PRAVIDLA HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ
verze 5 ze dne 12. 10. 2020
I. Úvodní ustanovení
Hodnocení spolehlivosti je proces, jehož cílem je posoudit spolehlivost žadatele – veřejně prospěšné
právnické osoby („organizace“) a rozhodnout o tom, zda této osobě může být uděleno nebo
prodlouženo označení „Prověřená veřejně prospěšná organizace“ (dále jen „značka spolehlivosti“
nebo „značka“), nebo že jí má být odňato. Řízení vedené před orgány Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR (dále jen „AVPO ČR“), které rozhodují o udělení, obnovení či odnětí značky, jakož i
každé jiné řízení zahájené dle těchto pravidel, se nazývá řízením o značce, nebo jen řízením.
Smyslem existence značky spolehlivosti je poskytnout veřejnosti i potenciálním dárcům informace o
tom, že veřejně prospěšná organizace hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně
je využívá k naplňování svého poslání.
II. Hodnotitelé
Vlastní hodnocení spolehlivosti provádějí v souladu s prováděcí metodikou hodnocení spolehlivosti
(dále jen „prováděcí metodika“) nezávislí hodnotitelé.
Hodnotitel musí být mravně zachovalý a odborně způsobilý k výkonu hodnocení. Hodnotitel musí být
ve vztahu k předmětu hodnocení bezúhonný. Hodnotitel je vyloučen z hodnocení v případě, že on
sám, nebo osoba jemu blízká je v jakémkoli zvláštním vztahu k hodnocené organizaci. O vyloučení
hodnotitele rozhodne i bez návrhu Rada pro hodnocení spolehlivosti (dále jen „Rada“). Proti
rozhodnutí o vyloučení hodnotitele není odvolání přípustné.
Zvláštním vztahem hodnotitele nebo osoby jemu blízké k hodnocené organizaci se rozumí zejména:
a) členství v hodnocené organizaci nebo jejích orgánech,
b) pracovněprávní nebo dobrovolnický vztah vůči hodnocené organizaci,
c) vztah vyplývající ze zákona o sociálních službách (hodnotitel či osoba jemu blízká je
uživatelem služeb poskytovaných hodnocenou organizací),
d) jiný občanskoprávní vztah vůči hodnocené organizaci, leda že jde o vztah zjevně nevýznamný.
Důvod vyloučení hodnotitele z hodnocení je dán i v případě, že jeho zvláštní vztah k hodnocené
organizaci již netrvá, avšak od jeho skončení neuplynul alespoň jeden rok. Z tohoto pravidla lze
povolit výjimku rozhodnutím Rady, jestliže bývalý vztah k hodnocené organizaci není způsobilý
narušit nezávislost hodnotitele.
Úkolem hodnotitelů je poskytnout orgánům AVPO ČR podklady a doporučení pro jejich rozhodnutí –
hodnotitel sám nemá rozhodovací pravomoc. Odchýlí-li se však příslušný orgán AVPO ČR ve svém
rozhodnutí podstatně od doporučení hodnotitele, je povinen toto odchýlení podrobně odůvodnit.
Rozhodne-li příslušný orgán AVPO ČR v rozporu s doporučením hodnotitele, má hodnotitel právo se
proti rozhodnutí odvolat.
III. Řízení o značce
Řízení o udělení značky uchazeči, kterému dosud značka nebyla udělena, nebo kterému byla odňata,
nebo jemuž vypršela, sestává z následujících fází:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

podání žádosti o hodnocení spolehlivosti,
posouzení vstupních kritérií,
rozhodnutí o výsledku posouzení vstupních kritérií,
uzavření smlouvy o hodnocení spolehlivosti mezi uchazečem a AVPO ČR,
vlastní hodnocení spolehlivosti hodnotiteli,
rozhodnutí o udělení či neudělení značky,
přezkumné řízení před revizní Komisí pro hodnocení spolehlivosti (dále jen „Komise“).

Řízení o ověření značky sestává z následujících fází:
a) zahájení řízení o ověření značky,
b) vlastní ověření značky,
c) rozhodnutí o ověření značky, nebo návrh na odnětí značky.
Řízení o obnovení značky sestává z následujících fází:
a)
b)
c)
d)

podání žádosti o obnovení značky,
hodnocení spolehlivosti hodnotiteli,
rozhodnutí o obnovení či neobnovení značky,
přezkumné řízení před Komisí.

Řízení o odnětí značky sestává z následujících fází:
a)
b)
c)
d)

podání návrhu na odnětí značky,
přezkum návrhu,
rozhodnutí o odnětí či neodnětí značky,
přezkumné řízení před Komisí.

Přezkumné řízení před Komisí není pravidelnou součástí procesu – je zahajováno pouze na návrh.
IV. Řízení o udělení značky
1. Žádost o hodnocení spolehlivosti
V případě podání neúplné žádosti pověřený pracovník AVPO ČR uchazeče vyzve k jejímu doplnění
v přiměřené lhůtě, kterou stanoví. Není-li žádost ve stanovené lhůtě doplněna, předseda Rady i bez
návrhu řízení o značce zastaví nebo přeruší.
Uvedení nepravdivých údajů v žádosti může být v budoucnu důvodem k zahájení řízení o odnětí
značky. Je-li nepravdivost údajů zjištěna ještě před udělením značky, může Rada rozhodnout o
zastavení řízení o značce.
2. Posouzení vstupních kritérií
Předmětem posouzení je zhodnocení vstupních kritérií, podle nichž lze učinit závěr o tom, zda
uchazeč splňuje alespoň základní předpoklady pro udělení značky. Posouzení provádějí hodnotitelé.
Na základě výsledků posouzení vydá prezident nebo jím pověřený pracovník AVPO ČR rozhodnutí, že:
a) uchazeč splňuje vstupní kritéria a jeho spolehlivost může být hodnocena, nebo
b) uchazeč nesplňuje vstupní kritéria a jeho spolehlivost hodnocena být nemůže, nebo
c) věc se vrací hodnotitelům k doplnění podkladů nebo doporučení.
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Proti rozhodnutí podle písmene b) může uchazeč podat do 7 dnů od doručení odvolání k Radě, která
rozhodne s konečnou platností tak, že:
a) rozhodnutí potvrzuje, nebo
b) rozhodnutí ruší a spolehlivost uchazeče může být hodnocena, nebo
c) věc se vrací hodnotitelům k doplnění podkladů nebo doporučení.
3. Smlouva o hodnocení spolehlivosti
Bylo-li rozhodnuto, že spolehlivost uchazeče může být hodnocena, je uchazeč vyzván k uzavření
smlouvy o hodnocení spolehlivosti (dále jen „smlouva“). Smlouva upravuje právní vztah AVPO ČR vůči
uchazeči tak, že uchazeč má právo, aby jeho spolehlivost byla objektivně a nestranně zhodnocena
v souladu s těmito pravidly a prováděcí metodikou a aby mu byla, splní-li stanovené podmínky, na
stanovenou dobu udělena značka spolehlivosti. Tato služba je poskytována za poplatek, jehož výše je
zveřejněna na internetových stránkách značky spolehlivosti. Poplatek je splatný, nebude-li
dohodnuto jinak, do 15 dnů ode dne doručení faktury uchazeči.
Neuzavře-li uchazeč smlouvu do 30 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy, nebo neuhradí-li
poplatek či jeho část ve stanovené či dohodnuté lhůtě, může prezident nebo jím pověřený pracovník
AVPO ČR rozhodnout o zastavení řízení o značce.
Současně s uzavřením smlouvy je uchazeči předložen formulář hodnocení, do kterého uchazeč vyplní
požadované podrobné informace o své osobě a činnosti, jež budou využity při hodnocení.
Nepředloží-li uchazeč AVPO ČR řádně vyplněný formulář do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy, hledí
se na smlouvu jako by nebyla uzavřena. Zjistí-li AVPO ČR na základě předloženého formuláře, že
uchazeč nesplňuje v podstatné míře kritéria hodnocení spolehlivosti, je prezident nebo jím pověřený
pracovník AVPO ČR oprávněn rozhodnout o zastavení řízení o značce. Doručení oznámení o zastavení
řízení o značce má v tomto případě účinky odstoupení od smlouvy ze strany AVPO ČR.
Fakturu za hodnocení nelze vystavit a v řízení o značce nelze pokračovat, dokud pověřený pracovník
AVPO ČR neprohlásí, že důvod k odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce není dán.
Zanikne-li smlouva, nebo je-li prohlášena za neplatnou, je prezident nebo jím pověřený pracovník
AVPO ČR oprávněn rozhodnout o zastavení jakéhokoli probíhajícího řízení o značce. Je-li již druhá
strana smlouvy držitelem značky, automaticky tak pozbývá značky spolehlivosti, ztrácí nárok na její
používání a bude odstraněna ze seznamu držitelů značky spolehlivosti zveřejněném na internetových
stránkách značky spolehlivosti. Stejné účinky jako zánik nebo prohlášení smlouvy za neplatnou má
podání žaloby na neplatnost smlouvy ze strany uchazeče o značku či držitele značky.
Smlouvu nelze vypovědět po dobu trvání řízení o odnětí značky.
4. Vlastní hodnocení spolehlivosti uchazeče
Hodnocení spolehlivosti provádějí hodnotitelé v souladu s těmito pravidly a prováděcí metodikou.
Uchazeč je povinen poskytnout hodnotitelům na svůj náklad nezbytnou součinnost. Není-li ujednáno
jinak, platí, že součinnost je třeba poskytnout bez zbytečného odkladu. Neposkytne-li uchazeč
součinnost, nebo vznikají-li vinou uchazeče průtahy v řízení, může prezident nebo jím pověřený
pracovník AVPO ČR rozhodnout o zastavení řízení o značce.
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5. Rozhodnutí rady o udělení či neudělení značky
Rada projedná podklady a doporučení poskytnutá hodnotiteli nejpozději do 6 měsíců od podpisu
smlouvy. Na základě podkladů a doporučení poskytnutých hodnotiteli rozhodne Rada tak, že:
a) uchazeči se značka uděluje, nebo
b) uchazeči se značka neuděluje, nebo
c) věc se vrací hodnotitelům k doplnění podkladů nebo doporučení.
Rozhodnutí o neudělení značky musí být odůvodněno.
6. Přezkumné řízení před Komisí
Proti rozhodnutí o udělení či neudělení značky lze podat do 15 dnů od jeho doručení písemné
odvolání k rukám Rady. Odvolání musí být odůvodněno. Odvolání má odkladný účinek. Aktivně
legitimováni k podání odvolání jsou: uchazeč, prezident, člen rady, který nehlasoval pro přijetí
rozhodnutí, hodnotitel, který se účastnil hodnocení uchazeče, člen AVPO ČR, případně jiná osoba,
která prokáže, že má na přezkoumání rozhodnutí vážný zájem.
Komise napadené rozhodnutí přezkoumá, přičemž uchazeč, hodnotitelé a další orgány a pracovníci
AVPO ČR jsou povinni jí poskytnout bezodkladnou a úplnou součinnost. Na základě provedeného
přezkumu Komise rozhodne tak, že:
a) rozhodnutí potvrzuje, nebo
b) rozhodnutí ruší a věc vrací Radě.
V případě zrušení rozhodnutí je Rada povinna provést potřebná další šetření a ve věci znovu
rozhodnout. Je přitom vázána právním názorem Komise, byl-li v jejím rozhodnutí vysloven. Proti
novému rozhodnutí rady je přípustné odvolání stejně jako proti rozhodnutí původnímu.
V. Trvání, ověřování a obnovení značky
1. Trvání značky
Značka spolehlivosti se uděluje na dobu tří let ode dne, kdy bylo o jejím udělení pravomocně
rozhodnuto.
Držitel značky je v každém roce trvání značky povinen prokázat, že stále splňuje vstupní kritéria a
dále:
a) uhradit AVPO ČR poplatek za ověření značky. Výše poplatku je zveřejněna na internetových
stránkách značky spolehlivosti. Není-li ujednáno jinak, je poplatek splatný na základě faktury
vystavené AVPO ČR k prvnímu dni každého roku trvání značky. Poplatek za první rok od
udělení značky je zahrnut v poplatku za hodnocení spolehlivosti.
b) předložit AVPO ČR účetní závěrku a výroční zprávu za každé účetní období, jehož poslední
den spadá do období, kdy je držitelem značky, a to nejpozději do 15 dnů po dni, kdy byl
držitel značky nejpozději povinen podat za dané období přiznání k dani z příjmů právnických
osob, jinak do tří měsíců po skončení účetního období.
c) předložit AVPO ČR bezodkladně závěrečné protokoly či zprávy z kontrol vykonaných u něj ze
strany orgánů veřejné správy. Orgánem veřejné správy se rozumí zejména, nikoli však
výlučně: správce daně, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, ministerstvo či
orgán místní samosprávy, případně jiná osoba vykonávající dohled a kontrolu ve věcech
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dotací a jiných podpor z rozpočtů samosprávných celků, České republiky nebo Evropského
společenství.
d) bezodkladně informovat AVPO ČR o všech skutečnostech, které by mohly vést k závěru, že
držitel značky přestal splňovat podmínky pro udělení značky. Za takovou skutečnost se vždy
považuje zahájení soudního řízení vůči držiteli značky a také zahájení kontroly dle písmene c),
bylo-li důvodem zahájení kontroly podezření z porušení právních předpisů nebo smluvně
převzatých závazků ze strany držitele značky.
e) bezodkladně informovat AVPO ČR o přeměně či zrušení držitele.
Nesplnění kterékoli z uvedených povinností může mít za následek zahájení řízení o odnětí značky.
AVPO ČR provede každoročně ověření značky. Řízení o ověření značky zahajuje prezident nebo jím
pověřený pracovník AVPO ČR i bez návrhu nejpozději 60 dnů před uplynutím každého roku trvání
značky. Rozhodnutí o zahájení řízení o ověření značky se jejímu držiteli nedoručuje. Hodnotitel na
základě výše uvedených podkladů a informací, které si sám opatří, posoudí, zda nenastaly skutečnosti
odůvodňující zahájení řízení o odnětí značky. Hodnotitel má právo požadovat od držitele značky
doplňující podklady a informace, které je tento povinen na svůj náklad bezodkladně a v plné míře
poskytnout.
Na základě doporučení poskytnutých hodnotiteli rozhodne předseda Rady tak, že:
a) značka se držiteli potvrzuje, nebo
b) podává návrh na odnětí značky.
Proti rozhodnutí o potvrzení značky není odvolání přípustné. To neplatí, rozhodl-li předseda Rady o
potvrzení značky navzdory negativnímu stanovisku hodnotitele – v tomto případě jsou k podání
odvolání aktivně legitimováni hodnotitel a prezident AVPO ČR.
2. Vypršení značky
Nebude-li značka obnovena do konce třetího roku od jejího udělení, bez dalšího vyprší. Nedojde-li
však k rozhodnutí o obnovení značky z důvodu pouze na straně AVPO ČR, platí, že značka trvá až do
odpadnutí těchto důvodů.
V případě vypršení značky je uchazeč, jenž má zájem o její opětovné udělení, povinen postupovat
stejným způsobem jako při udělení značky. V odůvodněných případech může prezident nebo jím
pověřený pracovník AVPO ČR na žádost uchazeče rozhodnout, že se promíjí část poplatku za
hodnocení spolehlivosti, nebo že hodnocení spolehlivosti lze provést jen v omezeném rozsahu. Proti
rozhodnutí o tom, že hodnocení spolehlivosti lze provést jen v omezeném rozsahu, může hodnotitel
podat odvolání.
AVPO ČR informaci o vypršení značky zpravidla zvlášť nezveřejňuje, ale odstraní organizaci, které
značka spolehlivosti vypršela, ze seznamu držitelů značky spolehlivosti na internetových stránkách
značky spolehlivosti.
3. Obnovení značky
Řízení o obnovení značky se zahajuje na základě žádosti o obnovení značky, podané držitelem značky
nejméně 6 měsíců před jejím vypršením.
Za obnovení značky je držitel značky povinen zaplatit poplatek. Výše poplatku je zveřejněna na
internetových stránkách značky spolehlivosti. Zaplacení poplatku je podmínkou pokračování v řízení o
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obnovení značky, leda že prezident nebo jím pověřený pracovník AVPO ČR rozhodne na žádost
uchazeče jinak.
Na řízení o obnovení značky se přiměřeně použijí ustanovení o udělení značky. Prováděcí metodika
může stanovit, že se hodnocení spolehlivosti při obnovení značky provede pouze v omezeném
rozsahu.
VI. Odnětí značky
Řízení o odnětí značky se zahajuje na návrh. Aktivně legitimováni k podání návrhu jsou: prezident,
Rada nebo Komise, jakož i jejich jednotlivý člen, vedoucí hodnotitelů, hodnotitelé a každá osoba, jež
prokáže, že má na odnětí značky odůvodněný zájem. Podnět k podání návrhu na zahájení řízení o
odnětí značky může osobám výše uvedeným podat kdokoli.
Značku lze odejmout, zejména z následujících důvodů:
a) přestal splňovat kritéria pro udělení značky,
b) neuhradil poplatek za udělení nebo obnovení značky, případně poplatek za ověření značky,
c) uvedl v jakékoli žádosti dle těchto pravidel, v průběhu hodnocení spolehlivosti, nebo v
dokumentech předaných AVPO ČR významně nepravdivé údaje,
d) svým jednáním závažným způsobem poškodil či ohrozil pověst AVPO ČR nebo značky.
Rada posoudí návrh na odnětí značky a neshledá-li jej zjevně nedůvodným, provede jeho přezkum.
V závislosti na namítaném důvodu pro odnětí značky může Rada pověřit hodnotitele provedením
přezkumu hodnocení spolehlivosti, nebo si vyžádat jinou součinnost od držitele značky, hodnotitelů
nebo ostatních orgánů AVPO ČR; tito jsou povinni ji bezodkladně a v plné míře poskytnout.
Rada je rovněž oprávněna držitele značky, jehož se věc týká, vyzvat k nápravě závadného stavu a
poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Tento postup je zcela v dispozici rady a není na něj právní
nárok. Vyhoví-li držitel značky výzvě Rady v určené lhůtě, Rada řízení o odnětí značky zastaví.
Rada není při rozhodování o odnětí značky vázána důvody uvedenými v návrhu, ale může rozhodnout
o odnětí značky i z jiných důvodů zjištěných při jeho přezkumu.
Po provedení výše popsaných kroků rozhodne Rada tak, že:
a) značka se držiteli odnímá, nebo
b) značka se držiteli neodnímá.
Na přezkumné řízení před Komisí se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení při udělování
značky.
V případě odnětí značky nemá její držitel právo na vrácení jakéhokoli poplatku, na který již AVPO ČR
platně vznikl nárok, zejména poplatku za ověření značky.
VII. Přeměna, zánik uchazeče o značku či držitele značky
V případě přeměny (změna právní formy, fúze, rozdělení) uchazeče o značku se řízení o značce
přerušuje a uchazeč nebo jeho právní nástupce je povinen podat novou žádost o hodnocení
spolehlivosti. Prezident nebo jím pověřený pracovník AVPO ČR je oprávněn rozhodnout, že některé již
provedené části hodnocení spolehlivosti nebudou opakovány, nebo budou opakovány jen
v omezeném rozsahu. Prezident nebo jím pověřený pracovník AVPO ČR je pak oprávněn uložit
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uchazeči zaplacení dodatečného poplatku za opakované hodnocení spolehlivosti, a to až do výše
poplatku za hodnocení spolehlivosti.
V případě přeměny držitele značky je držitel nebo jeho právní nástupce oprávněn požádat o potvrzení
trvání značky. Do doby potvrzení trvání značky se za držitele značky považuje osoba, která má stejné
identifikační číslo jako původní držitel. Nepožádá-li tato osoba o potvrzení značky do třiceti dnů od
právních účinků přeměny, nastanou účinky vypršení značky.
Na řízení o potvrzení trvání značky se přiměřeně použijí ustanovení o řízení o obnovení značky, a to
včetně ustanovení o poplatku za obnovení značky.
VIII. Užívání značky
Držitel značky je oprávněn značku, včetně jejího grafického ztvárnění (loga) bezplatně užívat při své
propagaci.
Užívání musí být přiměřené a nesmí poškozovat pověst značky. Značka nesmí být dávána do
souvislosti s osobami či aktivitami, které jsou považovány za společensky nežádoucí či škodlivé.
Držitel je při užívání značky povinen zabránit jakémukoli jejímu spojení s:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

loteriemi a jinými podobnými hrami,
politickými stranami a hnutími,
osobami, které jsou podstatnou částí společnosti považovány za nedůvěryhodné,
alkoholem, tabákem či jinými omamnými a psychotropními látkami,
nabídkou zboží či služeb souvisejících s lidskou sexualitou,
komerčními produkty subjektů odlišných od držitele, ať již jde o zboží či o služby.

Logo značky musí být užíváno výhradně v podobě zveřejněné nebo schválené AVPO ČR v manuálu
užívání značky spolehlivosti. Držitel značky není oprávněn logo jakkoli upravovat či měnit. Za úpravu
loga se nepovažuje jeho převedení do odstínů šedi. V případě změny loga ze strany AVPO ČR je držitel
značky povinen užívat toto nové logo – to se netýká propagačních či jiných materiálů vyrobených
dříve, než se změna loga stala veřejně známou. AVPO ČR může stanovit také další pravidla či omezení
užívání značky.
Porušení výše uvedených podmínek užívání značky může být důvodem k zahájení řízení o jejím
odnětí. Rada může uživateli rovněž zakázat určitý způsob užívání značky, a to i bez návrhu.
Nedodržení tohoto zákazu může být důvodem k odnětí značky.
V případě odnětí značky je její (bývalý) držitel povinen ji bezodkladně přestat užívat. V případě, že
bylo zahájeno řízení o odnětí značky, může Rada rozhodnout, že uchazeč je povinen přestat značku
užívat již před pravomocným rozhodnutím v řízení o jejím odnětí, je-li to nutné pro ochranu pověsti
značky.
IX. Společná ustanovení
Rozhodnutí v řízení o značce jsou vydávána vždy písemně. Rozhodnutí může být doručováno jak
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, tak elektronickou cestou, leda že je to výslovně
vyloučeno.
Proti každému rozhodnutí prezidenta, jím pověřeného pracovníka nebo předsedy Rady, které je
učiněno dle těchto pravidel, je možno, není-li stanoveno jinak, podat odvolání k Radě.
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Proti každému rozhodnutí Rady dle těchto pravidel je možno, není-li stanoveno jinak, podat odvolání
ke Komisi.
Není-li stanoveno jinak, je k podání odvolání aktivně legitimován pouze ten, jehož se napadené
rozhodnutí týká.
Odvolání má odkladný účinek. Pokud však jde o rozhodnutí o zastavení řízení o značce, do doby
rozhodnutí o odvolání se toto řízení pozastavuje. Mělo-li by však v době pozastavení řízení o
obnovení značky dojít k jejímu vypršení, může předseda Rady rozhodnut, že se značka do
pravomocného rozhodnutí prodlužuje.
Orgán, který rozhoduje o odvolání, není vázán odvolacími důvody. Nelze tedy namítat, že odvolání
bylo přezkoumáno pouze co do důvodů v něm uvedených.
Rozhodnutí o odvolání se doručuje odvolateli, uchazeči o značku nebo držiteli značky, jehož se řízení
týká, a orgánu, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje.
V případě zastavení řízení o značce z důvodů na straně uchazeče nemá uchazeč právo na prominutí
jakéhokoli poplatku či jiné platby dle těchto pravidel nebo dle smlouvy. Byla-li platba již uhrazena,
AVPO ČR není povinna ji vrátit. Nebyla-li dosud uhrazena, je uchazeč povinen ji uhradit. Prezident
nebo jím pověřený pracovník AVPO ČR může v odůvodněných případech, zejména pokud uchazeč
zastavení řízení nezavinil, rozhodnout, že daná platba či její část se uchazeči promíjí. Proti tomuto
rozhodnutí není odvolání přípustné.
AVPO ČR je oprávněna zveřejnit následující informace o uchazeči o značku a držiteli značky:
a) veškeré informace dostupné z veřejných rejstříků právnických osob (název, sídlo, složení
orgánů atd.),
b) informaci o tom, že (a kdy) uchazeči byla či nebyla udělena značka,
c) informace o tom, že (a kdy) byla značka držiteli odňata, nebo že mu vypršela.
Uchazeč o značku a držitel značky nemůže vůči AVPO ČR uplatňovat náhradu jakékoli újmy, jež mu
mohla případně vzniknout v důsledku rozhodnutí orgánů AVPO ČR o značce nebo v důsledku jejich
zveřejnění.
X. Účinnost pravidel
Změna pravidel je závazná pro všechny jejich příjemce okamžikem jejího schválení Radou. Probíhající
řízení o značce se dokončí podle pravidel platných v době jeho zahájení. To neplatí, je-li nové znění
pravidel pro uchazeče o značku či držitele značky příznivější.
To, co je výše uvedeno, platí taktéž o prováděcí metodice s tím rozdílem, že v případě změny
metodiky v průběhu probíhajícího řízení se toto řízení dokončí v souladu s novým zněním metodiky,
leda že Rada rozhodne jinak.
V případě rozporu mezi těmito pravidly a existující smlouvou o hodnocení spolehlivosti má přednost
ustanovení smlouvy.
Toto úplné znění pravidel bylo schváleno Radou dne 12. 10. 2020.
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