Statut akreditační komise pro oblast dobrovolnické služby
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Akreditační komise pro oblast dobrovolnické služby (dále jen "komise") je zřízena
na základě § 6 odst. 1 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně
některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).
(2) Komise je poradním orgánem Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo") v oblasti
akreditací. Ředitelka odboru prevence kriminality je zmocněna činit na základě návrhu
komise za ministerstvo rozhodnutí v oblastech vymezených zákonem o dobrovolnické
službě.
Čl. 2
Činnost komise
(1) Komise navrhuje ministerstvu udělení popřípadě zamítnutí udělení akreditací
vysílajícím organizacím. Při své činnosti posuzuje podklady předložené organizacemi,
které dokládají ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o dobrovolnické službě schopnost plnit
požadavky pro udělení akreditací.
(2) Komise projednává návrhy na zrušení již udělených akreditací vysílajících
organizací, které přestaly splňovat podmínky pro udělení akreditací stanovené zákonem
nebo přes upozornění ze strany ministerstva nadále neplní povinnosti tímto zákonem
stanovené. Komise postupuje podle § 9 odst. 1 zákona o dobrovolnické službě.
(3) Komise se při svém jednání řídí Jednacím řádem akreditační komise pro oblast
dobrovolnické služby.
Čl. 3
Složení komise
(1) Komise má 9 členů. Jsou jimi zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva, Ministerstva práce a sociálních věcí,
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva kultury,
Ministerstva financí a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, které navrhuje
příslušný ministr nebo vedoucí zaměstnanec. V čele komise stojí předseda a
místopředseda. Předsedou je zástupce ministerstva a místopředsedou zástupce Rady
vlády pro nestátní neziskové organizace.
(2) Členství v komisi je nezastupitelné. Členové mohou být při jednáních komise
výjimečně zastoupeni v souladu s čl. 5.
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(3) Členství v komisi vzniká jmenováním a končí
a.
b.
c.

odvoláním ministrem vnitra,
vzdáním se členství,
úmrtím.
Čl. 4
Předseda

(1) Předseda odpovídá za činnost komise, svolává a řídí její jednání.
(2) Předseda předkládá jménem komise návrhy pro potřeby rozhodnutí ministerstva ve
věci udělení, neudělení nebo zrušení akreditací.
(3) Po dobu nepřítomnosti předsedy jej zastupuje v plném rozsahu místopředseda.
Čl. 5
Členové
(1) Členové mají povinnost zúčastňovat se jednání komise.
(2) Pokud se ze závažných důvodů nemůže některý z členů zúčastnit jednání komise, je
povinen se předem omluvit kanceláři komise a zaslat k projednávané problematice
písemné vyjádření nebo zajistit vyslání zástupce vybaveného písemným zmocněním
vyjadřovat se a hlasovat o jednotlivých bodech jednání. Písemné zmocnění vystavuje
příslušný ministr nebo vedoucí zaměstnanec.
(3) Podle povahy projednávané problematiky může předseda přizvat na jednání komise
další odborníky zabývající se danou problematikou. Přizvaní odborníci se nestávají
členy komise.
(4) Členové, jejich zástupci ani přizvaní odborníci nemají nárok na odměnu za práci a
další výdaje spojené s jednáním komise.
Čl. 6
Kancelář
(1) Činnost komise zabezpečuje její kancelář, kterou je oddělení dobrovolnické služby
odboru prevence kriminality.
(2) Činnost kanceláře je hrazena z rozpočtu ministerstva.
(3) Kancelář zejména administrativně a organizačně zabezpečuje činnost komise a
připravuje podklady pro návrhy komise.
(4) Kancelář řídí předseda komise, který odpovídá za její činnost.
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