ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta informačních technologií
oddělení pro rozvoj
Thákurova 9, 160 00 Praha 6

Dohoda o mlčenlivosti a souhlasu s podmínkami používání
portálu SSP-FIT
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, Thákurova 9, Praha 6, IČO:
68407700 (dále jen „Univerzita“)
Zastoupená proděkanem pro rozvoj Ing. Pavlem Kordíkem, Ph.D.
a
Jméno: ……………………

Příjmení: …………………… Datum narození: ……………………

Trvalé bydliště: …………………………….…… Uživatelské jméno: ……………… (dále jen „Student“)
(Univerzita a Student dále jen jako „Strany“ a každý samostatně jako „Strana“)
uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění (dále jen „Zákon“) tuto dohodu o mlčenlivosti a souhlasu s podmínkami
používání portálu SSP-FIT (dále jen „Dohoda“)
1. Strany prohlašují, že Student je po podpisu této Dohody oprávněn užívat Portál pro spolupráci
studentů s průmyslem umístěný na webových stránkách https://is.fit.cvut.cz/ (dále jen „Portál“), a
to v souladu s Všeobecnými podmínkami používání portálu SSP-FIT, které jsou přílohou této
Dohody a jsou její nedílnou součástí (dále jen „Podmínky“).
2. Student prohlašuje, že si Podmínky řádně prostudoval, rozumí jim a bezvýhradně s nimi souhlasí.
3. Student prohlašuje, že si je vědom, že informace zveřejněné na Portálu osobami, které nabízejí
studentům spolupráci (dále jen „Průmysloví partneři“), mohou být konkurenčně významné,
určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související
s podnikáním Průmyslových partnerů (včetně jakýchkoli obchodních případů Průmyslových
partnerů) a že Průmysloví partneři mohou mít zájem na jejich utajení (dále jen „Obchodní
tajemství“).
4. Student je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s používáním Portálu, zejména o Obchodním tajemství a o činnosti, kterou bude
v návaznosti na používání Portálu pro Průmyslové partnery vykonávat (dále jen „Informace“).
5. Student se zavazuje, že Informace nevyužije pro svůj vlastní prospěch či prospěch třetích osob.
6. Povinnost mlčenlivosti podle této Dohody se nevztahuje na: (i) skutečnosti, které jsou veřejně
známé, či se stanou veřejně známými jinak, než v důsledku porušení této Dohody a na (ii) sdělení
skutečností vyžádaných soudem, orgánem činným v trestním řízení či jiným orgánem v souladu
s příslušnými právními předpisy.
7. Student tímto prohlašuje, že si je vědom své povinnosti uhradit škodu podle Zákona Univerzitě
a/nebo Průmyslovému partneru, která vznikne v důsledku porušení jeho povinností podle této
Dohody.
8. Student prohlašuje, že pokud tak Průmyslový partner bude vyžadovat, bude s ním jednat o
uzavření další dohody o mlčenlivosti, která by mohla rozšířit povinnosti Studenta dle této Dohody.
9. Povinnost mlčenlivosti platí i po ukončení používání Portálu a pro činnosti, které bude v
návaznosti na používání Portálu pro Průmyslové partnery vykonávat, a Student jí může být
zproštěn pouze dohodou s Univerzitou po konzultaci s Průmyslovým partnerem.
10. Strany prohlašují, že Dohodu uzavřely na základě své svobodné vůle, přečetly si ji a s jejím
obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy:

V Praze dne:

…………

………………………………
Univerzita

……………………………….
Student
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