Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k otázce porodnictví
Schváleno hlasováním per rollam vyhlášeným dne 18. ledna 2013 s termínem pro vyjádření
nejpozději do 25. ledna 2013.

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
1) d o p o r u č u j e vládě ČR přijmout příslušná opatření, která
a. zabrání další diskriminaci žen v souvislosti s realizací svobodné volby způsobu,
okolností a místa porodu, resp. těhotenské, porodní a poporodní péče;
b. zabrání diskriminaci porodních asistentek tak, aby mohly vykonávat své povolání
v plném rozsahu svých zákonných kompetencí, mimo jiné také prostřednictvím
jejich včlenění do systému veřejného zdravotního pojištění;
2) ž á d á Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby zveřejnilo analýzu týkající se právního
posouzení ve věci odpovědnosti matky za trestně právní relevantní následky v souvislosti
s porodem v domácím prostředí zpracovanou v roce 2009;
3) o p ě t o v n ě v y j a d ř u j e p o d p o r u činnosti pracovní skupiny pro porodnictví,
která byla ustavena na Ministerstvu zdravotnictví ČR a d o p o r u č u j e další
pokračování a zefektivnění její činnosti tak, aby byla nalezena konkrétní opatření
k zabránění diskriminace žen a porodních asistentek, jak je uvedeno v bodě 1 písm. a)
a b) tohoto usnesení.
Odůvodnění:
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako „Rada“) na svém jednání dne 8. ledna
2013 opětovně projednala problematiku porodnictví ve vztahu k pracovní skupině ustavené
při Ministerstvu zdravotnictví ČR, která se právě tímto tématem zabývá. Vzhledem k tomu,
že Rada považuje toto téma za zásadně důležité i z genderového hlediska, přijala k němu
usnesení, v němž vyjadřuje svůj postoj k této otázce.
Rada se domnívá, že je třeba, aby byl systém porodní péče nastaven tak, aby bylo možné
realizovat svobodnou volbu způsobu, okolností a místa porodu, resp. těhotenské, porodní
a poporodní péče. K řešení otázky umožnění svobodné volby místa porodu Českou republiku
rovněž nabádají mezinárodní orgány. Například Výbor pro odstranění diskriminace žen OSN
se k této otázce vyjádřil ve svých Závěrečných doporučeních pro Českou republiku z roku
2010.
Stejně tak Rada zastává názor, že porodní asistentky musejí mít možnost vykonávat své
povolání v plném rozsahu svých zákonných kompetencí, resp. v rámci systému veřejného
zdravotního pojištění, což v současné době není umožněno.
V návaznosti na tyto požadavky by bylo mimo jiné třeba přijetí následujících opatření:

 změna části I., písm. B, 2.11 vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální
personální zabezpečení zdravotních služeb, neboť diskriminuje porodní asistentky
a neumožňuje jim vykonávat své povolání v plném rozsahu svých zákonných
kompetencí,
 změna části I., písm. B, 2.11 vyhlášky č.92/2012 Sb., o požadavcích na technické
a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, která
rovněž diskriminuje porodní asistentky (viz výše)
 změněna příslušných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, která podmiňují činnost porodní asistentky indikací lékaře, neboť se Rada
domnívá, že takové ustanovení je v rozporu se Směrnicí Parlamentu a Rady
2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací (dále jen "Směrnice") a se zákonem
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
zdravotnických nelékařských povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče (dále jen "Zákon"),
 zařazení porodních asistentek do systému veřejného zdravotního pojištění,
 vydání metodického pokynu Krajským úřadům k vydávání registrací porodním
asistentkám, které splnily kvalifikační podmínky uvedené ve Směrnici a Zákoně.
Rada dále žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby zveřejnilo studii týkající se právního
posouzení ve věci odpovědnosti matky za trestně právní relevantní následky v souvislosti
s porodem v domácím prostředí zpracovanou v roce 2009. Rada je toho názoru, že
zveřejnění této studie může přispět do diskuse o porodnictví významným způsobem a tudíž
se domnívá, že je vhodné, aby tato studie byla veřejně dostupná. Obecně pak Rada nevidí
žádný důvod, proč by studie neměla být k dispozici odborné i laické veřejnosti.
Na závěr Rada opětovně vyjadřuje podporu činnosti pracovní skupiny zřízené
při Ministerstvu zdravotnictví ČR, která řeší otázky porodnictví. Činnost této pracovní skupiny
již byla Radou podpořena na jejím jednání dne 29. května 2012. Rada doporučuje další
pokračování v činnosti této pracovní skupiny a také zefektivnění její činnosti, která se potýká
s některými komplikacemi. Rada vyjadřuje svůj zájem na tom, aby byla nalezena v rámci této
pracovní skupiny konkrétní a proveditelná opatření, která umožní ženám realizaci svobodné
volby způsobu, okolností a místa porodu, resp. těhotenské, porodní a poporodní péče
a umožní porodním asistentkám, aby mohly vykonávat své povolání v plném rozsahu svých
zákonných kompetencí, a to také prostřednictvím jejich včlenění do systému veřejného
zdravotního pojištění.

