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Ministerstvo vnitra ČR
odbor prevénce kriminal ity
170 34 Praha 7, Nad Stolou 3
č,i,: vvU,J,:
lVlV- 111UbJ9-5/UPK-2020
1 8639-5iopK-2O20
V Praze dne 15. záYi 2o2o
Ministerstvo vnitra (dále jen ,,správní orgán") na základě žádosti církevní právnické
9so!y Diakonie ČCr - středisko Západ-ní Čechy se sídlem prokopova 2a7l25, 3o1
00 Plzeň, lČ45331 154 o udělení akreditace (dále jen ,,účastníkříiení")podané dne
23. července2020 vydává toto

rozhodnutí:
podle § 6 odst. 2zák, č. 19812002 Sb.,
o dobrovolnické sluŽbě a o změně někteqých zákonů (zákon o dobrovolnické
službě), ve znění pozdějších předpisů
se akreditace v oblasti dobrovo|nické služby uděluje od právní moci tohoto
rozhodnutí na dobu čtvř let

na vYsílání dobrovolníkŮ v rámci krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby
v oblasti Pomociosobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům a pomoói
Při PéČio děti, mládež a rodiny v jejich volném čase na územíPlzeňského kraje
v projektu ,,Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky''.

odůvodnění
ÚČastník řízení si podal dne 23. července 2020 žádost o udělení akreditace vysílající
orgahizaci na vysílání dobrovolníků v rámci krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické
sluŽbY v ob|asti pomoci osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům
a Pomoci Při PéČio děti, mládež a rodiny v jejich volném čase na územíPlzeňského
kraje v_projektu ,,Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky" (č.j,: MV_118639_1lopK?02O} Zádost byla postoupena akreditačníkomisi pro oblast dobrovolnické služby.
Ta Žádost dne 14. srpna 2020 projednala (č"j,:MV-118369-4/OpR-2a20) a doporučila
sPrávnímu orgánu udělení akreditace. V průběhu správního řízenítak dospěl'správní
orgán k závěru, Že účastníkřízeníje způsobilý provádět výše zmíněnou
dobrovolnickou službu a splňuje všechny podmínky pro udělení aŘreditace podle
zákona Č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některiých zákonů
{zákon
o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů.

PouČenÍ:Proti tomuto

rozhodnutí je možno podat do 15 dnů ode dne jeho
doruČenírozklad ministru vnitra (§ 152 zákona č. 50012004 Sb.,
správní řád) prostřednictvím odboru prevence kriminality.

otísk úředníhorazítka
JUDr. Michal Barbořík
ředitelodboru

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Terrto dokument v listinné podobě, kteý vznikl pod pořadovým číslem301043_004126 převedenim z
dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož
převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajůobsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávé byl podepsrán kvalifikovarr;ýnn elektronic§m podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne I7.09.2020 v 13:15:38, Kvalifikovaný eleklronio§
podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro
elektronic§ý podpis bylo provedeno vůěi zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů rydanému k datu
15.09.2020 10:39..29. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslokvalifikovaného certifikátu pro
elektronic§ý podpis 01 52 Cl F9, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl lydán kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vfirářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4o Ceslrá pošta, s.p. pro podepisující
osobu JUDr. Michal Barbořík, 611993, Ministerstvo vnitra Ceské republilry. Uznávaný elektronic§ podpis
byl oznaěen platrrým kvalifikovaným časovým razítkemnebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem
ydaným kvalifikovarrým poslgrtovatelem. Platrrost časovéhorazítka byla ověřena dne 17.09.2020 v 13:15:38.
Udaje o časovémruzttlil: datum a ěas 15.09.202010:39z29,éíslo kvalifikovaného certifikátu pro časovérazítko
11 28 8A 4C lF 89 80 00 67 E,3, časovérazitko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem CA Disig
QCA3, Disig a.s..
Vystavil: Če-slcípošta, s.p.
Pracoviště: Plzeň 4

Českípoštao s.p. dne 17.09.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

PETRA MARKOVA
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