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BONUSY V PRAXI V ČASE PO PŘÍKAZU MINISTRA

✓ Odbourání nejistoty při poskytování bonusů 

✓ Legalizace neadresných bonusů

✓ Vyjasnění / zavedení pojmů

Adresný bonus

Neadresný bonus



ODLIŠNOSTI ADRESNÉHO A NEADRESNÉHO BONUSU

Spíše adresný

➢Objektivní propojitelnost na 

konkrétní položku již při dodání LP

➢Známost výše již v okamžiku 

dodání LP

➢Procentní vyjádření bez rozlišení 

bonusových pásem, popř. 

dosažení „jistého“ pásma

➢Poskytnutí spíše velmi krátce 

popř. již v okamžiku dodání LP

Spíše neadresný

➢Objektivní nepropojitelnost na 

konkrétní položku v okamžiku dodání LP

➢Nelze stanovit ani odhadnout výše v 

okamžiku dodání LP

➢Motivačně nastavená bonusová 

pásma, bez horní hranice

➢Absolutní výše za splnění podmínek

➢Na celé portfolio/skupinu LP

➢Referenční období je delší (q/půl-rok)

➢Složitější schémata se vzorem a 

výpočtem



KDY PROMÍTNU BONUS DO JEDNOTKOVÉ CENY LP?

➢ bonus je poskytnutý v souvislosti s konkrétní dodávkou 

popř. jej lze vztáhnout ke konkrétní dodávce 

➢ výši bonusu je možné jednoznačně určit a přiřadit ke 

konkrétní jednotlivé položce, a to již v okamžiku dodání 

léčiva, nikoli v okamžiku přiznání bonusu

➢ okamžik přiznání či přijetí bonusu není podstatný



PROCENTUÁLNÍ VERS. ABSOLUTNÍ HODNOTA

Smluvní ujednání  - roční rozhodné období

Výpočet bonusu



PROCENTUÁLNÍ VERS. ABSOLUTNÍ HODNOTA - PŘÍKLAD

Smluvní ujednání

Výpočet bonusu

Dodávka 15.12. za 1.000 (kumulativně 301.000)

⇒ pro následující dodávky v hodnotě 11.000

✓ u procentuálního → jistých 13% z ceny ⇒ adresný bonus

✓ u absolutního → nejistá výše ⇒ neadresný bonus



SITUACE Z PRAXE

➢ Ve smlouvě se nelze zavázat, že bonus bude neadresný

→ neúčinné ustanovení ve smlouvě

➢ Nelze vypracovat vzorovou smlouvu na neadresný bonus

→ povaha bonusů se může v čase měnit

➢ Nepřímý bonus není automaticky neadresný

→ z povahy bonusu vyplývá, že jde spíše o neadresný

➢ Uvedení odkazu původních faktur na ODD nemá žádný 

vliv na (ne)adresnost bonus, a naopak

→ obsah je vždy nad formou



DĚKUJI  ZA  POZORNOST!


