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Ministerstvo vnitra ČR

odbor prevence kriminality
170 34 Praha 7, Nad Štolou 3

Č.1.: vlv- 127ua-ďoPK-2018 V Praze dne 29. listopadu 2018
Ministerstvo vnitra ($ále jen ,,správní orgán") na základě žádosti obecně prospěšné
spoleČnosti SPOLEČNĚ * JEKHETANE, o.p.s. se sídlem U Tiskárny 515i3, ioz oo
Ostrava, lČ 68145209, o udělení akreditace (dále jen ,,účastník rízení") podané dne
9. října 2018, vydává toto

rozhodnutí:
podle § 6 odst, 2zák.ě, 198/2002 Sb.,

o dobrovolnické službě a o změně někte4ých zákonů (zákon o dobrovolnické
službě}, ve znění pozdějších předpisů

se akreditace v oblasti dobrovolnické služby uděluje od právní moci tohoto
rozhodnutí na dobu čtvř let

na vYsílání dobrovolníků v rámci krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické službyV oblasti pomoci nezaměstnaným, osobám sociálně slabým a příslušníkům
národnostních menšin na území Moravskoslezského kraje a-Olomouckého kraje
v projektu ,,Blíže lidem".

odůvodnění
ÚČastník řízení si podal dne g. října 2018 žádost o udělení akreditace vysílající
organizaci na vysílání v rámci krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické 

- 
sluibyv oblasti pomoci nezaměstnaným, osobám sociálně slabým a příslušníkům

národnostních menŠin na území Moravskoslezského kraj_e a-Olomouckého kraje
v Projektu ,BlíŽe lidem" (čj.: MV-127610-11OPK2018). Žádost byla postoupeňa
akreditaČní komisi pro oblast dobrovolnické služby. Ta žádost dne 27. listopadu 2018
Projednala (čj.:MV-127610-5/OPK-2018) a doporučila správnímu orgánu udělení
akreditace. V prŮběhu správního řízení tak dospěl správní orgán k závéru, že
ÚČastník řízeníje způsobilý provádět výše zmíněnou dobrovolnickou službu a splňuje
vŠechny podmínky pro udělení akreditace podle zákona č. 1g8tz002 sb.,
o dobrovolnické službě a o změně někteqých zákonů (zákon o dobrovolnické službě),
ve znění pozdějších předpisů.

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

otisk úředního razítka
JUDr. Michal Barbořík

ředitel odboru
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" Doložka konverue na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, ktery vznikl pod pořadový,rn ěíslem 701027_006140 převedením z dokumentu

obsaženého v datové zprávé, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu,jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu ajejich
soulad s právními předpisy.

Vsfupní dokument obsažený v datové zprávé byl podepsrán kvalifikovan;ým elektronickým podpisem a platnost

kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 2I.12.2018 v 16:17:48. Kvalifikovarrý elektronický
podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentq tm., dokument nebyl změněn, a ověření

platnosti kvalifikovaného certifilétu pro elektronichý podpis bylo provedeno vŮěi zveřejněnému semamu

meplatněných certifikátů vydanému k datu 29.II.2018 12:43:49. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu:

eisló kvalifikovaného certifikátu pro elekhonichý podpis 37 58 90, kvaliťrkovaný certifikrát pro elektronický

pjdpis byl vyd.án kvaliťrkovaným poslgtovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 2,

Qeskí pošta, s.p. tI§ 47ll4983l pro podepisující osobu JUDr. Michal Barbořílq 611993, Ministerstvo vnitra
České republiky [IČ 00007064]. Umávaný elekhonichý podpis byl označen platqfin elekhonickým časovým

razttketl"yauný" t ualifikovan;ým pos§ltovatelem služeb vytvářející,ch důvěru. Platnost elektronického časového

razítkabyla ovďena dne2I.I2.20I8 v 16:17:48. Udaje o elektronickém časovérn ruzítl<tl datum a čas 29.11.2018

12z54z5|, ěíslo certiťrlcátu pro ěasové razítko 11 D6 22 ED 83 57 40 00 2D 31, elekřonické časové razítko bylo
vydáno kvalifikovaným poslqrtovatelem služeb vfiářející,ch důvěru CA Disig QCA3, Disig a.s..

Vystavil: Čestí{ pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 2
ČesM pošta, s.p. dne 21.12.2018

Jméno, njíjmení a podpis osoby, která
PETRA SEBESTOVA

otisk úředního razítka:
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Poznámka:

V době od uvďejnění seznamu arcplatněných ceftirtkftů, vůá kterému byla ověřovóna platnosí certifikdtu 37 5B 90, do provedení

autoňzované konverze dokumenúů mohlo dojút k uqlatnění certiJiktítu.

Kontrola této doložlE lze provést y centrdln{ evidenci doložek přístupné 4lůsobem umožňujícím tldlkový přístup na adrese

h@ s :/tfo ww. czechp o i nt cďov er ov a cido lo zlry.

konverzi dokumentu provedla:


