
 

 
 
 

PRAVIDLA PRO OCEŇOVÁNÍ ČESTNÝCH DÁRCŮ KRVE 
 
Město Sezimovo Ústí si velice váží svých občanů - čestných dárců krve a jejich lidského 
počinu si velmi cení. Jako uznání významu darování nejcennější tekutiny poskytuje ocenění 
občanům města Sezimovo Ústí - čestným dárcům krve. 
 
1. Nárok na ocenění dle těchto pravidel má občan s trvalým pobytem na území města 

Sezimovo Ústí, který je čestným dárcem krve, tj. dosáhne k 15. 6. příslušného roku 
stanoveného počtu bezplatných odběrů krve (dále jen odběr) – 50 odběrů muž resp. 40 
odběrů žena. 

2. Čestný dárce krve má každoročně možnost vybrat si jednu z možností ocenění: 
a) dar ve formě nepřenosného celoročního kupónu MHD (časová předplatní jízdenka 

365-ti denní síťová ABC společnosti COMETT PLUS, spol. s r.o.) vždy na období od 1. 7. 
příslušného roku do 30. 6. roku následujícího, ze kterého město uhradí 3.180 Kč 
(předplatní jízdenka občanská), resp. 1.590 Kč (předplatní jízdenka seniorská); nebo 

b) peněžitý dar ve výši 25 % ceny kupónu MHD pro jeho kategorii.          
3. Čestný dárce krve, který nově dovršil stanovený počet odběrů, předloží do 15. 6. 

příslušného roku Městskému úřadu v Sezimově Ústí (sekretariát starosty města) 
potvrzení o registraci a odběrech. 

4. Stávající čestný dárce krve i čestný dárce krve, který nově dovršil stanovený počet 
odběrů, oznámí písemně či e-mailem nejpozději do 15. 6. příslušného roku Městskému 
úřadu v Sezimově Ústí (sekretariát starosty města) o jaký druh ocenění dle odst. 2 má v 
následujícím období (od 1. 7. příslušného roku do 30. 6. roku následujícího) zájem, jinak 
jeho nárok pro toto následující období zaniká.  

5. Pokud čestný dárce krve projeví zájem o ocenění dle odst. 2 písm. a), bude mu nový 
roční kupón MHD vystaven společností COMETT PLUS, spol. s r.o. po 20. 6. příslušného 
roku, a to po úhradě doplatku ceny vystavovaného kupónu společnosti COMETT PLUS, 
spol. s r.o. V případě čestného dárce krve, který nově dovršil stanovený počet odběrů, je 
podmínkou vystavení kupónu MHD přiložení průkazové fotografie (fotografie 3,5 x 4,5 
cm nepoškozená a výstižně zobrazující současnou podobu) k oznámení dle odst. 4.    

6. Pokud bude mít čestný dárce krve zájem o ocenění dle odst. 2 písm. b), bude mu 
peněžitý dar vyplacen bezhotovostně převodem na bankovní účet nebo jednorázově v 
hotovosti na pokladně Městského úřadu v Sezimově Ústí, a to nejpozději do 30. 9. 
příslušného roku (variantu úhrady a příp. bankovní spojení oznámí čestný dárce krve v 
rámci výběru varianty ocenění dle odst. 4).     

7. Dárce krve, kterému vznikl nárok na ocenění po 15. 6. příslušného roku, má nárok na 
ocenění až v roce následujícím.   

8. Ocenění dle těchto pravidel se poskytuje čestným dárcům krve nejdéle po dobu 15 let 
od posledního bezplatného odběru.  

9. Ruší se Pravidla pro oceňování čestných dárců schválená usnesením RM č. 174/2012 ze 
dne 28. 5. 2012. 

10. Tato Pravidla pro oceňování čestných dárců krve schválila Rada města Sezimovo Ústí 
usnesením č. 8/2017 ze dne 16. 1. 2017.   

 


