
Specifikace  dohody o marketingové spolupráci na projektu 
merchandisingu Partnerské lékárny 

 
Název společnosti: Vsetínská nemocnice a.s.     
IČO:  26871068        
Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 
Zastoupená: ing.Věrou Prouskovou, MBA ,místopředsedou představenstva  
(dále i jako účastník)    
 
a 
 
Sanovia, a.s. 
se sídlem: Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice 
IČO: 28570481, DIČ: CZ28570481 
zastoupená: Ing. Marcelem Diváckým, předsedou představenstva 
                       a Ing. Oldřichem Fialou, členem představenstva 
(dále i jako poskytovatel) 
 
Článek I. 
Předmět dohody 
Předmětem této dohody je provozní manuál zahrnující aspekty spolupráce v rámci merchandisingu 
lékáren Partnerská lékárna, dohodnuté pracovní postupy, plánogramy, označení lékáren vnitřní a 
vnější, a principy obchodní spolupráce. 
 
Článek II. 
Povinnosti účastníka 

a) Vystupovat vůči výrobcům v souladu s marketingovou politikou celého sdružení a aktivně 
propagovat a nabízet  produkty zařazené do plánogramů (dokument popisující závazný způsob 
vystavení produktů na prodejních policích v rámci jednotné koncepce reklamy a podpory 
prodeje v lékárnách). 

b) Zajistit závazný způsob vystavení zboží v definovaných prodejních policích na základě 
plánogramů včetně jejich aktualizací vystavení max. 3x ročně s ohledem na sezónnost 
prodejů.  Dodržovat tento způsob vystavení průběžným doplňováním a označení kategorií po 
celou dobu spolupráce (Přílohy č. 3 a č. 4).  

c) Zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech skutečnostech  dané touto dohodou. 
d) Účasntík se zavazuje Lékárnu v areálu nemocnice do 30 dnů od podpisu této dohody uvést  do 

souladu s celkovým konceptem tohoto projektu aplikací plánogramů a jednotnou kategorizací 
vystavení produktů OTC na vlastní náklady (mimo vlastního označení jednotlivých kategorií). 
Lékárna na poliklinice bude uvedena do souladu s konceptem až po její plánované 
rekonstrukci, která se předpokládá  na  jaře 2018. 

e) Účasntík je povinnen zajistit úvodní proškolení zaměstanců lékárny o potřebách a přínosech 
principů vystavení dle merchandisingu. 

 
Článek III. 
Práva účastníka 

a) Náklady spojené s úpravou vniřních dispozic lékárny včetně nábytku má účastník možnost po 
vzájemné dohodě splatit a to formou bezúročných splátek. Tyto splátky mohou být hrazeny 
základním bonusem za vystavení (viz. Příloha č.2). 

b) Využívat odborné poradenství a školení zaměstanců v oblasti merchandisingu a podpory 
prodeje zajišťované centrálním marketingem. Úvodní základní proškolení personálu bude 
provedeno zdarma do 30dnů od podpisu této dohody prostřednictvím KAM Pharmos. 

c) Inkasovat výhodný zvýšený bonus sjednaný pro účastníky projektu MCHD Partnerská lékárna 
v rámci formy základního  bonusu MCHD, který bude definován rozměry a kvalitou 



vystavených polic a mírou spolupráce v rámci projektu a dále obratového bonusu (viz. Příloha 
č.2) 

d) Účastník obdrží vyhodnocení vývoje prodejů vystavených produktů, které slouží jako podklad 
pro stanovení výše obratového bonusu v pravidelných kvartálních vyhodnoceních. 

e) Účastník má nárok na provedení základní optimalizace vystavení produktů OTC na základě 
podkladů zpracovaných centrálním marketingem Sanovia, a.s. a jeho následné aktualizace 
dané vývojem trhu a změnami obchodních podmínek sdružení u jednotlivých produktů. 

f) Aktuální plánogram účastník obdrží nejpozději do týdne od podepsání této dohody. Následné 
případné aktualizace (max. 3x ročně) účastník obdrží elektronickou cestou a prostřednictvím 
reprezentantů Pharmos, kteří mají právo kontrolovat předepsané vystavení. 
Tato optimalizace vystavení formou připravených plánogramů vychází z prodejů a jsou 
optimalizovány na vývoj celého trhu veřejných lékáren. 

 

Článek IV. 
Platnost a ukončení dohody 
V případě neplnění povinností ze strany účastníka má poskytovatel právo nevyplatit účastníkovi bonus 
a vypovědět tuto dohodu a to i zpětně k předcházejícímu měsíci. Na základě tohoto ma poskytovatel 
právo dokumentovat vystavení produktů dle plánogramů pro potřeby jednání s výrobci, shromažďovat 
data potřebná pro výpočet bonusů a kontrolovat kvalitu vystavení prostřednictvím reprezentantů 
(KAM) Pharmos. 

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30dnů. V případě závažného porušení 
dohody v článku II., lze dohodu vypovědět zpětně od 1. Kalendářního dne předcházejícího měsíce. 

Účastník má právo vypovědět dohodu s výpovědní lhůtou 30dnů. V tomto případě jí naleží standardní 
bonus z produktů OTC vyplývající ze smlouvy o mrk. spolupráci. 

Tato dohoda platí jen pro lékárny specifikované v příloze č.1 

Každá ze smluvních stran této dohody je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

dozvěděla při uzavírání této dohody, případně o nichž se dozví při naplňování podmínek této dohody a které jsou 
v této dohodě označeny za obchodní tajemství a nebo s tímto souvisí. Obchodním tajemstvím ve smyslu 
ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku jsou veškeré skutečnosti obchodní povahy 

související s jejich činností, které mají materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných ekonomických a 
obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle smluvních stran utajeny a strany odpovídajícím 
způsobem jejich utajení zajišťují.  

 

Za obchodní tajemství dle této dohody a pro účely zajištění jeho ochrany i ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, smluvní strany 

považují zejména tyto skutečnosti:   

 

a) Jakékoli informace vztahující se k ceně zboží, služeb a informace ohledně obchodní politiky poskytovatele, 
včetně speciálních akčních nabídek, marketingových akcí atp.; 

 

b) Přílohy č. 2,, 3., 4 této  dohody, 

 

Smluvní strany jsou v návaznosti na shora uvedené povinny vyvinout maximální úsilí k ochraně obchodního 
tajemství (resp. informací, které za obchodní tajemství považují) před jeho únikem, ztrátou či zneužitím, když 
v této souvislosti musí s ohledem na zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, kupující zajistí utajení těchto informací i při plnění povinnosti 
zveřejnění dokumentů. 



 

Jako porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž smluvní strana jiné 
osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství nebo důvěrné 
informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy smluvní strany. 

 

Touto povinností mlčenlivosti a utajení důvěrných informací jsou smluvní strany vázány také po dobu 3 let po 
skončení platnosti této smlouvy. 

 

V případě, že kupující poruší povinnosti vztahující se k ochraně obchodního tajemství, zavazuje se uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. Tuto smluvní 
pokutu je smluvní strana, která povinnost porušila, povinna uhradit nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany jsou si vědomy obchodní 
oblasti, ve které prodávající působí a v této souvislosti považují výši smluvní pokuty za zcela přiměřenou, 
v souladu s poctivým obchodním stykem a tímto smluvním vztahem, a to i s ohledem na účel a smysl této 
smlouvy a skutečnosti, které jsou touto sankcí zajišťovány. 

 

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků 
dohody. 
 
Strany si dohodu přečetly, s obsahem souhlasí a prohlašují, že dohodu uzavřely svobodně, vážně a 
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

 

 

V Ostravě dne 22.9.2017    Ve Vsetíně dne 22.9.2017 

 

……………………………………..     …………………………………………… 
Ing. Marcel Divácký       Vsetínská nemocnice, a.s. 

Sanovia, a.s. 
 
 
 
……………………………………… 
Ing. Oldřich Fiala 

Sanovia, a.s. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

Přehled lékáren: 

         Název lékárny                                                   Odb.číslo                                     Adresa 

1. Vsetínská nemocnice a.s.   710068   Nemocniční 955, Vsetín 

2. Vsetínská nemocnice a.s. II   710069   Nemocniční 955, Vsetín 

3. Vsetínská nemocnice a.s. III. Duo  710101   Nemocniční 945, Vsetín 

4. Vsetínská nemocnice a.s. SZM  2710007  Nemocniční 955, Vsetín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.2 

Bonusový systém 

Základní bonus za vystavení je vypočten na základě délky prodejních polic v metrech, na nichž je 
vystaveno zboží dle platných plánogramů. Sjednaný bonus bude připsán v pravidelných měsíčních 
intervalech na bonus konto lékárny. 

Odměna je sjednaná ve výši 300,-Kč resp. 250Kč s DPH za každý 1m polic u lékáren, které mají : 

a) vystavení dle plánogramu 6-policová varianta resp. 4-policová varianta 

c) tržby u Pharmos a distribučních sro ve výši min. 3.000.000,-Kč bez DPH 

d) mají nastaveno předávání prodejních dat lékárny specifikovaných přílohou smlouvy o spolupráci na 
projektu partnerská lékárna 

 

Výpočet základního bonusu: 

Délka polic s vystavenými produkty dle aktivních plánogramů v metrech: 

 

Stanovený základní měsíční bonus v Kč: 

 

Obratový bonus je daný aktuálním kvartálním výpočtem z meziročních nárůstů celkových nákupů u 
Pharmos akčních produktů OTC v daném období a bude vycházet z nasmlouvaných podmínek 
výrobců. Tento bonus je vyplácen kvartálně na základě vyhodnocení a předaných podkladů formou 
přípisu na bonus konto. 

 

V rámci celkového konceptu doporučujeme poskytnout min. 30% objemu ze základního bonusu 
MCHD na odměňování zaměstnanců aktivních v rámci podpory prodeje vystavených produktů 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.3 

Aktuální plánogramy a jejich umístění do polic na tzv. „žhavá místa“(=pohyb klientů v lékárně, kde se 
zastaví a kam koukají, police ve výši pasu a očí). Pořadí kategorií dle jejich pořadí přílohou. 

Příklady: 

Akční regály červeně 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.                     

Akční regály R1-R6   

 

Příloha č.4 

Aktuální plánogramy 


