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OSNOVA

1)Obratové bonusy a změny obratových pásem v průběhu referenčního 

období ve vazbě na registr smluv

2)Obratové bonusy předmětem daňových kontrol

3)Možné oblasti daňových kontrol ve farmaceutickém prostředí



ADRESNÝ VERS. NEADRESNÝ BONUS

Spíše adresný

➢Objektivní propojitelnost na 

konkrétní položku LP

➢Známost výše již v okamžiku 

dodání LP

➢Procentní vyjádření bez rozlišení 

bonusových pásem

➢Poskytnutí spíše velmi krátce 

popř. již v okamžiku dodání LP

➢Za včasnou platbu

➢Dle podmínek splněných předem

Spíše neadresný

➢Objektivní nepropojitelnost na 

konkrétní položku LP

➢Nelze stanovit ani odhadnout výše v 

okamžiku dodání LP

➢Motivačně nastavená bonusová 

pásma

➢Absolutní výše za splnění podmínek

➢Na celé portfolio/skupinu LP

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

➢Složitější schémata se vzorem a 

výpočtem



PŘÍKLADY ADRESNÉHO A NEADRESNÉHO BONUSU

Adresný

➢Za včasnou platbu

➢Dle podmínek splněných předem

➢Procentní vyjádření na dodávku

Neadresný

➢Stupňovité bonusové pásmo pro celé 

portfolio

➢Vyhodnocení po uplynutí referenčního 

období



POSTUP U PŘÍMÉHO BONUSU

✓ vystaví opravný 

daňový doklad

✓ opravuje odpočet daně 

(nejčastěji) na základě 

opravného daňového 

dokladu



POSTUP U NEPŘÍMÉHO BONUSU

✓ opravuje evidenci pro 

daňové účely

✓ nutnost podpůrné 

dokumentace

✓ opravuje odpočet daně 

na základě jiných 

dokladů – ODD 

nedostane



ROZHODNÝ DEN PŘIZNÁNÍ BONUSU

Od 1.4.2019 je nově stanoveno DUZP = přesně ten den, kdy nastaly 

skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně

Novou náležitostí ODD je uvedení data, ke kterému vznikly rozhodné 

skutečnosti pro jeho vystavení.

Poskytovatel bonusu – zahrnuje ODD v období, kdy vynaložit 

přiměřené úsilí na doručení dokladu

Příjemce bonusu – opravuje ZD k datu, kdy se dověděl, nebo 

dovědět mohl o skutečnostech rozhodných pro opravu



RIZIKA V PRAXI 

KDY dojde ke splnění podmínky ???

a) v okamžiku překročení obratu 

tj. bez dalšího ujednání a změny smluv

kdykoli – např. uprostřed referenčního období

b) v okamžiku písemné odsouhlasení, že k překročení došlo a 

souhlasu s výší bonusu 

tj. pokud je okamžik splnění podmínek vhodně ve 

smlouvách upraven

přesně řízený okamžik dle ujednání



ZMĚNA OBRATOVÝCH PÁSEM V PRŮBĚHU REFERENČNÍHO OBDOBÍ

Kdy je přípustná změna obratových pásem v průběhu 
referenčního období??

✓ při změně obratových pásem již v průběhu referenčního období je 

potřeba dát pozor na důvod změny a její opodstatnění

✓ v praxi bude ve většině případů posuzováno jako účelové

✓ lze obhájit pouze z mimořádných důvodů

✓ problém se zpětnou účinností ve vazbě na registr smluv



BONUSY V PRAXI 

➢ Nutnost znát důvody poskytnutí bonusu 

→ věcná podstata je poskytnutí následného snížení ceny původního 

plnění z ekonomických důvodů

➢ Nejasné definice ve smlouvách

→ často dochází k záměně poskytnutí bonusu s poskytování služeb

➢ Práva a povinnosti třetím osobám, které nejsou smluvní 

stranou

→ neplatná ujednání

➢ Nedostatečná podpůrná dokumentace

→ nelze doložit jak bylo vypočteno



DAŇOVÉ KONTROLY VE VZTAHU K BONUSŮM 

✓ doložení písemné smlouvy, včetně veškerých dodatků

✓ dostatečné podpůrné dokumentace, která doloží odsouhlasené 

podmínky a následně potvrdí splnění podmínek:

➢ zápisy z jednání managementu, interních jednání

➢ zápisy ze schůzek a telefonických hovorů s obchodními partnery

➢ vzájemná emailová komunikace

✓ doložení průkazná evidenci (odsouhlasená oběma stranami) jaké 

množství zboží bylo druhé straně poskytnuto ve vztahu k výši bonusu 

(slevy)

✓ zvláštní pozornost je věnována skutečnosti, zda se do obratu (u 

obratového bonusu) počítají i vratky, popř. zda není dohodnuto, že 

bude brán obrat uskutečněný např. pouze určitých distributorů



DAŇOVÉ KONTROLY VE FARMACII

✓ marketingové náklady a vysílání lékařů na kongresy

✓ daňové dopady a rizika na straně lékařů

✓ problematika sazeb DPH u zdravotnických prostředků

✓ cenové kontroly



MARKETINGOVÉ NÁKLADY A VYSÍLÁNÍ LÉKAŘŮ NA KONGRESY

✓ výše ceny musí odpovídat poskytnutému plnění

✓ zajištění důkazních prostředků, že plnění proběhlo (fotky z akcí, produktů, 

analýza marketingových dopadů apod.)

✓ skutečný stav odpovídá stavu na dokladech



DAŇOVÉ DOPADY NA STRANĚ LÉKAŘŮ

✓ lékař příjemcem daru, nepeněžitého plnění, vyslání na kongres

➢ osvobozený příjem v případě, že tyto dary, a účast na kongresu 

přispěje k prohloubení jeho vzdělání

✓ lékař jako poskytovatel zdravotních služeb osvobozen od DPH

➢ v případě poskytování dalších služeb (konzultace, přednášky, 

pronájem reklamní plochy) se stává plátcem DPH

➢ povinnost odvést DPH z ostatních příjmů, nízký koeficient pro 

uplatnění nároku na odpočet, vysoká administrativní zátěž



NESPRÁVNÉ ZATŘÍDĚNÍ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU DO SAZBY DPH

✓ příjemce i poskytovatel mají vlastní odpovědnost za správné zatřídění 

do sazby DPH

✓ nelze se spoléhat na zatřídění do sazby DPH od protistrany

✓ u aplikace daně vyšší než má být, problém neplatnosti nároku na 

odpočet DPH ze špatně aplikované sazby



CENOVÉ KONTROLY

✓ dva způsoby regulace cen dle zákona o cenách

➢ úředně stanovené ceny 

➢ věcné usměrňování cen

✓ maximální ceny u zdravotních výkonů, stomatologických výrobků a 

zdravotnických prostředků reguluje MZ

✓ kalkulace ceny za zdravotní služby nehrazené z veřejného 

zdravotního pojištění kontroluje Specializovaný FU


