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Tzv. zpětné bonusy 

• jde o dlouhodobou praxi nejen ve státních nemocnicích 

• praxe je z hlediska veřejnosti vnímána jako problematická 

• v současné době se o praxi bonusů zajímá i Vrchní státní 

zastupitelství 

• na neexistenci pravidel přijímání a využívání bonusů 

opakovaně upozorňuje i Nejvyšší kontrolní úřad 

 

 

 

 



Příkaz ministra 

• cílem je jasné stanovení pravidel pro přijímání, 

zaúčtování a vykazování bonusů zdravotním pojišťovnám 

• stanovením pravidel dojde ke zvýšení transparentnosti 

• příkaz bonusy rozhodně neruší, dává jim jen jasná pravidla 

• jako forma byl zvolen příkaz ministra – jde o akt řízení vůči 

přímo řízeným nemocnicím 

• budou se jimi řídit přímo řízené nemocnice MZ 

 



Úprava bonusů v příkazu ministra 

 

Za „bonus“ se pro účely těchto zásad považuje jakékoli 

dodatečné finanční i nefinanční (naturální) 

plnění/zvýhodnění, které dodavatel poskytuje odběrateli 

zpravidla, resp. zejména, při odběru většího množství zboží 

nebo při překročení určité hodnoty fakturace, resp. při 

dodržení dalších pro dodavatele výhodných podmínek v rámci 

dodavatelsko-odběratelských vztahů v situacích, kdy 

s ohledem na používanou obchodní a marketingovou praktiku 

není dodavatel ochoten nebo schopen tyto podmínky 

promítnout přímo do kupní ceny jednotlivých druhů 

dodávaného zboží. 

 

Jakékoli dodatečné plnění poskytnuté v souvislosti s 

dodávkou léčiv nebo zdravotnických prostředků je bonus. 



Adresné / neadresné bonusy 

Bonusy dělíme na dva typy – adresné a neadresné: 

• adresné bonusy 

je možné přiřadit ke konkrétní dodávce, ke 

konkrétnímu druhu zboží a je možné zpětně vědět, 

kolik byla nákupní cena po odečtení bonusu na 

konkrétní položku léku nebo zdravotnického 

prostředku 

• neadresné bonusy 

není možné určit výši bonusu na konkrétní položku 

léku nebo zdravotnického prostředků 



Pravidla pro přijímání bonusů 

Bonusy je možné přijímat při splnění následujících pravidel: 

• pouze na základě písemné smlouvy 

- při splnění pravidel registru smluv  zveřejnění 

 

• řádné zaúčtování v účetnictví organizace 

- neadresné bonusy budou zaúčtovány na zvláštní 

analytický účet určený pouze pro tyto bonusy 

- na jiných účtech nesmí být o neadresných bonusech 

účtováno 

 



Pravidla pro nakládání s bonusy 

 

• příjmy z obdržených bonusů je možné použít na: 

úhradu nákladů z hlavní činnosti organizace, 

především na úhradu nákladů spojených s provozem 

zdravotnického zařízení a jeho modernizací 

 

• o použití bonusů je nutné vést průkaznou evidenci 

pro účely případných kontrol 



Pravidla pro vyúčtování ZUM/ZULP 

zdravotním pojišťovnám 

• dle metodiky se ZP vykazují ZUM/ZULP v „ceně, za 

kterou byl pořízen“ 

• metodika = součást smlouvy mezi ZP a poskytovatelem 

• jde o soukromoprávní vztah 

 MZ: vykazovaná cena by měla být očištěna o všechny  

v době vykazování známé slevy, adresné bonusy 

apod. Pokud v době vykazování nejsou tyto skutečnosti 

známy, potom na žádost pojišťovny a způsobem, který 

bude se zdravotní pojišťovnou dohodnut, nemocnice 

sdělí výši adresných bonusů zpětně. 

• neadresný bonus nelze přiřadit ke konkrétní 

vykazované položce a proto jej nelze promítnout do 

vykazované ceny 



Pravidla pro veřejné zakázky 1/3 

V příkazu ministra jsou dále stanovena některá 

pravidla pro nakupování ze strany nemocnic 

 

Používání jednacího řízení bez uveřejnění 

• je podle zákona možným způsobem nakupování 

• pokud jej organizace použije, zašle ministerstvu 

podrobné zdůvodnění použití této formy zadání 

• doložení legality/legitimity 

• prokázání, že do situace, kdy je nutné použít 

JŘBÚ se zadavatel nedostal vlastní vinou 

(nemohl situaci předvídat a ani ji nezpůsobil) 

 



Pravidla pro veřejné zakázky 2/3 

Používání výjimky nahodilého nákupu 

• postup dle § 19 odst. 3 zákona o zadávání veřejných 

zakázek 

• je možné použít pouze při splnění všech následujících 

podmínek: 

• zadavatel nákupem uspokojuje svoji aktuální potřebu 

• potřebu podle bodu a) není možno objektivně předvídat ani 

naplánovat 

• jednotková cena dodávky nebo služby je v průběhu účetního 

období proměnlivá, 

• službu nižšího hodnoty se považuje takové plnění, jehož 

hodnota v jednotlivém případě nepřesáhne 500.000 Kč bez DPH 

• zadavatel prokazatelně poptá dodávku nebo službu na 

relevantním trhu 

• dojde k dodržení obecných zásad veřejného zadávání  

 



Pravidla pro veřejné zakázky 3/3 

 

Používání výjimky nahodilého nákupu 

• nelze aplikovat na léčivé přípravky plošně – každý 

nahodilý nákup musí být odůvodněn 

• je nutné archivovat všechny doklady ospravedlňující 

postup 

- 5 let ode dne uzavření smlouvy na poptávané 

plnění 

• objem nákupů v rámci aplikace výjimky nahodilého 

nákupu bude organizace reportovat Ministerstvu 

zdravotnictví 



 

Děkuji Vám za pozornost! 

 

 
www.mzcr.cz 


