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7.1.5. Smlouvu na základě této nabídky lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 
oběma stranami. 
7.1.6. Pokud třetí strana uplatní jakékoliv nároky vůči objednateli, potom je objednatel povinen bez prodlení zhotovitele 
informovat o vzniku nebo nebezpečí vzniku těchto nároků třetí osoby. Dále nesmí uznat žádný nárok oproti třetí straně. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli účinnou ochranu proti nárokům třetích osob dle svého uvážení. Jakékoliv 
další nároky objednatele jsou vyloučeny. Dále naleží zhotoviteli výlučné právo k použití veškerých prostředků na svou 
obhajobu včetně mimosoudního vyrovnání nebo soudních řízení a dohody o narovnání s třetí stranou nebo přijetí těchto 
opatření. Smluvní strany se dále zavazují poskytnout si náležitou součinnost při obhajobě proti těmto nárokům třetích 
osob, přičemž tato povinnost platí i po splnění této smlouvy. 

7.2. Soulad s předpisy o kontrole vývozu / exportní kontrola 
7.2.1. Pokud Objednatel převede na třetí stranu zboží (hardware a/nebo software a/nebo technologii včetně související 
dokumentace, bez ohledu na způsob poskytnutí) dodané společností Siemens, nebo díla a služby (včetně veškerých 
druhů technické podpory) poskytované společností Siemens, zavazuje se Objednatel dodržet všechny aplikovatelné 
vnitrostátní a mezinárodní předpisy o kontrole vývozu a dalšího vývozu (re-exportu). V každém případě se Objednatel 
zavazuje při převodu takového zboží, díla nebo služeb dodržet předpisy o kontrole vývozu (re-exportu) české republiky, 
Evropské Unie a Spojených států amerických. 
7.2.2. Před každým převodem zboží, děl nebo služeb poskytovaných společností Siemens na třetí osoby se Objednatel 
zavazuje zvláště kontrolovat a zajistit za pomoci přiměřených opatření, že 
- nedojde k porušení embarga uvaleného Evropskou unií, Spojenými státy americkými a/nebo OSN uskutečněním

takového převodu, zprostředkováním smluv týkajících se takového zboží, děl nebo služeb nebo poskytnutím jiných
ekonomických zdrojů v souvislosti s takovým zbožím, díly nebo službami, při zohlednění omezení vnitrostátního
obchodu a zákazů obejití takových embarg;

- taková zboží, díla a služby nejsou zamýšlena pro využití ve spojení se zbrojením, jadernou technologií nebo zbraněmi,
za podmínek a v rozsahu, v jakém takové užívání podléhá zákazům nebo povolení, nebylo-li příslušné povolení
uděleno;

- byla zohledněna pravidla všech příslušných seznamů zakázaných subjektů Evropské unie a Spojených států
amerických vztahující se na obchody se subjekty, osobami a organizacemi v nich uvedených.

7.2.3. Bude-li nutné umožnit úřadům nebo společnosti Siemens provést kontrolu vývozu, zavazuje se Objednatel na 
výzvu společnosti Siemens okamžitě jí poskytnout veškeré informace týkající se příslušného koncového zákazníka, 
příslušného místa určení a příslušného zamýšleného účelu užívání zboží, díla a služeb poskytovaných společností 
Siemens, jakož i o všech existujících vývozních omezeních. 
7.2.4. Objednatel se zavazuje odškodnit a zbavit společnost Siemens odpovědnosti za jakékoli nároky, řízení, žaloby, 
pokuty, ztráty, náklady, výdaje a náhrady škody vzniklých z nebo v souvislosti s jakýmkoliv porušením předpisů o 
vývozní kontrole Objednatelem, a Objednatel se zavazuje nahradit společnosti Siemens veškeré ztráty a výdaje z nich 
vyplývající. 
7.2.5. Toto zboží podléhá kontrole vládou USA (pokud je označené jako "ECCN" nestejné "N") a může být vyvezeno pouze 
do země konečného určení pro užití zde uvedeným konečným příjemcem zboží nebo konečným uživatelem / uživateli. Zboží 
nesmí být dále prodáno, přemístěno, nebo jakkoliv jinak použito v jiné zemi nebo osobou jinou, než autorizovaným 
konečným příjemcem zboží nebo konečným uživatelem / uživateli, a to jak v původní formě, tak i po zabudování do jiné 
položky, aniž by nejprve bylo schváleno vládou USA nebo povoleno podle amerických zákonů a předpisů. 
Zboží označené jako "AL" nestejné "N" podléhá evropským / národním vývozním povolením. Pro zboží bez označení 
nebo s označením "AL: N" / "ECCN: N", nebo s označením "AL:9X9999" I "ECCN:9X9999" může být vyžadováno 
povolení od úředních orgánů v závislosti na konečném užití nebo konečném místě určení. 

7.3 Doložka o výhradách 
7.3.1. Siemens není povinen plnit tuto smlouvu, pokud takovémuto plnění brání jakékoli překážky vyplývající z národních 
nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg či jiných sankcí. 

S otázkami k obsahu této nabídky se můžete přímo obrátit na zpracovatele nabídky: 

S pozdravem 
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