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SMLOUVA O HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI 

uzavřená dnešního dne mezi: 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR 
se sídlem Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 
IČ: 72074086 
zastoupená prezidentem Markem Šedivým 
 
(dále jen „AVPO ČR“) 
 
a 
 
Nezisková organizace:  
se sídlem: 
IČ: 
zastoupená: 
 
(dále jen „nezisková organizace“) 
 
 
1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných právních vztahů smluvních stran v souvislosti 

s účastí neziskové organizace na hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, 
prováděném AVPO ČR. Tato smlouva se vztahuje na udělení, ověření, obnovení či odnětí označení 
„Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“ (dále „značka spolehlivosti“) a všechna s tím související 
řízení. 

 
2. Neziskové organizaci vzniká na základě této smlouvy právo, aby její spolehlivost byla objektivně a 

nestranně zhodnocena v souladu s Pravidly hodnocení spolehlivosti a Prováděcí metodikou 
hodnocení spolehlivosti a aby jí byla, splní-li předepsané podmínky, na stanovenou dobu udělena, 
případně obnovena značka spolehlivosti. 

 
3. AVPO ČR vzniká na základě této smlouvy právo na zaplacení poplatku za hodnocení spolehlivosti, 

případně poplatku za ověření značky a poplatku za obnovení značky spolehlivosti. Výše poplatků 
je zveřejněna na internetových stránkách značky spolehlivosti.  

 
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká: 
 

a) písemnou výpovědí ze strany neziskové organizace s výpovědní dobou v trvání 3 měsíců ode 
dne doručení výpovědi AVPO ČR, 

b) uplynutím jednoho roku od odnětí či vypršení značky, leda že v této době bylo zahájeno řízení 
o obnovení značky, 

c) zánikem kterékoli ze smluvních stran, 
d) z dalších důvodů uvedených v zákoně. 

 
5. Poplatek za hodnocení spolehlivosti je splatný, nebude-li dohodnuto jinak, do 15 dnů ode dne 

doručení faktury neziskové organizaci.  
 

6. Poplatek za ověření značky bude neziskovou organizací uhrazen k prvnímu dni každého roku trvání 
značky spolehlivosti. 
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7. Poplatek za obnovení značky bude neziskovou organizací uhrazen ke dni zahájení řízení o obnovení 
značky.  
 

8. AVPO ČR je povinna vystavit na každou platbu poplatku řádný doklad a doručit jej neziskové 
organizaci. 
 

9. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy jsou Pravidla hodnocení spolehlivosti ve znění 
platném ke dni uzavření smlouvy. Smluvní strany jsou za jedno v tom, že změna Pravidel je závazná 
pro všechny jejich příjemce okamžikem jejího schválení Radou pro hodnocení spolehlivosti AVPO 
ČR. 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.  
 

10. Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy je též Prováděcí metodika hodnocení spolehlivosti. 
O změně Prováděcí metodiky platí totéž, co bylo výše uvedeno o změně Pravidel 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 pro hodnocení spolehlivosti AVPO ČR rozhodne jinak. 
 

11. AVPO ČR bude uchovávat veškeré informace, které získala v průběhu řízení o značce spolehlivosti 
veřejně prospěšných organizací, a které se týkají uchazeče o značku či držitele značky (dále jen 
„důvěrné informace“) v tajnosti a nebude je zpřístupňovat bez svolení uchazeče či držitele značky 
třetím osobám. Za třetí osobu se nepovažují členové orgánů AVPO ČR, zúčastněných na řízení o 
značce (prezident, rada, komise), hodnotitelé a zaměstnanci AVPO ČR. 
 

12. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou veřejně známy, stejně jako 
informace, které jsou dle Pravidel hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací určeny 
ke zveřejnění. 
 

13. AVPO ČR se zavazuje uchovávat důvěrné informace vždy nejméně do úplného pravomocného 
skončení řízení o značce, zpravidla však po dobu alespoň tří let ode dne, kdy je obdržela. Po 
skončení uchovávání informací musí být tyto (event. jejich fyzické nosiče, pokud to jejich povaha 
připouští) bezpečně zlikvidovány. Není-li dohodnuto jinak, nosiče důvěrných informací se nevracejí 
a nenáleží za ně žádná náhrada. 

 
 

14. V ostatních věcech neupravených touto smlouvou, Pravidly ani Prováděcí metodikou se použijí 
platné předpisy občanského práva. 
 

 
 
V ………………………. dne …………………………….  V ………………………. dne …………………………… 
 
 
 
 
…………………………………………………………………  ………………………………………………………………… 
AVPO ČR       Nezisková organizace 
 
 
Přílohy: 
 
 Příloha č. 1: Pravidla hodnocení spolehlivosti 
 Příloha č. 2: Prováděcí metodika hodnocení spolehlivosti 


