
 
 

Bonusový program BAYER s.r.o. pro zdravotnická zařízení 
 

(„Bonusový program“) 
 
 

Preambule 
 

1. Společnost BAYER s.r.o., I  
-  
(„Bayer“), uvádí na trh v České republice níže vymezené léčivé přípravky. 

2. Bayer má zájem poskytnout bonus určitým zdravotnickým zařízením – Poskytovatelům 
zdravotní péče („Poskytovatelé“) za odběr určitého množství níže vymezených 
přípravků, a proto za níže stanovených podmínek nabízí Poskytovatelům na tyto 
přípravky množstevní bonus. 

3. Společnost Bayer pověřila k provádění určitých činností pro realizaci tohoto Bonusového 
programu společnost 

 
 
 

I. 
Přípravky, Dodavatelé a Sledované období 

 
1. Bonus bude poskytnut za odběr léčivých přípravků uvedených v Příloze č. 1 tohoto 

Bonusového programu (dále jen „Přípravky“ či jednotlivě „Přípravek“) Poskytovatelem  
z distribuční sítě, a to výhradně od: 

 
(Distributoři a společnost Bayer jako   dodavatelé Poskytovatele dále jen jako 
„Dodavatelé“), pokud k tomuto odběru dojde ve sledovaném období a konkrétně v těch 
kalendářních měsících sledovaného období, ve kterých se Poskytovatel, byť i jen zčásti, 
účastnil tohoto Bonusového programu, a to při splnění všech podmínek vymezených 
níže v tomto Bonusovém programu, jakož i v jeho Příloze č. 1, která je jeho nedílnou 
součástí (dále jen „Příloha č. 1“). 

2. Pro účely výpočtu bonusu dle tohoto Bonusového programu jsou sledovaná období 
vymezena takto: 

 
(dále jednotlivě jen „Sledované období“ nebo společně „Sledovaná období“). 

 
 

II. 
Způsob výpočtu bonusu 



t 

. 

 

1. Způsob výpočtu bonusu je stanoven v Příloze č. 1, a to v závislosti na celkovém 
množství a ceně Přípravků, které Poskytovatel odebere od svých Dodavatelů v těch 
kalendářních měsících Sledovaného období, ve kterých se, byť i jen zčásti, účastnil 
tohoto Bonusového programu. 

2. Pro výpočet bonusu se cenou Přípravku rozumí cena bez DPH uplatňovaná u daného 
Přípravku společností Bayer vůči jejím přímým zákazníkům, po zohlednění případných 
slev poskytovaných společností Bayer (dále jen „Rozhodující cena“). Ceník takových 
Rozhodujících cen aktuálně platný pro výpočet bonusu je dostupný na Webové stránce 
definované níže, a to v neveřejné sekci přístupné Poskytovateli po přihlášení do jeho 
elektronického účtu. V případě změny Rozhodujících cen zašle společnost Bayer 
společnosti e-mailem nový ceník Rozhodujících cen  a společnost jej 
do 2 pracovních dnů vyvěsí namísto dosavadního ceníku v příslušné sekci na Webové 
stránce a zašle o tom Poskytovateli bez zbytečného odkladu oznámení na e-mail 
uvedený v registračních údajích Poskytovatele níže; nový ceník Rozhodujících cen je 
účinný a uplatní se pro výpočet bonusu ode dne jeho vyvěšení v příslušné sekci Webové 
stránky, pokud není společností Bayer v novém ceníku Rozhodujících cen stanoveno 
pozdější datum účinnosti. 

3. Společnost Bayer je oprávněna jednostranně změnit  způsob výpočtu bonusu v Příloze 
č. 1. V takovém  případě  společnost  Bayer  tuto  změnu  oznámí  Poskytovateli  spolu  
s novou Přílohou č. 1 nejméně 1 měsíc před začátkem Sledovaného období, pro které 
se má nová Příloha č. 1 poprvé uplatnit. Jestliže Poskytovatel před začátkem takového 
Sledovaného období tuto změnu písemně odmítne, ukončuje tím svou účast v Programu 
ke konci Sledovaného období předcházejícího Sledovanému období, pro něž se měla 
nová Příloha č. 1 poprvé uplatnit; v opačném případě platí, že Poskytovatel tuto změnu 
akceptoval. 

4. Poskytovatel není oprávněn kumulovat či jinak převádět odběry Přípravků z různých 
Sledovaných období pro účely výpočtu bonusu. 

 
III. 

Podmínky poskytnutí bonusu 
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4. Společnost Bayer a ani společnost žádným způsobem nenesou odpovědnost 
za zohlednění  přijatých  bonusů  v souladu  se  zákonem  č.  586/1992  Sb.,  o  daních  
z příjmů, a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, na straně 
Poskytovatele. 

5. Podmínkou účasti Poskytovatele v tomto Bonusovém programu je kompletní vyplnění 
registračních údajů Poskytovatele níže a podpis tohoto Bonusového programu za 
společnost Bayer a dále též podpis osobou oprávněnou jednat za Poskytovatele, a 
doručení takto kompletně vyplněného a podepsaného Bonusového programu na adresu 
sídla  společnosti  Bayer,  která  následně  předá kopii společnosti za účelem 
realizace  Bonusového  programu.  Poté  společnost zřídí pro Poskytovatele 
elektronický účet dostupný přes Webovou stránku a zašle Poskytovateli přihlašovací 
údaje na e-mail uvedený v registračních údajích Poskytovatele níže. 

IV. 
Způsobilost Přípravků být předmětem bonusu 



 

1. Společnost Bayer je povinna při postupu podle tohoto Bonusového programu 
respektovat příslušná ustanovení platných právních předpisů, zejména zák. č. 143/2001 
Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále jen „Zákon“), nebo článek 
101 a násl. Smlouvy o fungování Evropské Unie (dále jen „Smlouva o EU“); 
Poskytovatel bere na vědomí,  že  společnost  Bayer  má  právo  a  je zároveň  povinna 
s okamžitou účinností změnit podmínky poskytování bonusu podle tohoto Bonusového 
programu nebo tento Bonusový program zcela ukončit, pokud postup podle tohoto 
Bonusového programu by mohl mít za následek nežádoucí účinky na hospodářskou 
soutěž v rozporu s platnými ustanoveními Zákona či Smlouvy o EU nebo by mohl být v 
rozporu s jinými platnými předpisy. 

2. Nárok na poskytnutí bonusu se vztahuje pouze na ty Přípravky, ohledně nichž 
společnost Bayer nezaujímá takové postavení na relevantním trhu, které by mohlo být 
považováno za dominantní ve smyslu Zákona či Smlouvy o EU, nebo takové postavení 
sice zaujímá, avšak poskytnutí bonusu nelze pokládat za zneužití takového postavení na 
relevantním trhu, zejména že nastavením bonusu není na takovém relevantním trhu 
omezena ani vyloučena hospodářská soutěž a že ostatním soutěžitelům je stále 
umožněno se na takovém relevantním trhu uplatnit. 

3. Poskytovatel bere na vědomí, že postupem společnosti Bayer podle tohoto článku 
nevzniká Poskytovateli nárok na náhradu škody. 

 
V. 

Prohlášení a záruky 
 

1. Poskytovatel není v současnosti ani po akceptaci tohoto Bonusového programu jakkoliv 
zavázán  odebírat Přípravky či jiné  výrobky vyráběné či dodávané společností Bayer     
v jakémkoli množství a nadále disponuje absolutní smluvní volností co do výběru 
výrobků, a to bez ohledu na to, zda jsou vyráběny či dodávány společností Bayer nebo 
zda jsou výrobky s nimi konkurenčními. 

2. Společnost Bayer a Poskytovatel prohlašují, že účelem tohoto Bonusového programu 
není reklama Přípravků ani poskytnutí daru či sponzorského příspěvku Poskytovateli, 
jeho zaměstnancům, nebo jakýmkoliv jiným osobám, nýbrž poskytnutí množstevního 
bonusu, který zohledňuje ekonomickou úsporu na straně společnosti Bayer danou 
množstvím Přípravků odebraných Poskytovatelem v příslušném Sledovaném období. 

3. Poskytovatel dále výslovně prohlašuje, že nebude v souvislosti s tímto Bonusovým 
programem či bonusem vyplaceným z tohoto Bonusového programu přímo či nepřímo 
ovlivňovat osoby při předepisování či výdeji Přípravků. 

4. Poskytovatel je povinen provést veškeré činnosti vykonávané jako součást smluvního 
vztahu se společností Bayer v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními včetně 
antikorupčních a antimonopolních zákonů. Poskytovatel neučinil, neposkytl a ani neučiní 
jakékoli platby a neposkytne přímo či nepřímo státním zaměstnancům/úředníkům, 
zákazníkům, obchodním partnerům, zdravotnickým odborníkům nebo jakýmkoliv jiným 
osobám jakékoli výhody, aby si zajistil nepatřičnou výhodu nebo neoprávněný obchodní 
prospěch, ovlivnil soukromé nebo úřední rozhodování, ovlivnil preskripci léků nebo 
přiměl někoho k porušení svých profesních povinností či norem. 

5. Poskytovatel neprodleně písemně vyrozumí společnost Bayer, pokud bude mít 
podezření nebo zjistí porušení výše uvedených zásad v souvislosti s podnikáním 
společnosti Bayer a bude v takových případech plně spolupracovat se společností Bayer 
na prověření věci. V případě, že se společnost Bayer v dobré víře domnívá, že 
Poskytovatel nedodržel některou ze shora uvedených zásad, má společnost Bayer 
právo vypovědět Poskytovateli tento Bonusový program s okamžitou platností. 
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VI. 
Audit 

 
1. Za účelem ověření, že Poskytovatel postupoval v souladu s tímto Bonusovým 

programem a splnil veškeré jeho podmínky pro vznik nároku na bonus v příslušné výši, 
je společnost Bayer kdykoliv v průběhu tohoto Bonusového programu a během 1 roku 
po jeho ukončení oprávněna jmenovat dle svého uvážení nezávislého auditora, který u 
Poskytovatele provede audit; termín auditu bude stanoven dohodou mezi 
Poskytovatelem a společností Bayer. Poskytovatel k provedení auditu poskytne 
veškerou součinnost a dokumenty, kterých bude třeba k ověření postupu Poskytovatele 
v souladu s tímto Bonusovým programem a splnění jeho podmínek. Poskytovatel se 
zejména zavazuje poskytnout veškeré faktury a jiné doklady související s odběrem 
Přípravků z distribuční sítě ve Sledovaném období. 

2. Audity budou prováděny v průběhu běžné pracovní doby. Společnost Bayer není 
povinna platit Poskytovateli jakýkoliv poplatek za pomoc poskytovanou auditorům 
společnosti Bayer v průběhu auditu. 

3. Jestliže bude během auditu nebo i mimo něj zjištěno nesplnění a/nebo porušení 
kterékoliv části tohoto Bonusového programu Poskytovatelem, 
- je společnost Bayer oprávněna jednostranně oznámením s okamžitou účinností 

vyloučit Poskytovatele bez náhrady z další účasti v tomto Bonusovém programu; 
- Poskytovatel nemá nárok na bonus související s takovým nesplněním a/nebo 

porušením Bonusového programu a veškeré již poskytnuté částky takového bonusu 
je povinen na výzvu společnosti Bayer neprodleně vrátit. 

 
VII. 

Trvání a změny Bonusového programu 
 

5. Pro účely tohoto Bonusového programu se oznámením společnosti Bayer, zejména 
ohledně změn či ukončení tohoto Bonusového programu jakýmkoliv způsobem, rozumí 
písemné oznámení, případně oznámení e-mailem, pokud Poskytovatel poskytl e- 
mailovou adresu, a považuje se za platně učiněné vůči Poskytovateli okamžikem 
doručení písemného oznámení Poskytovateli, resp. okamžikem odeslání e-mailu na e- 
mailovou adresu Poskytovatele. Písemné oznámení společnosti Bayer se považuje za 
doručené Poskytovateli třetí den po jeho odeslání, pokud nebude prokázán dřívější den 
doručení. 

6. Poskytovatel je oprávněn svou účast v tomto Bonusovém programu jednostranně 
ukončit písemným oznámením, a to s účinností k okamžiku doručení takového oznámení 



 

společnosti Bayer, která o tom podá písemně či e-mailem informaci společnosti 
 

 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Veškeré informace uvedené v tomto Bonusovém programu a jakékoliv informace s ním 

související jsou důvěrné a Poskytovatel je povinen zachovávat o nich mlčenlivost a 
nesdělit je žádné třetí osobě. 

 
3. Poskytovatel není oprávněn práva a závazky z tohoto Bonusového programu převádět 

bez souhlasu společnosti Bayer na třetí osoby. 
4. Příslušné informace o zpracování osobních údajů Poskytovatele, pokud je fyzická 

osoba, resp. fyzických osob, které jej zastupují či za něj jinak jednají či jsou jeho 
kontaktními osobami v souvislosti s tímto Bonusovým programem, jsou dostupné na 
http://www.bayer.cz/cs/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju; společnost Bayer může 
tyto informace kdykoliv aktualizovat; aktuální znění lze nalézt na uvedené webové 
stránce. 

5. V případě více jazykových verzí tohoto Bonusového programu má česká verze přednost. 
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http://www.bayer.cz/cs/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/
http://www.bayer.cz/cs/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/


 
 

Poskytovatel bez výhrad akceptuje podmínky tohoto Bonusového programu BAYER s.r.o. 
pro zdravotnická zařízení 

 
Registrační údaje Poskytovatele: 

 
Název zdravotnického zařízení / jméno a příjmení 
IČ: , DIČ: 

se sídlem: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
 

Jméno, příjmení a funkce podepisující osoby: 
  

e-mail:  

kontaktní telefonní číslo:  

kontaktní osoba:  
 

Doplňující údaje Poskytovatele: 
 

Číslo bankovního účtu Poskytovatele: 
 

Dodavatel Poskytovatele (název) Zákaznické číslo Poskytovatele u Dodavatele 
 .         
 .     
         
           

 

Dne .................. 2019 

Podpis za Poskytovatele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne .................. 2019 
 
 
 

za BAYER s.r.o. 
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