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Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou úplnou dohodou mezi Ing. Aleš Drábek ALD trade (dále 
prodávajícím) a kupujícím a jsou uplatňovány u všech dodávek zboží a služeb kupujícím. Pokud by 
některé z ustanovených podmínek přestaly platit, není tím porušena platnost dalších ustanovení ani kupní 
smlouvy. Veškeré dodané zboží zůstává majetkem prodávajícího až do splnění všech pohledávek z 
obchodního vztahu. Přepravní balení je součástí zboží a stává se majetkem kupujícího. Kupující přijímá 
platnost těchto obchodních podmínek v celém jejich rozsahu. Nákupní podmínky kupujícího nejsou 
pro prodávajícího závazné. !
Nabídky, objednávky 
Nabídky vystavované prodávajícím jsou, pokud není písemně dohodnuto jinak,  závazné pouze po dobu 
45 kalendářních dnů od data jejich vystavení. Prospekty, popisy, technické podmínky jsou materiály 
převzaté od dodavatelů, či výrobců a prodávající neodpovídá za odchylky mezi těmito materiály a 
skutečnými výrobky.   Objednávky jsou přijímány v písemné nebo elektronické formě a musí 
jednoznačně definovat objednávané zboží a totožnost objednávajícího. Přijetí objednávky bude potvrzeno 
dokladem, který slouží pro kontrolu správnosti (cena, druh, počet m.j.). Potvrzením přijetí nabídky je 
uzavřena kupní smlouva dle těchto podmínek. !
Ceny 
Ceny pro výrobky (s vyjímkou výrobků tvořících technologický investiční celek – typicky systémy 
rozhlasových ústředen) nabízené prodávajícím jsou vyhlašovány v platných cenících a tyto jsou platné po 
celou dobu platnosti ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceníkových cen bez předchozího 
upozornění. Objednávky kupujícího jsou potvrzovány v cenách dle platného ceníku a příslušné 
odběratelské kategorie, dle následujících pravidel : !
doporučená  ceny pro koncové uživatele a projektanty 
e-shop    ceny pro naše zákazníky nakupující na našem e-shopu 
D1, D2   ceny pro montážní firmy slaboproudu  !
Prodávající zařazuje kupujícího do příslušné odběratelské kategorie D1 a D2 na základě předložení 
výpisu z OR, popř. ŽL, dokládajícího, že kupující se zabývá montáží slaboproudých systémů popř. 
systémů ozvučení. Prodávající si vyhrazuje právo zařazení kupujícího do příslušné kategorie na základě 
vlastního rozhodnutí vycházející z dosaženého obratu a kredibility kupujícího. Prodávající si vyhrazuje 
právo vyřadit kupujícího z přiřazené odběratelské kategorie v případě hrubého porušení smluvních 
vztahů, zvláště pak při pozdních platbách za dodané zboží.  
Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny i po uzavření kupní smlouvy, jestliže zvýšení cen je 
výsledkem změny okolností, ke kterým došlo po uzavření smlouvy a za které prodávající nenese 
odpovědnost. Typicky se jedná o skokové zvýšení přepočítacího kurzu koruny nebo skokové zvýšení 
palivových příplatků a tím prudkému zvýšení ceny dopravy. Cenové zvýšení prodávajícího pak musí být 
úměrné této změně.  !
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Částka veškerých platných daní se přičítá k ceně a hradí ji kupující, kromě případů, kdy kupující 
dodavateli poskytl osvědčení o výjimkách přijatelná pro finanční úřady. !
Platební podmínky 
Pokud dodavatel nestanoví jinak, provádějí se veškeré úhrady v českých korunách (Kč), pokud je 
kupujícímu fakturováno do České republiky, a v eurech (EUR), pokud je kupujícímu fakturováno mimo 
Českou republiku. Noví kupující platí úhrady za první tři objednávky buďto převodním příkazem předem 
nebo v hotovosti při převzetí zboží. Další úhrady jsou pak splatné na účet dodavatele, pokud není 
dohodnuto jinak do 21 dnů ode dne vystavení faktury. Dodavatel si vždy vyhrazuje právo hodnotit 
úvěrové postavení kupujícího, a pokud kupující nebude způsobilý pro úvěr dle kritérií dodavatele, 
dodavatel může upravit nebo zrušit úvěrové podmínky bez vyrozumění a vyžadovat záruky, zajištění nebo 
platby předem za další dodávky zboží. Pokud některé faktury zůstanou po dni splatnosti neuhrazené, 
dodavatel může odmítnout poskytnout další dodávky a tyto splatné faktury budou podléhat úrokové sazbě 
ve výši o 5 % ročně vyšší, než je úroková sazba České národní banky. Kupující uhradí veškeré náklady na 
inkasování neuhrazených částek, včetně právních honorářů. !
Dodávky 
Dodací podmínky jsou EXW (Ex-Works dle Incoterms 2000) ze skladu prodávajícího, přičemž veškeré 
riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy bude zboží dáno k dispozici 
přepravci za účelem přepravy.  Způsob přepravy a odeslání určuje prodávající. Podmínky dodávky 
(nejzazší termíny dodávky) jsou vázány písemným potvrzením prodávajícího. Podmínky dodávky se 
považují za splněné, jestliže byly splněny ve smluvním čase a jestliže byl předmět dodávky odeslán 
prodávajícím, vyzvednut kupujícím nebo odesláno avízo o připravenosti k odeslání (předání). Termíny 
dodávky písemně odsouhlasené mohou být prodlouženy o přiměřenou dobu, jestliže vzniknou okolnosti, 
které nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat, např. vyšší moc. Jestliže odeslání nebo dodávka je 
opožděna vinou kupujícího, je prodávající oprávněn vyúčtovat zvýšené náklady k tíži kupujícího. Dílčí 
dodávky jsou, pokud není dohodnuto jinak, povoleny.  !
Ukončení  
Žádná objednávka kupujícího nesmí být zrušena bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Pokud 
dodavatel souhlasí se zrušením, kupující bude povinen uhradit poplatky za zrušení objednávky, které 
mohou zahrnovat (a) úpravu ceny na základě množství dodaného zboží, (b) veškeré přímé a nepřímé 
náklady, které vzniknou v důsledku zrušení objednávky kupujícího nebo jsou na ní vyhrazeny, (c) celkové 
náklady na veškeré zvláštní materiály vyžadované pro zakázkové zboží a (d) přiměřené rezervy na 
poměrné náklady a předpokládaný zisk, které jsou v souladu se standardy daného odvětví. Dodavatel 
může ukončit celou objednávku kupujícího nebo její část, pokud kupující tyto všeobecné podmínky 
poruší, nebo v případě řízení o konkurzu, platební neschopnosti, zrušení nebo nucené správě kupujícího. !
OEEZ. 
 a) Ceny nezahrnují náklady na recyklaci zboží uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a tyto náklady mohou být přičteny k 
cenám uvedeným v cenové nabídce. 
b) Pokud nebyl uhrazen poplatek podle článku 15 odst. a) výše, v případě, že se na zboží vztahuje 
ustanovení směrnice OEEZ 2002/96/ES v podobě, v jaké je směrnice implementována v místní jurisdikci, 
nese za financování a organizaci likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení odpovědnost 
kupující, který tímto tuto odpovědnost přijímá, a kupující odškodní dodavatele za veškerou odpovědnost. 
Kupující zajistí sběr, zpracování a recyklaci zboží v souladu se všemi platnými zákony a předpisy a tuto 
povinnost přenese na konečného uživatele zboží. Pokud kupující tyto povinnosti nesplní, může dojít k 
uplatnění trestněprávních sankcí v souladu s místními zákony a předpisy. !
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Odpovědnost, reklamace, záruky 
Reklamace nekompletních nebo vadných dodávek musí být uplatněna písemnou formou, okamžitě po 
dodání nebo po zjištění případné závady, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení. Záruční dobu zboží 
uvádí prodávající na dodacím listu, faktuře nebo záručním listu. Pokud není tato doba uvedena, platí 
dodací lhůta 24 měsíců ode dne předání zboží kupujícímu nebo dopravci. Záruční lhůta bude prodloužena 
o dobu, po kterou předmět dodávky nemůže být používán z důvodů dalšího potřebného zlepšení nebo 
výměny zboží. Během záruční lhůty prodávající provede bezplatně opravu nebo výměnu nefunkčních dílů 
nebo takových dílů, které podstatně zhoršují provozní schopnosti. Výměnou vadných dílů se záruční doba 
dotyčné dodávky neprodlužuje. Místem uplatnění a výkonu reklamací je provozovna prodávajícího. 
Kupující má během záruční doby právo vrátit na své náklady vadné zboží a musí poskytnout nezbytný čas 
a příležitost pro splnění záručních povinností. Pokud toto neučiní, je prodávající zproštěn záručních 
závazků. Jakékoliv nevhodné opravy nebo změny provedené kupujícím nebo třetí stranou se vyjímají ze 
záruky nebo odpovědnosti prodávajícího. Odpovědnost za závady a záruka se netýká normálního 
opotřebení a užití, nárazu, nebo vzniklo-li poškození vlivem nesprávného nebo nedbalého zacházení, 
neodbornou instalací, nadměrným zatížením, nepříslušným vybavením, nedodržením pokynů 
stanovených výrobcem nebo prodávajícím, použitím zboží k jiným než obvyklým účelům určeným 
výrobcem, poškozením při přepravě (za zboží odpovídá přepravce) nebo vlivem chemického, 
elektrochemického, elektrického či radiačního působení, které není výslovně odsouhlaseno v obchodní 
smlouvě. Posouzení odpovědnosti je ve výlučné pravomoci prodávajícího nebo výrobce. Na software 
poskytnutý kupujícímu se zbožím se záruka nevztahuje a je dodáván „jak leží a běží“. Jakékoliv další 
reklamace a nároky vůči prodávajícímu, lhostejno z jakého právního důvodu, zvláště nároky na náhradu 
škody, jsou vyloučeny, pokud toto není v rozporu s taxativními zákonnými předpisy. Prodávající nenese 
odpovědnost za naprogramování zboží a za data ve zboží, které je mu vráceno. Maximální výše 
odpovědnosti prodávajícího je omezena výši smluvní ceny konkrétního zboží v souvislosti s nímž vznikl 
nárok na náhradu škody. Tyto záruky jsou dávány výlučně kupujícímu a nejsou potupitelné nebo 
převoditelné. Kupující je výlučně odpovědný za vhodnost použití zboží a za dodržování veškerých 
platných zákonů a nařízení příslušných státních orgánů, zejména zákonů  upravujících dovoz nebo vývoz 
zboží poskytnutého prodávajícím. Kupující je výlučně odpovědný za řádnou instalaci zboží a jeho užívání 
v souladu s platnými předpisy. Kupující nesmí svá práva a povinnosti podle tohoto dokumentu postoupit 
třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. !
Opravy 
Do opravy prodávající přijímá pouze zboží jím dodané, které je v původním stavu, tzn. neupravované 
nebo nepřestavěné a zachovávající původní funkce. Pokud kupující v zakázkovém listu výslovně 
neuvede, že žádá vrácení vyměněných dílů, jsou tyto na náklad prodávajícího ihned po dokončení opravy 
likvidovány. 
Při nevyzvednutí opravy do 14 dnů od dokončení zakázky je kupujícímu účtováno skladné ve výši 1% 
celkové ceny za opravu za každý započatý kalendářní měsíc, nejméně však 50,-Kč/měs. 
Záruční lhůta na provedené práce a dodaný materiál je 3 měsíce od dokončení zakázky. !
Rozhodné právo 
Pro tyto všeobecné podmínky je rozhodné české právo, kromě ustanovení tohoto práva o kolizních 
normách. Tyto všeobecné podmínky jsou vyloučeny z Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 
zboží z roku 1980 a jakéhokoliv následného dokumentu. Výhradní příslušnost rozhodnout jakýkoliv spor 
týkající se těchto všeobecných podmínek mají české soudy. !!!
Ing. Aleš Drábek      V Praze dne 6.1.2014
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