Legislativa dárcovství krve
Akt darování krve je v legislativě České republiky uveden v řadě obecně závazných právních
přepisů, jejichž společným jmenovatelem je úkon ve veřejném zájmu.
Pro Vaši orientaci uvádíme seznam platných právních norem, které se dárcovství krve týkají.
Zákon o dani z příjmů č. 586/92 sb.
Část první: Daň z příjmů fyzických osob
§ 15 Nezdanitelná část základu daně
Na základě zákona 254/2017 Sb., kterým byl změněn § 15 odst. 1 zákon 586/1992 Sb.
o daních z příjmu, je hodnota jednoho odběru od bezpříspěvkového dárce krve nově
oceňována zvýšenou částkou 3000,- Kč.
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním
složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli
veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky
nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu (Tato novelizace nabývá účinnosti
1. ledna 2009.) na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury,
školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat
a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní,
náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní,
a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám
s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení
na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení
dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného
nebo plného (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2010.) invalidního důchodu
a nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního
předpisu na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami
nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise
nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující
těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota darů ve
zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se
postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo
na území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Jako dar
na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje
částkou 3 000 Kč.
Potvrzení pro odpočet ze základu daně si můžete vyzvednout z důvodu ochrany osobních
údajů (v souladu s požadavky Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) pouze
osobně v evidenci úseku dárců krve na TTO FN Brno pondělí až pátek v pracovní době
tj. 6,30-14,00hod.
Nezapomeňte si prosím toto potvrzení po odběru vyzvednout, nebude z výše uvedených
důvodů zasíláno poštou.

Zákoník práce – Zák. 262/2006 Sb.,Část VIII., Překážky v práci, Díl 2
Překážky v práci z důvodu obecného zájmu: Hlava I:
Překážky v práci na straně zaměstnance
§ 203 Jiné úkony v obecném zájmu
(2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci
d) 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. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin,
poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku
za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. 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.
Hlava II: Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance
§ 206
(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.
(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.
(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.
Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají.
(4) Jestliže je podle zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci
z důvodu obecného zájmu, je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnanec
činný, popřípadě z jejíhož podnětu byl uvolněn, povinna uhradit zaměstnavateli, u něhož byl
zaměstnanec v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy nebo platu, která byla
zaměstnanci poskytnuta, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou osobou nedohodl
na upuštění od úhrady.
(5) Podle odstavce 4 se hradí náhrada mzdy nebo platu, kterou uvolňující zaměstnavatel
poskytl podle tohoto zákona (§ 351 až 362); neuhrazuje se náhrada mzdy nebo platu
nad rozsah stanovený tímto zákonem.

