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Dohoda o mlčenlivosti 
 

ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií 

(univerzita) 

zastoupená …Ing. Pavlem Kordíkem, Ph.D. …. 

a 

 

Pan(í) 

Jméno:   Příjmení:   Uživatelské jméno:  

(student)    …………………………………………. 

 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 269 odst. 2 a ust. § 271 zákona č. 
513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění tuto Dohodu o mlčenlivosti, ochraně informací a 
zákazu jejich zneužití (dále jen „Dohoda“), na jejímž základě může student začít používat Portál pro 
spolupráci studentů s průmyslem.  

 
1. Student je povinen řádně prostudovat a akceptovat Podmínky používání portálu SSP-FIT, které 

jsou mu poskytnuty s touto dohodou. 
2. Student je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s používáním portálu pro spolupráci studentů s průmyslem a s výkonem praxe ve 
prospěch průmyslových partnerů včetně mlčenlivosti ve věcech týkajících se obchodních případů, 
klientů a obchodních partnerů. Student zejména nesmí sdělit jakékoli třetí osobě jakékoli 
informace o současných, bývalých či chystaných obchodních případech průmyslových partnerů, 
s výjimkou informací, které partner určil ke zveřejnění nebo kdy tak stanoví právní předpis, ani 
takové informace využít pro svůj prospěch nebo prospěch třetí osoby. Povinnost mlčenlivosti platí 
i po skončení praxe a student jí může být zproštěn pouze průmyslovým partnerem.  

3. Student se zavazuje, že nesdělí bez souhlasu průmyslového partnera žádné třetí osobě informace 
tvořící předmět obchodního tajemství ani je nevyužije pro svůj vlastní prospěch a bude tyto 
informace chránit. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické 
povahy související s prům. partnerem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či 
nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Tato povinnost 
platí i po skončení praxe. 

4. Student je povinen nahradit případnou škodu dle § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. 
obchodního zákoníku v platném znění, vzniklou v důsledku či v souvislosti s porušením svých 
povinností dle bodů č. 2 -3 této dohody. 
 

 
 
 
 
 
 
 
V Praze, dne: …………   ………………………………        ………………………………. 

                                                                         zástupce FIT                                 student 

 

 


