Bonusy pro dárce krve
Co nabízíme za odběr krve nebo krevní
složky, na co mají dárci nárok?
Pracovní volno
V souvislosti s odběrem stanovuje Zákoník práce (zák.262/2006Sb., §203, odst.2d): …k
činnosti dárce při odběru krve a při aferéze, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo
platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení
po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu
cesty
k
odběru
…
Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši
průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.
§206, odst.1) Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat
zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak zaměstnanec uvědomí
zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.
Odst. 2) Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění
povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci
potřebnou
součinnost.
ods.3) Náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nepřísluší, jestliže neomluveně zameškal
převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo
jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu včas nevrátí do práce….

Občerstvení
Na transfuzním oddělení jsou dárci zdarma k dispozici tekutiny (čaj, káva, limo, voda) a
pečivo. Po odběru dárce dostane peněžní poukázku, kterou může uplatnit v obchodech s
občerstvením a v bistru v areálu Pardubické nemocnice.

Proplacení jízdného
Po předložení jízdenky proplácíme dárcům žijícím mimo Pardubice jízdné (vlak + MHD,
autobus + MHD) z místa bydliště do nemocnice a zpět.

Parkovné
Dárce, který přijíždí k odběru autem a zaparkuje v areálu nemocnice, je osvobozen od
placení parkovného po předložení potvrzení o odběru a průkazky dárce krve.

Daňový odpočet
Dárce má nárok si za každý bezpříspěvkový (bezplatný) odběr odečíst 3000 Kč z daňového
základu (až do výše 10% daňového základu). Potvrzení pro finanční úřad může dárce
dostat po posledním odběru v kalendářním roce.

Zdravotní pojišťovny
Odměňují bezplatné dárce podle vlastních schválených programů. Podrobnosti najdete na
internetových stránkách každé pojišťovny.

Oceňování dárců
Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce od roku 1960, uděluje medaile a kříže
prof. Jánského.

