
 

 

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve 
Definici bezpříspěvkového darování krve, která je akceptována i v ČR, zformulovala Liga 
Červeného kříže a Červeného půlměsíce a její znění je následující: 
 
“Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu nebo další součásti 
krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho 
jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, například čas z pracovní doby 
přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, 
občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s bezpříspěvkovým darováním krve 
slučitelné“. 
 
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 (jako jeden odběr počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr 
plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček. Jedinou výjimkou je odběr, při 
němž je v souhrnu odebráno dvě a více transfuzních jednotek červených krvinek nebo 
krevních destiček, který se započítává jako 2 odběry). 
Předávání Janského medailí a Zlatých křížů III. třídy obvykle organizuje územní Oblastní 
spolek Českého červeného kříže ve spolupráci s transfuzním oddělením, Zlaté kříže II. a I. 
třídy jsou předávány na celokrajných, resp. celostátních akcích. 
Dalším oceněním ČČK je plaketa „Dar krve – dar života“ udělovaná za 250 bezpříspěvkových 
odběrů. Je předávána celostátně, zpravidla jedenkrát za dva roky. 
 
Nadstandardní služby pro dárce krve poskytované zdravotními pojišťovnami 
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. 
 
Čerpáno z : http://www.transfuznispolecnost.cz/ 
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