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Důvodová zpráva 

 A. Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní 
úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Předkládaným návrhem zákona se zřizuje Česká komora porodních asistentek, samosprávná 
stavovská organizace. 

 Účelem zřízení komory je především 

- zdůraznění specifické, nezávislé role porodní asistentky v systému poskytování zdravotní péče, 
- zvýšení kvality péče v porodní asistenci prostřednictvím sjednocení doporučovaných postupů 

a pravidel poskytování péče, 
- ochrana pacientů prostřednictvím sjednoceného odborného dohledu nad kvalitou poskytování 

poradenství a péče v porodní asistenci, 
- zlepšení pregraduálního i celoživotního vzdělávání v porodní asistenci prostřednictvím 

stavovské organizace, 
- posílení stavu porodních asistentek a zvýšení prestiže tohoto povolání, 
- navýšení zájmu o výkon tohoto povolání, když v současnosti se obor potýká se sníženým 

zájmem. 

Základ úpravy je odvozen od komor zřizovaných zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské 
komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, přičemž jsou zohledněny 
dlouholeté praktické zkušenosti s fungováním těchto komor. Přihlédnuto bylo k mladší úpravě 
další významné stavovské organizace, České advokátní komory, zřízené zákonem č. 85/1996 Sb. 
Inspirací byly i úpravy zahraniční, především rakouská, využity byly i zkušenosti s obdobnou 
slovenskou právní úpravou. 

Zásadní odlišnost mezi stávající lékařskou (či lékárnickou nebo stomatologickou) komorou 
spočívá ve dvojkolejnosti členství v nově zřizované komoře. Podmínkou výkonu povolání porodní 
asistentky se stává zápis do seznamu vedeného komorou. Tento zápis však neopravňuje porodní 
asistentku volit a být volena do orgánů komory. To nabývá porodní asistentka až s členstvím 
v komoře. To je dobrovolné a k jeho nabytí je třeba předchozího zápisu do seznamu porodních 
asistentek a podání žádosti o členství. 

Samotný zápis do seznamu porodních asistentek umožňuje pouze výkon povolání v pracovním 
poměru k poskytovali zdravotních služeb. Aby mohla porodní asistentka vykonávat povolání 
samostatně jako poskytovatel zdravotních služeb, případně aby mohla být odborným zástupcem 
jinému poskytovateli, musí nově také složit profesní zkoušku. Připuštění k ní je podmíněno 
vykonáním tří let odborné praxe, kterou je porodní asistentka povinna průběžně konzultovat 
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s přiděleným školitelem. Tato podmínka bude platit pouze pro porodní asistentky nově nastupující 
k výkonu povolání. Na asistentky, které povolání vykonávaly již před nabytím účinnosti zákona, 
bude z důvodu zachování jejich právní jistoty nahlíženo, jako by zkoušky složily. 

Komora má obdobná práva jako komory lékařských zdravotnických povolání. Je jím především 
právo podílet se na přípravě právních předpisů týkajících se poskytování péče v porodní asistenci, 
právo v mezích svěřených pravomocí a za účelem dosažení stanovených cílů vydávat stavovské 
předpisy a kárná pravomoc nad všemi porodními asistentkami zapsanými v seznamu porodních 
asistentek. 

Na rozdíl od České lékařské komory se ze zákona nezřizují regionální organizace komory. To je 
dáno především menším počtem porodních asistentek a snahou nezatěžovat rozpočet komory. 

Návrh byl před zařazením do legislativního procesu dlouhodobě projednáván na kulatých stolech 
s účastí zástupkyň stávajících spolků porodních asistentek, tj. České společnosti porodních 
asistentek, z.s., České komory porodních asistentek, z.s., a Unie porodních asistentek, z.s., z nichž 
první dva jmenované spolky konečnou verzi zákona bez výhrad podpořily. Návrhu vyjádřila 
podporu také Perinatologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské 
společnosti Jana Evanglisty Purkyně, z.s. 

Povolání porodní asistentky je jedním z povolání regulovaných právem Evropské unie a návrh 
zákona bere tuto skutečnost v potaz.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

3. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, popřípadě i s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

Problematika je částečně upravena oddílem 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Navrhovaná úprava není 
v rozporu s tímto ani jinými předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Stanovení zvláštních požadavků pro 
získání oprávnění pro samostatný výkon činnosti je odůvodněno naléhavým požadavkem 
v obecném zájmu. Tím je potřeba regulovat z důvodu ochrany zdraví situace, kdy dochází 
k poskytování zdravotní péče včetně vedení porodu mimo zdravotnická zařízení samostatnými 
porodními asistentkami, které přitom mají někdy jen minimální zkušenosti, a to bez možnosti 
jakéhokoli dohledu nad dodržováním alespoň základních standardů při takové péči a možnosti tyto 
standardy vymáhat. 
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4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána 

Na právní úpravu řešenou tímto návrhem se nevztahují žádné mezinárodní smlouvy, kterými je 
Česká republika vázána. Úprava se dotýká problematiky práva na soukromí zaručeného mimo jiné 
Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Dotčení tohoto práva bylo posuzováno v 
řízeních u Evropského soudu pro lidská práva č. 28859/11 a 28473/12, kdy soud vyzval české 
zákonodárce, že by měli „příslušnou právní úpravu podrobovat neustálému přezkumu tak, aby 
zohledňovala lékařský a vědecký vývoj při plném respektování práv žen v oblasti reprodukčního 
zdraví, a to zejména zajištěním adekvátních podmínek jak pro pacientky, tak pro zdravotnické 
pracovníky v porodnicích po celé zemi.“ Navrhovaná úprava bere toto doporučení v potaz. 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Navrhovaná právní úprava bude mít dopad v řádu desetitisíců až nižších statisíců korun českých 
na rozpočet Ministerstva zdravotnictví. Tomu návrh ukládá organizaci ustavujícího sněmu komory 
porodních asistentek. 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a 
dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít zvláštní dopady na životní prostředí a podnikatelské 
prostředí ani sociální dopady, vč. dopadů na rodiny a specifické skupiny obyvatel. Zřízení komory 
nebude mít výrazný negativní finanční dopad na porodní asistentky. Předpokládá se, že příspěvek 
na činnost komory, ročně hrazený všemi porodními asistentkami, bude komorou stanoven v takové 
částce, aby neměl výraznější dopad do jejich příjmové sféry asistentek. Nejvýše přitom může činit 
částku odpovídající jedné desetině minimální mzdy, tedy 1.460 Kč ročně.  

 7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Návrhem zřizovaná Česká komora porodních asistentek bude zpracovatelem osobních údajů. Ze 
zákona povede seznam porodních asistentek, evidenci hostujících porodních asistentek a seznam 
svých členek a další evidenci související s profesními zkouškami a kárným dohledem. 

 8. Zhodnocení současného stavu a navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a 
ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Předmětná právní úprava nemá vztah k rovnému postavení mužů a žen ani k zákazu diskriminace. 

 9. Zhodnocení korupčních rizik 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/95582/80155)



18 
 

Vzhledem k obsahu právní úpravy nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke 
korupčnímu jednání. 

 10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 Navrhovaná právní úprava se nevztahuje k bezpečnosti nebo obraně státu. 

 

B. Zvláštní část 

K části první 

K § 1 

Úvodním ustanovením se zřizuje Česká komora porodních asistentek coby právnická osoba. 
Komora je samosprávnou stavovskou organizací všech porodních asistentek. 

 

K § 2 

Ustanovení obsahuje základní výčet práv a povinností komory. Vedle povinností dle odst. 1 
písmen a) až e) dobře známých z ostatních profesních komor je komora pověřena vyjednávat 
porodním asistentkám pojištění profesní odpovědnosti, potřebné především při samostatném 
výkonu povolání, vyjednávat rámcové smlouvy o úhradě služeb se zdravotními pojišťovnami 
(nezbytné pro zajištění komunitní péče) a smlouvy o spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb 
(nezbytné pro návaznost komunitní péče na péči institucionální). Ve všech případech tak budou 
porodní asistentky moci těžit ze zázemí profesní organizace, která jim umožní zajistit lepší 
vyjednávací pozici, než by měly samotné. Možnost porodních asistentek sjednávat si tyto smlouvy 
samostatně, bez zapojení komory, tím není dotčena. 

Oprávnění komory v odst. 2 jsou opět analogická oprávnění stávajících profesních komor. Jedná 
se především o právo účastnit se tvorby příslušných právních předpisů, vydávat vlastní stavovské 
předpisy a vykonávat nad porodními asistentkami kárnou pravomoc. 

  

K § 3 

Ustanovení nově zavádí zápis do seznamu porodních asistentek jako podmínku výkonu povolání 
porodní asistentky na území České republiky. Tato podmínka doplňuje podmínky dosud stanovené 
zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Osoba zapsaná do seznamu 
porodních asistentek se bude považovat za porodní asistentku, bude moci vykonávat povolání 
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porodní asistentky v pracovním poměru k poskytovateli zdravotních služeb a, složí-li profesní 
zkoušku, i jako samostatný poskytovatel zdravotních služeb. Bude podléhat kárné pravomoci 
komory, bude moci využívat práva a muset dodržovat povinnosti stanovené § 7 tohoto zákona. 

Samotným zápisem do seznamu porodních asistentek se porodní asistentka nestává členkou 
komory, nenabývá teda práva volit a být volena do orgánů komory a povinnosti hradit členský 
příspěvek. Těch nabývá až s případným přijetím za členku komory na základě dobrovolně podané 
žádosti. 

 

K § 4 

Ustanovení upravuje oprávnění zahraničních porodních asistentek vykonávat své povolání na 
území České republiky. Hostující porodní asistentka jej vykonává dle stávajících ustanovení 
zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Doplňuje se pouze povinnost 
Ministerstva zdravotnictví informovat o její činnosti komoru a povinnost komory informovat zemi 
původu hostující porodní asistentky a případných stížnostech. Pokud by stát původu stížnost 
dostatečně nevyřídil, může komora sama přijmout ekvivalent kárného opatření. 

Usazené porodní asistentky se zapisují do seznamu porodních asistentek vedeného komorou. V 
případě uložení kárného opatření usazené porodní asistentky informuje komora její stát původu. 

 

K § 5 

Dle § 2 vede komora seznam svých členek, seznam porodních asistentek a evidenci hostujících 
porodních asistentek v rozsahu nezbytném pro výkon své činnosti. Dle § 5 informace ze seznamu 
porodních asistentek a evidence hostujících porodních asistentek poskytuje na vyžádání 
Ministerstvu zdravotnictví a správním úřadům příslušným podle zákona o zdravotních službách a 
v omezeném rozsahu také veřejnosti. Ta si může dálkovým přístupem ověřit, zda daná porodní 
asistentka je vedena v seznamu a je tedy oprávněna povolání porodní asistentky vykonávat, a zda 
složila profesní zkoušku. 

  

K § 6 

Ustanovení upravuje vyškrtnutí ze seznamu porodních asistentek a přerušení platnosti zápisu 
v seznamu.  S těmi se pojí zánik oprávnění vykonávat povolání porodní asistentky jak v pracovním 
poměru, tak samostatně. O vyškrtnutí i přerušení informuje komora krajský úřad, který ji vydal 
oprávnění, a/nebo zaměstnavatele porodní asistentky. Informaci o zaměstnavateli získává komora 
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jako součást evidence profesní způsobilosti dle § 7 odst. 2 písm. e) a § 9 odst. 1 písm. c). 
Ustanovení dále upravuje zánik členství v komoře.  

  

K § 7 a 8 

Ustanoveními jsou upraveny práva a povinnosti porodních asistentek. Ty mají rovný přístup k 
dalšímu vzdělávání a supervizím organizovaným komorou a k poskytovanému odbornému 
poradenství. Mezi jejich povinnosti spadá především odborný výkon povolání v souladu s jeho 
etikou a způsobem stanoveným zákony a stavovskými předpisy. Obsahem členských práv je právo 
volit a být volen. 

 

K § 9 

Ustanovení obsahuje výčet podmínek profesní způsobilosti, které je porodní asistentka povinna 
plnit po celou dobu trvání jejího zápisu do seznamu porodních asistentek, a to na základě § 7 odst. 
2 písm. e). Mezi tyto povinnosti vyplývající z těchto podmínek patří účast na celoživotním 
vzdělávání, účast na odborných supervizích a vedení evidence profesní způsobilosti. Plnění 
povinností se dokládá komoře. Pro porodní asistentky, které dosud nesložily profesní zkoušku, 
může být obsah uvedených povinností stanoven stavovským předpisem odlišně než pro porodní 
asistentky s profesní zkouškou. 

 

 K § 10 

Kvalitní výkon péče v porodní asistenci, včetně samostatného vedení porodu, klade vysoké nároky 
na znalosti a zkušenosti porodní asistentky, a to obzvláště tehdy, jsou-li tyto činnosti vykonávány 
porodní asistentkou samostatnou. Ta přitom není, na rozdíl od porodních asistentek zaměstnaných 
v nemocničních zařízeních, podrobena žádnému adaptačnímu procesu. Zákon proto navrhuje 
stanovit složení profesní zkoušky jako podmínku výkonu povolání porodní asistentky jako 
samostatného poskytovatele zdravotních služeb nebo jako odborného zástupce. Ke zkoušce může 
být porodní asistentka připuštěna po absolvování odborné praxe, doložení evidence profesní 
způsobilosti a úhradě poplatku za profesní zkoušku. 
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K § 11 

Odborná praxe se stanoví jako tříletá a musí být vykonána v rozmezí šesti po sobě jdoucích 
uplynulých let; ke starší praxi se nepřihlíží. V souladu s § 4 odst. 2 zákona o nelékařských 
zdravotnických povoláních musí být povolání porodní asistentky během praxe vykonáváno 
alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby, eventuálně se délka praxe úměrně 
prodlužuje. Do doby výkonu povolání se započítává doba pracovní neschopnosti a doba mateřské 
dovolené v délce až 6 měsíců v jednom kalendářním roce. Délka praxe může být rozhodnutím 
předsedkyně zkušební komise zkrácena, podmínky pro zkrácení vymezí prováděcí předpis. 

 

K § 12 a § 17 

Kárnou pravomoc nad všemi zapsanými porodními asistentkami vykonává pětičlenná kárná 
komise. Pro omezení možného střetu zájmů se stanoví, že členkou kárné komise nemůže být 
členka představenstva nebo revizní komise. Komise je pověřena zabývat se porušením povinností 
porodní asistentky obsažených v právním nebo stavovském předpisu či kárném opatření zjištěných 
jak při vlastní činnosti, tak na základě přijatého oznámení. Dojde-li k závěru, že se porodní 
asistentka dopustila kárného provinění, uloží jí kárné opatření. Tím může být napomenutí, 
nápravné opatření (např. školení či terapeutické konzultace), pokuta do výše trojnásobku 
minimální měsíční mzdy, podmíněné vyškrtnutí ze seznamu porodních asistentek a vyškrtnutí ze 
seznamu porodních asistentek. Proti rozhodnutí kárné komise se lze odvolat k revizní komisi. Její 
rozhodnutí je soudně přezkoumatelné dle ustanovení soudního řádu správního. 

 

K § 13 až § 16 

Tato ustanovení se zabývají orgány komory. Zřizují se sněm, představenstvo, prezidentka komory, 
kárná komise, revizní komise a zkušební komise. Nejvyšším orgánem komory je přitom sněm, 
jehož se mohou účastnit všechny členky komory (nikoli tedy pouhé zapsané porodní asistentky, 
které členkami nejsou). Sněm, který se koná nejméně jednou za dva roky, především přijímá 
základní stavovské předpisy a volí členy ostatních orgánů, na jejich úkor si ale může vyhradit i 
další pravomoci. Statutárním orgánem je představenstvo, za které navenek jedná prezidentka 
komory, zastupitelná viceprezidentkou. 

 

K § 18 

Tří až pětičlenná revizní komise kontroluje činnost a hospodaření komory. Rozhoduje o 
odvoláních proti rozhodnutí jiných orgánů komory. Je také oprávněna pozastavit výkon rozhodnutí 
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prezidentky, viceprezidentky nebo představenstva komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy 
nebo předpisy komory.  

 

K § 19 

Zkušební komise má devět až patnáct členek. Z nich ustavuje předsedkyně komise tříčlenné senáty, 
před nimiž vykonávají porodní asistentky profesní zkoušku. Zkušební komise taktéž stanovuje 
školitele porodní asistentky pro dobu výkonu odborné praxe. 

 

K § 20 

Podle tohoto ustanovení mohou orgánu komory přijímat rozhodnutí distančním hlasováním, tzv. 
per rollam, a to i prostřednictvím elektronické komunikace. 

 

K § 21 

Ustanovení se zabývá hospodařením komory. Stanoví nezbytnost řídit se ročním rozpočtem a 
omezují vlastní hospodářskou činnost komory tak, aby vždy byla v souladu s účelem, ke kterému 
byla komora zřízena. 

 

K § 22 

Komora je oprávněna přijímat vlastní stavovské předpisy. Ty nabývají účinnosti až po jejich 
vyhlášení ve věstníku zveřejňovaném na webových stránkách komory. Stavovské předpisy 
komory zároveň podléhají dohledu Ministerstva zdravotnictví. To je oprávněno navrhnout soudu 
zrušení předpisu, má-li za to, že je nezákonný. 

 

K § 23 

Vzhledem ke specifičnosti povolání porodní asistentky, kdy většina osob jej vykonávající jsou 
ženy, neužívá návrh zákona tradičního generického maskulina. Tím není dotčena osobní působnost 
zákona, který se vztahuje jak na porodní asistentky – ženy, tak porodní asistenty – muže. 
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K § 24 

Stanoví se subsidiární použitelnost správního řádu. Proti rozhodnutí orgánů komory o odvolání, 
např. proti uloženému kárnému opatření, je přípustná žaloba ve správním soudnictví. 

 

K § 25 

Z důvodu ochrany legitimního očekávání příjemců normy a jejich práva na soukromí a podnikání 
se v přechodných ustanoveních navrhuje, že povinnost skládat profesní zkoušku jako podmínku 
pro výkon povolání bez odborného dohledu se vztahuje pouze na porodní asistentky, které ke dni 
nabytí účinnosti celého zákona ještě nevykonávaly povolání porodní asistentky. Stávajícím 
porodním asistentkám bude profesní zkouška udělena ze zákona bez nutnosti splnění dalších 
podmínek. Dopadne na ně povinnost zapsat se do seznamu porodních asistentek vedeného 
komorou, pro niž je však stanovena dostatečná legisvakanční lhůta.  

Ustanovení dále ukládá Ministerstvu zdravotnictví, aby uspořádalo ustavující sněm České komory 
porodních asistentek.  

 

K části druhé 

V návaznosti na zákon o České komoře porodních asistentek se provádějí technické úpravy zákona 
o nelékařských zdravotnických povoláních. Doplňují se ustanovení týkající se dokladu o zápisu 
v seznamu vedeném komorou, který se vyžaduje vždy před zahájením výkonu povolání a v dalších 
odůvodněných případech. Ministerstvo zdravotnictví se opravňuje podávat členským státům EU 
informace o kárném postihu zdravotnického pracovníka. 

 

K části třetí 

S cílem zlepšení kvality služeb porodních asistentek poskytovaných mimo nemocniční zařízení, 
resp. bez pracovního poměru k takovému zařízení, se navrhuje, aby porodní asistentky mohly 
získat oprávnění k samostatnému poskytování služeb až poté, kdy absolvují tříletou odbornou 
praxi završenou profesní zkouškou. Totéž platí pro možnost stát se odborným zástupcem jiného 
poskytovatele zdravotních služeb. 
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K části čtvrté 

Zákon o zdravotním pojištění se mění tak, že nově umožňuje poskytovat porodním asistentkám 
zdravotní služby bez předchozí indikace lékaře. Tímto ustanovením cílí zákonodárce na posílení 
komunitní péče, kdy budou porodní asistentky moci těhotenství samostatně indikovat a poskytovat 
zdravotní služby ženě těhotné, rodící nebo v šestinedělí i bez předchozí indikace gynekologem. 
Tato úprava je zároveň nápravou nedostatečné transpozice směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2005/36/ES, která po členských státech požaduje, aby porodní asistentky na jejich území 
směly mimo jiné samostatně diagnostikovat těhotenství. 

 

K části páté 

Stanoví se dostatečná legisvakanční lhůta a zároveň odložená účinnost pro ustanovení požadující 
zápis do seznamu porodních asistentek jako podmínku výkonu povolání porodní asistentky. Tím 
bude zajištěna kontinuita výkonu povolání stávajících porodních asistentek, které budou mít 
dostatek času zajistit si zápis do seznamu vedeného komorou.  
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