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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 25. 11. 2021, týkající se poskytování 
zdravotních služeb v oboru porodní asistentka v souvislosti s domácími 
porody  

 

Vážený pane magistře, 

 
dne 25. 11. 2021 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „povinný subjekt“) Vaši žádost   
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), jejímž předmětem je požadavek na poskytnutí 
informace v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb porodními asistentkami u domácích porodů.  
 

Konkrétně požadujete poskytnout informaci: 

 

(i) zda povinný subjekt, jako orgán státní správy na úseku zdravotních služeb ve smyslu § 15 zákona   
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „ZZS“), vydal rozhodnutí o udělení oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb dle § 19 ZZS porodní asistentce (odborně způsobilé v souladu 

se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních) k vedení fyziologického porodu 

v sociálním prostředí rodičky (tj. zda povinný subjekt udělil některé porodní asistentce oprávnění, aby 
vedla fyziologický porod v domácím prostředí rodičky);  

 

(ii) pokud odpověď na bod (i) je pozitivní, kolik takových pravomocných rozhodnutí o udělení oprávnění 
k vedení fyziologického porodu ve vlastním sociálním prostředí rodičky povinný subjekt do dne obdržení 
této žádosti učinil. 
 

 

Při vyřizování žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím postupuje krajský úřad dle předmětného 
zákona o svobodném přístupu k informacím a vnitřního předpisu „Zásady upravující postup kraje při vyřizování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, 
schváleným usnesením rady kraje č. 4/220 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 1. 1. 2017.   
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Odpověď: 
 

Povinný subjekt ke dni podání žádosti o informaci nevydal žádné rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb porodní asistentce umožňující vedení fyziologického porodu v sociálním prostředí rodičky.  
 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Pavel Rydrych 

vedoucí odboru zdravotnictví 
 

po dobu nepřítomnosti zastoupen Mgr. Lukášem Chalásem, v. r. 
vedoucím oddělení zdravotní správy 

 

za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Radana Mutinová 

 


