Co nabízíme za odběr krve nebo krevní složky,
na co mají dárci nárok?
Pracovní volno: V souvislosti s odběrem stanovuje Zákoník práce (zák. 262/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.)
§ 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.

Občerstvení:

Na transfuzním oddělení jsou pro dárce zdarma k dispozici tekutiny (čaj,
džus, voda) a pečivo. Před odběrem doporučujeme vypít alespoň 0,5 l tekutin. Po odběru
dárce dostane žeton do automatu na nápoje a poukázku v hodnotě 100,-Kč, za kterou si může
nakoupit potraviny nebo občerstvení ve smluvních prodejnách jak v areálu nemocnice tak i
mimo něj.

Proplacení jízdného:

Dárcům proplácíme jízdné veřejné dopravy z místa bydliště do
FN a zpět. Po odevzdání jízdenek (vlak+MHD, autobus+MHD) je dárci vyplaceno jízdné
v dvojnásobné výši. Hradeckým dárcům proplácíme pouze MHD z II. pásma.

Parkovné:

Dárci, který přijíždí k odběru autem a zaparkuje v areálu FN, potvrdíme
parkovací lístek, což ho osvobozuje od placení parkovného v den odběru. Dárcům je v areálu
vyhrazeno 10 parkovacích míst mezi Transfuzním oddělením a Lékárnou FNHK.
Upozorňujeme, že v areálu FN je ve všední den v dopoledních hodinách velmi obtížné najít
volné místo k parkování. Doporučujeme využít volnější bezplatná parkoviště mimo areál FN.

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
nebo pro zaměstnavatele dostane dárce po posledním odběru v kalendářním roce.

Zdravotní pojišťovny:

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

Dopravní podnik HK:

Poskytuje dárcům po dosažení 80 bezplatných odběrů
dotovanou roční jízdenku MHD.

Oceňování dárců:

Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce – uděluje
medaile a kříže prof. Janského.
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