VÝHODY PRO DÁRCE KRVE
Principy dárcovství krve
Důvody k podpoře bezplatného dárcovství jsou nejen etické a právní (krev by neměla být
předmětem nežádoucího obchodu), ale i medicínské – pouze dárce, který není motivován
přímou platbou a není tedy motivován některé informace zatajit, je považován za bezpečného.
Akt darování krve je v legislativě České republiky uveden v řadě obecně závazných právních
přepisů - darování krve a jejích složek je považováno za úkon ve veřejném zájmu, na který je
nutno brát zvláštní zřetel.

Benefity pro dárce krve
1) Uvolnění ze zaměstnání
Možnost uvolnění dárce krve ze zaměstnání řeší zákoník práce (zák. 262/2006 Sb. v
platném znění).
Dárci se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy na cestu k odběru, odběr samotný a na
zotavení po odběru po dobu 24 hodin.Není-li však odběr proveden, je dárce povinen se
vrátit do zaměstnání.

2) Možnost snížení daňového základu o 3 000 Kč za každý odběr
Odečet provede vaše mzdová účtárna při pravidelném ročním vyúčtování daně na základě
potvrzení, které si vyžádáte na transfuzním oddělení.
3) V České republice morální oceňování dárců krve provádí od roku 1960 Československý,
resp. Český, červený kříž a vychází přitom z výše uvedené definice dobrovolného
bezpříspěvkového dárcovství. Podle počtu odběrů jsou udělovány: za 10 odběrů bronzová
medaile prof. Janského, za 20 odběrů stříbrná medaile a za 40 odběrů zlatá medaile. Dále
jsou udělovány Zlaté kříže ČČK. 3.třídy za 80 odběrů, 2.třídy za 120 odběrů a 1.třídy za
160 odběrů.. Dalším oceněním ČČK je plaketa „Dar krve – dar života“ udělovaná za 250
bezpříspěvkových odběrů. Je předávána celostátně, zpravidla jedenkrát za dva roky.
4) Některé zdravotní pojišťovny mají v nabídce pro bezpříspěvkové dárce krve různé
benefity, v podobě pojištění cest do zahraničí, vitaminových balíčků, ozdravných pobytů
apod. Bližší informace získáte u své zdravotní pojišťovny.

5)

Další benefity poskytované některými firmami lze najít na adrese www.prodarce.cz.

