
 

Podmínky užití M&A Port Students Submission 

Tyto podmínky užití M&A Port Students Submission (dále jen „Podmínky užití“), vydané dle ustanovení § 1751 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů upravují vzájemná práva a povinnosti 
Smluvních stran: 

1. POJMY 
a. Autor Fyzická osoba, která vytvořila Dílo ve smyslu ust. § 5 zák. č. 121/2000 Sb., autorského 

zákona („AZ“) a která zároveň studuje na vysoké škole v České republice; 

b. Dílo Dílem se pro účely těchto Podmínek užití rozumí autorské dílo literární, které je zároveň 
školním dílem Autora ve smyslu ust. § 35 odst. 3 AZ, a které Autor prostřednictvím Webové 
stránky nahrál do databáze Nabyvatele a k němuž Autor udělil Nabyvateli Licenci podle těchto 
Podmínek užití; 

c. Abstrakt Abstraktem se rozumí Autorem vytvořený krátký výtah z Díla stručně popisující obsah 
Díla. Pokud Autor dodá Abstrakt podle těchto Podmínek užití, považuje se Abstrakt za součást 
Díla. 

d. Medailonek Medailonkem se rozumí Autorem vytvořený krátký profesní/studijní životopis 
Autora. Pokud Autor dodá Medailonek podle těchto Podmínek užití, považuje se Medailonek za 
součást Díla. 

e. Nabyvatel Nabyvatelem je společnost Deloitte Advisory s.r.o., IČO: 27582167, se sídlem Italská 
2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225;  

f. Webová stránka Webovou stránkou se rozumí webové rozhraní M&A Port - Odevzdávárna 
odborných prací (office.com), prostřednictvím kterého je možné nahrát Dílo do databáze 
Nabyvatele a uzavřít Smlouvu. 

g. Smluvní strany Autor a Nabyvatel jsou společně také dále označováni jako Smluvní strany, nebo 
jednotlivě jako Smluvní strana. 

h. Společnosti skupiny Deloitte Pod pojmem „Společnosti skupiny Deloitte“ se rozumí jedna či více 
společností globální sítě členských firem Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“) a jejich 
dceřiné a přidružené subjekty (souhrnně jen „organizace Deloitte“). DTTL (také označována jako 
„Deloitte Global“) a každá z jejích členských firem a jejich přidružených subjektů je samostatným 
a nezávislým právním subjektem, který není oprávněn zavazovat nebo přijímat závazky za jinou 
z těchto členských firem a jejich přidružených subjektů ve vztahu k třetím stranám. DTTL a každá 
z jejích členských firem a přidružených subjektů nese odpovědnost pouze za své vlastní jednání 
a opomenutí, nikoli za jednání či opomenutí jiných členských firem či přidružených subjektů. 
„Deloitte ve střední Evropě“, „Deloitte CE“, „firma“ nebo „my“ označuje jeden nebo více 
subjektů sdružených pod záštitou společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je 
členskou firmou Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují 
dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou 
samostatnými a nezávislými právními subjekty. 

 

2. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ a LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

a. Autor a Nabyvatel spolu uzavírají smlouvu ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, jejíž obsah je stanoven těmito Podmínkami užití („Smlouva“), přičemž 
Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Autor vyplní všechny povinné údaje požadované Webovou 
stránkou, nahraje Dílo prostřednictvím Webové stránky do databáze Nabyvatele a klikne na 
tlačítko „Submitt.“ 

Licenční ujednání 

b. Autor poskytuje Nabyvateli k Dílu nevýhradní licenci („Licence“), a to ke 
zveřejnění, rozmnožování a rozšiřování Díla jakýmikoli prostředky a způsoby, Nabyvatel je 
zejména oprávněn zveřejnit Dílo na internetu, poskytnout k Dílu podlicenci, spojovat Dílo 
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s jinými autorskými díly, zařadit Dílo do díla souborného, nechat Dílo přeložit a Dílo v přeložené 
podobě užít stejným způsobem jako Dílo v původním jazyce.  

c. Autor poskytuje Nabyvateli Licenci bezúplatně, jako časově a územně neomezenou.  

d. Nabyvatel není povinen Licenci využít. 

e. Nabyvatel není oprávněn Dílo či jeho název měnit či upravovat, mimo případy těmito 
Podmínkami výslovně uvedenými. 

f. Nabyvatel je oprávněn provést korekturu Díla. Autorova odpovědnost za vady Díla tím není 
dotčena.  

Zveřejnění Díla 

g. Autor bere na vědomí, že zveřejnění Díla je plně v diskreci Nabyvatele, který vyhodnotí Dílo 
prostřednictvím svých interních mechanismů (redakční rady) a rozhodne, zda je Dílo vhodné 
k publikaci na webových stránkách Nabyvatele k tomuto určených.  

h. Pokud se Nabyvatel rozhodne Dílo zveřejnit, kontaktuje Autora prostřednictvím e-mailové 
adresy, kterou Autor uvedl na Webové stránce, a vyžádá si od něj zpracování Abstraktu a 
Medailonku v přiměřené lhůtě, kterou Nabyvatel stanoví. Pokud Autor Abstrakt neodevzdá, Dílo 
nebude zveřejněno. 

i. Dílo bude zveřejněno včetně jména a příjmení Autora a informace o jím studované či 
vystudované vysoké škole, studijním oboru a případně ročníku studia, případně včetně 
Medailonku, pokud jej Autor na vyzvání poskytl, což Autor bere na vědomí a souhlasí s tím. 

j. Pokud Nabyvatel rozhodne, že Dílo nebude zveřejňovat, budou Dílo a osobní údaje poskytnuté 
Autorem nejpozději do 4 měsíců od jejich nahrání do databáze Nabyvatele smazány. 

3. PROHLÁŠENÍ AUTORA 

a. Autor prohlašuje, že je jediným autorem Díla, že Dílo je bez faktických i právních vad a jeho užitím 
Nabyvatelem v rámci udělené Licence nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní 
předpis. Autor odpovídá Nabyvateli za veškeré škody a újmy, které Nabyvateli vzniknou 
v souvislosti s tím, že prohlášení Autora v předchozí větě bylo nepravdivé.  

b. Autor prohlašuje, že Dílo vzniklo jako školní dílo ve smyslu ust. § 35 odst. 3 AZ, tj. jako dílo 
vytvořené studentem v rámci plnění jeho studijních povinností vyplývajících z jeho právního 
vztahu k vysoké škole, kterou studuje, a jako školní dílo prošlo systémem detekce plagiátů, např. 
systémem Turnitin apod., a bylo školou hodnoceno. 

c. Autor prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl na Webové stránce jsou pravdivé. 

4. RŮZNÁ USTANOVENÍ 

a. Autor není oprávněn jakýmkoliv způsobem zveřejnit, inzerovat nebo vydat jakékoliv prohlášení 
(včetně referencí na marketingové účely) s uvedením obchodního jména nebo loga Deloitte, 
nebo s odvoláním na spolupráci dle těchto Podmínek užití, bez předchozího písemného souhlasu 
Nabyvatele. 

b. Autor se zavazuje, že veškeré informace, se kterými se seznámí v rámci spolupráce 
s Nabyvatelem dle těchto Podmínek užití nebo v souvislosti s nimi, bude považovat za důvěrné 
a zavazuje se zachovat o těchto informacích mlčenlivost, žádnou z těchto informací nijak 
nezneužít, nevyužít, nezveřejnit, nezpřístupnit a ani neumožnit zpřístupnění třetím osobám.  

c. Smluvní vztah mezi Autorem a Nabyvatelem se řídí českým právním řádem a případné spory 
budou řešeny v první řadě smírně, v případě neúspěchu pak věcně a místně příslušnými soudy 
České republiky. 


