby
môžu zákony stanoviť minimálne záväzky alebo poskytnúť všeobecný rámec.
V Maďarsku sú dobrovoľníci povinní vykonávať činnosť osobne a podľa platných
zákonov, profesionálne a v súlade s etickými požiadavkami a ďalšími pokynmi
hostiteľskej organizácie. Dobrovoľníci sú ďalej povinní chrániť osobné údaje,
obchodné tajomstvo alebo ďalšie dôverné informácie, ktoré získajú počas výkonu
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služby. V Rumunsku sú dobrovoľníci povinní vykonávať zadané úlohy, chrániť
dôverné informácie, podieľať sa na školeniach organizovaných, iniciovaných
alebo navrhnutých danou organizáciou a chrániť im zverený majetok.
Portugalský zákon hovorí „dobrovoľníci majú nasledujúce povinnosti: dodržiavať
pravidlá profesionálneho etického kódexu týkajúce sa vykonávanej činnosti,
zvlášť potom rešpektovať súkromný život príjemcov, dodržiavať predpisy
upravujúce prevádzkovú činnosť subjektu s ktorým spolupracujú, vystupovať
profesionálnym, nezaujatým a solidárnym spôsobom, zúčastňovať sa
vzdelávacích programov zameraných na rozvoj vedomostí týkajúcich sa nimi
vykonávanej činnosti, zaistiť čo najefektívnejšie využitie materiálnych zdrojov,
zariadení a vybavenia im zverených, spolupracovať so zamestnancami
organizácie, zdržať sa vystupovania ako zástupcovia organizácie, ak k tomu
nemajú výslovný súhlas, zaručiť výkon činností v súlade s odsúhlaseným
programom a riadne používať svoje dobrovoľnícke postavenie k výkonu činnosti.“
4.

Zodpovednosť

Otázka zodpovednosti je tiež dôležitá, pretože právny rámec môže chrániť nielen
tretie strany pred úmyselne alebo neúmyselne spôsobenou škodou, ale aj
dobrovoľníkov pred škodami alebo ujme na zdraví, ktorú môžu spôsobiť.
Všeobecne platí, že v prípade dobrovoľníctva by zodpovednosť mala vždy
spadať pod zodpovednosť upravenú občianskym zákonníkom (zmluvy, delikty).
V rámci správneho postupu by mali organizácie zahrnúť dobrovoľníkov pod svoje
poistenie zodpovednosti a poistiť všetky možné formy nedbalosti dobrovoľníkov.40
Maďarský zákon obsahuje podrobné ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti.
Napríklad, dobrovoľníci sú povinní informovať organizácie, ak im zverená činnosť
môže spôsobiť škodu. Dobrovoľníci, ktorí informujú organizáciu o prípadných
škodách, nie sú zodpovední za prípadné škody. Hostiteľské organizácie musia
zaistiť poistenie zodpovednosti pre pokrytie škôd vzniknutých v súvislosti
s výkonom služby a môžu využívať služby dobrovoľníkov, iba ak sa ich poistenie
zodpovednosti vzťahuje i na škody spôsobené dobrovoľníkmi. Hostiteľské
organizácie sú povinné zakúpiť poistenie zodpovednosti pre pokrytie škôd.
Hostiteľské organizácie sú zodpovedné za škody spôsobené tretej strane, hoci v
prípade, ak bola škoda spôsobená iba „jasným zavinením dobrovoľníka“, môže
organizácia požadovať náhradu škôd od dobrovoľníka, ak nie je v dobrovoľníckej
zmluve ustanovené inak, a nie je povinná vyplatiť náhradu. Hostiteľské
organizácie sa môžu zbaviť zodpovednosti iba ak môžu dokázať, že škoda
vznikla následkom nevyhnuteľných vonkajších okolností, nie nevyhnutným
40
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konaním dobrovoľníka. A nakoniec, blízki príbuzní dobrovoľníka môžu požadovať
náhradu škôd v prípade úmrtia dobrovoľníka.
V Rumunsku spadá zodpovednosť súvisiaca s dobrovoľníckym vzťahom pod
občiansky zákonník. V Lotyšsku je združenie alebo nadácia zodpovedná za
škody spôsobené počas výkonu dobrovoľníckej služby, ak škoda vznikla
zavinením danej organizácie alebo ak organizácia prijala túto zodpovednosť.
Portugalský zákon vyžaduje, aby dobrovoľnícka zmluva zahŕňala podrobnosti
poistenia zodpovednosti týkajúcej sa škôd spôsobených dobrovoľníkovi a škôd
spôsobených dobrovoľníkom tretím stranám, v súlade s platnými predpismi
týkajúcimi sa občianskej zodpovednosti. Taliansky zákon ďalej vyžaduje, aby
organizácie poistili dobrovoľníkov proti zodpovednosti voči tretím stranám
v súvislosti s výkonom ich činnosti. Český zákon ustanovuje, že vysielacia
organizácia musí poistiť dobrovoľníka proti hmotnej škode alebo ujme na zdraví
či už zapríčinenej dobrovoľníkom alebo treťou stranou. Dobrovoľník je naviac
zodpovedný iba za úmyselne spôsobenú škodu.
5.
Stimuly
Niektoré zákony vytvárajú stimuly, a tak podporujú rozšírenie dobrovoľníctva.
V Portugalsku majú dobrovoľníci nárok na zvláštne zľavy na verejnú dopravu
podľa ustanovení platných zákonov. V Českej republike môže štát dotovať
dôchodkové poistenie dobrovoľníka v dlhodobej službe pracujúceho najmenej 20
hodín týždenne v priemere, vedenie záznamov o dobrovoľníkoch, prípravu
dobrovoľníckej služby a organizovanie dobrovoľníckej služby. Rumunský zákon
nariaďuje miestnym orgánom povinnosť podporovať osoby vykonávajúce
dobrovoľnícku službu, prednostne potom v oblastiach zameraných na
znevýhodnenú mládež.
Zákony by tiež mali podporovať dobrovoľnícke programy zamestnancov, ktoré
zvyšujú celkovú spoločenskú zodpovednosť firiem. Ustanovenia by mali
zamedziť vzniku nejasností, ktoré by mohli odradiť zamestnávateľa od
povoľovania dobrovoľníckej služby zamestnancom. Odborníci odporúčajú, aby sa
čas, ktorý zamestnanci strávia výkonom dobrovoľníckej služby počas pracovnej
doby, považovaô za odpracované hodiny v súlade so zákonníkom práce.
V takých prípadoch by zamestnávateľ mohol byť viazaný minimálnou mzdou,
nadčasmi a ďalšími ustanoveniami chrániacimi zamestnancov.41
6. Medzinárodné dobrovoľníctvo
Národné právne rámce by mali mať za cieľ podporovať dobrovoľníctvo občanov
v zahraničí a rozšíriť právnu ochranu na zahraničných dobrovoľníkov
vykonávajúcich službu v ich krajine. Vyššie uvedené medzinárodné dohody sa
prijali hlavne za účelom podporovať medzinárodné dobrovoľníctvo a uznávajú
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hodnotu dobrovoľníctva pri podpore solidarity a spolupráce a jeho prispievanie
k vzdelávaniu mladých ľudí.42
Vo všeobecnosti úhrada nákladov súvisiacich s dobrovoľníckou službou
v zahraničí (cestovné, ubytovanie, denné dávky) by nemala podliehať dani
v krajine pôvodu ani v hostiteľskej krajine.43 Napríklad podľa maďarského práva,
diéty vyplácané maďarským dobrovoľníkom v zahraničí alebo zahraničným
dobrovoľníkom v Maďarsku nie sú považované za odmenu, ak tieto dávky
neprekročia 20 % povinnej minimálnej mzdy.
Maďarský zákon sa vzťahuje na maďarských občanov vykonávajúcich
dobrovoľnícku službu v zahraničí, ak službu organizuje hostiteľská organizácia
v Maďarsku. Zákon ďalej ustanovuje, že „občan štátu, ktorý nie je členom
Európskeho hospodárskeho spoločenstva (okrem osôb so štatútom utečencov
alebo osôb v situácii podobnej utečencom, imigrantom alebo osobám
s dlhodobým pobytom a priami príbuzní alebo osoby v manželskom vzťahu
k občanom členských štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva) môžu
vykonávať verejnoprospešnú dobrovoľnícku činnosť ak:
5.1.
hostiteľská organizácia uzavrela poistenie zodpovednosti za škody
spôsobené dobrovoľníkom
5.2.
strava, ubytovanie a doprava späť do krajiny pôvodu dobrovoľníka je
zaistená
5.3.
dobrovoľník má nárok na zdravotné poistenie alebo má zdravotné
poistenie pokrývajúce prípadné lekárske ošetrenie
Niektoré krajiny poskytujú ďalšie výhody v závislosti od formy podporovaného
dobrovoľníctva. Napríklad český zákon zaručuje zdravotné poistenie
dobrovoľníkom v závislosti od povahy dobrovoľníckej služby a miestnych
podmienok. Dobrovoľníci majú naviac nárok na zdravotne nezávadné
ubytovanie, ak vykonávajú službu mimo svojho bydliska.
Ďalšou prekážkou náboru zahraničných dobrovoľníkov je vízová povinnosť.
Dobrovoľníci nemôžu získať vízum zodpovedajúce účelu svojej návštevy
v krajinách neuznávajúcich právny štatút dobrovoľníka. Dobrovoľníci majú
väčšinou turistické víza s obmedzenou platnosťou, ktoré neposkytujú dostatočný
právny základ pre zaistenie práv, na aké majú dobrovoľníci nárok. Preto by štáty
mali zahraničným dobrovoľníkom umožniť vykonávať dobrovoľnícku činnosť na
základe zvláštnych víz. Napríklad rumunský zákon poskytuje zahraničným
dobrovoľníkom právo na povolenie pobytu na dobu potrebnú na vykonávanie
dobrovoľníckej služby.
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ZÁVER
Predkladaná analýza odporúča štátom prepracovať existujúce alebo prijať nové
zákony podporujúce dobrovoľníctvo, chrániace dobrovoľníkov a odstraňujúce
právne prekážky. Právne úpravy by mali:
- rozlišovať dobrovoľníctvo od iných druhov právne uznaných alebo
upravovaných vzťahov,
- objasniť, že dobrovoľnícka služba by sa mala vykonávať bez nároku na
mzdu, pretože dobrovoľníctvo sa chápe ako venovanie času a energie,
- garantovať dobrovoľníkom nárok na preplácanie výdavkov a oslobodiť
takto preplácané výdavky od dane,
- stanoviť práva a povinnosti dobrovoľníkov,
- chrániť dobrovoľníkov počas doby výkonu dobrovoľníckej služby,
- garantovať, že dobrovoľníci nestratia nárok na podporu
v nezamestnanosti,
- zaviesť pravidlá chrániace tretie strany proti škode vzniknutej následkom
dobrovoľníctva,
- poskytnúť dobrovoľníkom možnosť využitia výhod a
- umožniť medzinárodné dobrovoľníctvo.
Právnou úpravou dobrovoľníctva si musia vlády stanoviť jasné stratégie a ciele,
ktoré pomôžu určiť druh dobrovoľníctva, ktorý chcú upraviť. Je nevyhnutné brať
do úvahy aj miestne dobrovoľnícke tradície. Inak by zákony mohli odradiť
spontánne iniciatívy, zaťažovať malé organizácie a mať odstrašujúci vplyv na
všeobecnú kultúru dobrovoľníctva väčším podporovaním jednej formy
dobrovoľníctva pred ostatnými. Pred zahájením právnej reformy by mal štát mať
k dispozícii prehľadnú analýzu svojho právneho systému. Zaistiť, že sa právna
reforma zameria na potreby dobrovoľníckej komunity, sa dá tak, že sa konzultuje
so všetkými zainteresovanými stranami a ich pripomienky sa zahrnú do návrhov
ustanovení.
Vlády všetkých štátov by nakoniec mali uznať dobrovoľníctvo ako iniciatívu
občanov, založenú na slobodnej vôli podnikať kroky k zlepšovaniu problémov
v spoločnosti a prispievať k dosahovaniu sociálnych a humanitárnych cieľov.
Politika štátu by mala takúto činnosť oceňovať, podporovať a umožňovať ju tak,
aby formálna a neformálna dobrovoľnícka činnosť rozkvitala a napomáhala
vytvárať lepšiu spoločnosť pre všetkých.

International Journal of Not-for-Profit Law /vol. 9, No. 3, June 2007/

25

