
Úřad vlády České republiky 
Odbor rovnosti žen a mužů  
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny k porodnictví (dále jen „Pracovní skupina“) 

při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“) 

konaného dne 21. března 2019 

 
 
Místo a čas konání: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, Starý tiskový sál, od 13:30 
do 17:20 hod. 
 
 
Přítomné členky a členové: 

 
Omluvené nebo nepřítomné členky a členové: 

 Jméno a příjmení 
člena/členky 

Instituce 

1.  Candigliota Zuzana Liga lidských práv 

2.  Hřešanová Ema Univerzita Karlova v Praze 

3.  Kasal David Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

4.  Kozák Václav Baby Astramedico s.r.o. 

5.  Peremská Marcela Pediatrička, nezávislá odbornice 

6.  Richterová Olga Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

7.  Rytíř Milan 
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS 
JEP, z.s. 

8.  Vnoučková Marie Unie porodních asistentek, z.s. 

  

 Jméno a příjmení 
člena/členky 

Instituce 

1.  Čermáková Marie Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

2.  Dostál Ondřej Společnost medicínského práva ČLS JEP, z.s. 

3.  Forberger Andrea Ekonomická konzultantka, nezávislá odbornice 

4.  Frýdlová Alena Česká komora porodních asistentek, z.s. 

5.  Havlová Miluše Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

6.  Hořejší Adéla Hořejší legal s.r.o., advokátní kancelář 

7.  Königsmarková Ivana Unie porodních asistentek, z.s. 

8.  Kupšovská Eliška Vlasta Zástupkyně příjemkyň péče 

9.  Majerčíková Aneta SpoKojení, z.s. 

10.  Pavlíková Markéta Biostatistička, nezávislá odbornice 

11.  Šamová Monika Ministerstvo spravedlnosti ČR 

12.  Šimůnková Monika Výbor pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva 

13.  Šmídová Iva Masarykova univerzita 

14.  Uhl Michal Rada vlády pro rovnost žen a mužů 
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Hostky a hosté: 

 Jméno a příjmení  Instituce 

1.  Kvičerová Milada Ministerstvo zdravotnictví ČR 

2.  Prchal Marek ANO 

3.  Tutko Jan Úřad vlády ČR 

4.  Wernerová Alena Nemocnice Na Bulovce 

5.  Zikán Michal Nemocnice Na Bulovce 

 
 
Za sekretariát Rady (dále jen „sekretariát“): Hradecká Lucie, Šafařík Radan, Škabraha Dokupilová 
Maggie  
 
Z celkového počtu 22 členek a členů Pracovní skupiny bylo přítomno celkem 14 osob. 
Pracovní skupina byla usnášeníschopná. 
 
 

Schválení programu a informace o plnění úkolů  
 

Předsedkyně Pracovní skupiny M. Čermáková přivítala přítomné (vč. hostů a hostek) a informovala 
je, že v návaznosti na jmenování nové Rady1 proběhlo i avizované přejmenování všech jejích výborů 
a pracovních skupin. Pracovní skupina k porodnictví byla nově jmenována dne 8. února 2019 
v počtu 22 osob. Doplnila, že do Pracovní skupiny bude za Ministerstvo zdravotnictví (dále 
jen „MZd“) brzy jmenována i M. Kvičerová z Odboru zdravotní péče, která se jednání 21. března 
2019 zúčastnila jako hostka.2  

Tajemnice Pracovní skupiny L. Hradecká doplnila, že členy a členky pracovních skupin a výborů 
jmenuje předseda Rady, kterým je v současnosti premiér A. Babiš, jenž tuto pravomoc delegoval 
na zmocněnkyni vlády pro lidská práva M. Štěpánkovou. Členům a členkám následně předala 
jmenovací dekrety. Přítomné rovněž požádala o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů 
potřebných pro zajištění činnosti Pracovní skupiny po její funkční období. Těm, kteří byli členy 
a členkami Pracovní skupiny i v předchozím funkčním období, nabídla možnost vyplnění 
anonymního evaluačního dotazníku ohledně efektivity činnosti Pracovní skupiny (vč. spokojenosti 
s fungováním sekretariátu a předsedkyně Pracovní skupiny).3 

Následně přítomné seznámila se stavem plnění úkolů Pracovní skupiny a sekretariátu za období 
od jejího posledního jednání. Konstatovala, že ze strany sekretariátu byly všechny úkoly splněny 
(vč. ad hoc úkolů nad rámec zadání z posledního jednání). Jmenovitě zmínila zejména: 

 Uspořádání tiskové konference zmocněnkyně vlády pro lidská práva k podpoře kojení.4 
Tisková konference byla živě streamována prostřednictvím FB stránky To je rovnost.5 

 Komunikaci s MZd stran plnění dvou úkolů z Aktualizovaných opatření Priorit a postupů 
vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2017. Konkrétně úkolu č. 28 
spočívajícím ve vytvoření průvodce (pro rodiče) těhotenskou, porodní a šestinedělní péčí 

                                                 
1
 Dle čl. 3 odst. 10 Statutu Rady je funkční období členů a členek Rady je čtyřleté a v zásadě se kryje s funkčním 

obdobím vlády. Rada v dosavadním složení vykonává po skončení funkčního období vlády činnost do té doby, 

než je jmenována Rada nová. 
2
 MZd jméno své nominantky do Pracovní skupiny M. Kvičerové sdělilo sekretariátu až dne 12. března 2019 a proces 

jejího jmenování nebyl ke dni jednání Pracovní skupiny ještě uzavřen.  
3
 Vyhodnocení evaluace bude představeno na nejbližším jednání Pracovní skupiny.  

4
 Blíže viz související tisková zpráva <https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/zmocnenkyne-pro-

lidska-prava-podporuje-zlepseni-kvality-porodni-pece--170448/>. 
5
 Záznam je přístupný na FB profilu To je rovnost i zpětně v sekci videa. 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/zmocnenkyne-pro-lidska-prava-podporuje-zlepseni-kvality-porodni-pece--170448/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/zmocnenkyne-pro-lidska-prava-podporuje-zlepseni-kvality-porodni-pece--170448/
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a úkolu č. 29, jehož podstavou bylo vytvoření doporučení pro zdravotnická zařízení 
k respektování práv rodiček. Při plnění úkolu č. 29 sekretariát spolupracoval na návrhu 
osnovy a obsahu seznamu doporučení pro zdravotnická zařízení. K draftu dokumentu, 
který MZd následně vytvořilo, zaslal konkrétní návrhy na úpravu textu. Své připomínky 
zaslal i k průvodci pro rodiče, nikoliv však formou konkrétních návrhů na úpravu textu, 
nýbrž zdůvodněným návrhem na kompletní revizi textu průvodce, a to kvůli nenaplnění 
podstaty příslušného úkolu ze strany MZd. Materiál byl poskytnut k samostatným 
připomínkám i zástupkyním komunitních porodních asistentek, které k němu rovněž 
zaslaly negativní stanovisko a doporučily kompletní revizi. 

 Jednání o možnosti prezentace činnosti Rady (a potažmo i Pracovní skupiny) na půdě 
Parlamentu – po domluvě s poslankyní J. Pastuchovou se patrně uskuteční na jednom 
z nejbližších jednání Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. 

 Vyhodnocení vývoje v oblasti péče v souvislosti s porodem do Zprávy za rok 2018 o rovnosti 
žen a mužů a zpracování podkladů do vyhodnocení plnění Koncepce rodinné politiky 
(kapitola Důstojné porody).  

 Potvrzení možnosti zajištění prostředků na financování  průzkumu spokojenosti s porodní 
péčí z projektu, který sekretariát realizuje z OP Zaměstnanost.6  

K rozpracování návrhů podnětů diskutovaných na posledních dvou jednáních nebylo zatím ze strany 
Pracovní skupiny, resp. oslovených členek a člena a příslušných pracovních týmů přistoupeno.  

M. Čermáková konstatovala, že Pracovní skupina je usnášeníschopná (na začátku jednání bylo 
přítomno celkem 12, později 14 členů a členek Pracovní skupiny) a představila návrh programu 
jednání.7 Proti návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Program jednání byl tedy následující: 
 

Návrh programu jednání Pracovní skupiny k porodnictví 
dne 21. března 2019 

 Schválení programu a informace o plnění úkolů   M. Čermáková, diskuze 

1. Návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných 
ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním 
pojištění a souvisejících právních předpisů 

  O. Dostál, diskuze 

2.  Revize podnětu k publikování statistických dat   M. Pavlíková, diskuze 

3.  Prezentace Centra porodní asistence Nemocnice 
Na Bulovce 

  M. Zikán, A. Wernerová, diskuze 

4.  Diskuze k aktuálnímu dění – formulace priorit PS   členové a členky PS, diskuze 

5. Různé   členky a členové PS 

 
 

1. Návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. 
o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů 
 

M. Čermáková otevřela první bod jednání a předala slovo O. Dostálovi.  

                                                 
6
 Podmínkou je schválení související podstatné změny ze strany ŘO. 

7
 Součástí návrhu programu bylo i zařazení pevného začátku projednávání bodu č. 1, jenž byl tudíž reálně projednán 

ještě předtím, než tajemnice Pracovní skupiny L. Hradecká shrnula plnění úkolů.  
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O. Dostál přítomné seznámil s ústavní stížností skupiny senátorů a senátorek proti tzv. úhradové 
vyhlášce (blíže viz Příloha č. 1). Kompletní stížnost je dostupná na webových stránkách Ústavního 
soudu pod spisovou značkou Pl. ÚS 49/18.8 Ve své prezentaci akcentoval aspekty stížnosti, které 
jsou relevantní pro agendu Pracovní skupiny (tj. zaměřil se zejména na otázky uzavírání smluvních 
vztahů mezi pojišťovnami a poskytovateli péče a oceňování jednotlivých zdravotních výkonů, 
a potažmo dostupnosti péče).  

V následné diskuzi se Pracovní skupina dohodla, že by bylo vhodné tuto stížnost v řízení před 
Ústavním soudem podpořit jako amicus curiae prostřednictvím předložení souvisejících příkladů 
z praxe z oblasti péče poskytované během těhotenství a porodu. Příklady jednotlivých kazuistik 
bude shromažďovat I. Šmídová, která z nich následně do 31. května 2019 zkompiluje jednotný 
podklad, ve kterém budou shromážděné příklady přiřazeny pod jednotlivé položky diskutované 
v ústavní stížnosti. Pracovní skupina podklad projedná, a poté předloží Radě ke schválení. Pokud 
bude tento materiál Radou schválen, sekretariát zařídí jeho předání Ústavnímu soudu.  

M. Čermáková ukončila první bod jednání. 

 

2. Revize podnětu k publikování statistických dat 
 

M. Čermáková otevřela druhý bod jednání a předala slovo M. Pavlíkové. 

M. Pavlíková Pracovní skupině představila zrevidovaný Podnět pracovní skupiny k porodnictví 
k publikování statistických dat (dále jen „Statistický podnět“). Původně jej Pracovní skupina 
vypracovala v roce 2016. Po jeho schválení ze strany Rady byl dne 27. března 2017 předložen 
do mezirezortního připomínkového řízení, ve kterém k němu byla vznesena řada zásadních 
připomínek, které vyžadovaly hloubkové nastudování související legislativy a revizi podnětu.9 
Statistický podnět byl do současné podoby upraven tak, aby reflektoval připomínky rezortů 
i aktuální vývoj v dané oblasti.  

M. Zikán v reakci na přestavení zrevidovaného podnětu uvedl, že Ústav zdravotnických informací 
a statistiky (dále jako „ÚZIS“) prý požadovaná data má, ale nestíhá je otevřeně publikovat 
z důvodu nedostatečných personálních kapacit. Doporučil, aby součástí návrhu bylo pozitivní 
opatření k zajištění dostatečných kapacit ÚZIS. I. Šmídová argumentovala, že je nutné 
nepodceňovat osoby/instituce, které by byly schopny s daty pracovat v „syrové“ podobě. A. Hořejší 
zdůraznila, že transparence dat má vliv na kvalitu poskytované péče. Může napomoci 
při probíhajících soudních sporech. Rovněž může napomoci změnit právní názor MZd. 
A. Majerčíková požádala, aby součástí Statistického podnětu byl i požadavek na zveřejnění 
dat o výživě dětí při odchodu z porodnice. L. Grünbergová doplnila, že připomínky k původní verzi 
podnětu za MZd připravovala zástupkyně ředitele ÚZIS“ V. Těšitelová. Pracovní skupina požádala 
nominantku MZd o ověření informací o činnosti výzkumné skupiny, která má aktivně získávat, 
shromažďovat a vyhodnocovat údaje týkající se mateřské úmrtnosti.  

Ve světle proběhlé diskuze M. Pavlíková přislíbila Statistický podnět ještě upravit. Finální verze 
Statistického podnětu (tj. včetně zapracování připomínek z jednání) je Přílohou č. 2 zápisu. 
M. Čermáková následně uzavřela druhý bod jednání. 

 

3. Prezentace Centra porodní asistence Nemocnice Na Bulovce 
 

M. Čermáková otevřela třetí bod programu a předala slovo M. Zikánovi a A. Wernerové z Centra 
porodní asistence Nemocnice Na Bulovce (dále jen „CPA Na Bulovce“).  

                                                 
8
 Viz https://www.usoud.cz/de/projednavane-plenarni-veci/pl-us-4918//. 

9
 Zrevidovaný Statistický podnět byl spolu s návrhem na vypořádání připomínek obdržených v připomínkovém řízení 

zaslán Pracovní skupině spolu s pozvánkou na jednání. 

https://www.usoud.cz/de/projednavane-plenarni-veci/pl-us-4918/
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M. Zikán a A. Wernerová společně představili CPA Na Bulovce (blíže viz Příloha č. 3), které 
vzniklo jako pilotní projekt s podporou MZd. Cílem CPA Na Bulovce je vytvořit modelové pracoviště 
center porodní asistence, které bude jak bezpečné a na náležité odborné úrovni, tak maximálně 
respektující a vstřícné vůči klientkám, jejich dětem a rodinám. CPA Na Bulovce usiluje o naplnění 
kompetencí porodních asistentek (dále jen „PA“) a podporu modelu kontinuální péče. M. Zikán 
zdůraznil, že obdobný model již funguje v některých menších porodnicích. CPA Na Bulovce však 
v součinnosti s MZd usiluje o nastavení jasných pravidel, podporu komplexní zpětné vazby 
a dalšího vzdělávání PA – jinými slovy o nastavení standardu, resp. vytvoření přenositelného 
modelu centra porodní asistence (dále jen „CPA“) pro další zdravotnická zařízení. M. Zikán ocenil 
ochotu MZd spolupracovat na odstranění legislativních překážek pro efektivní fungování CPA.  

Pracovní skupina pilotní projekt CPA Na Bulovce ocenila a M. Zikánovi a A. Wernerové nabídla 
svoji součinnost, zejména pokud jde o identifikaci legislativních bariér bránících jeho efektivnímu 
fungování a dalšímu rozvoji a dále ohledně zpětné vazby a evaluace. M. Pavlíková nabídla, 
že by (nejen) pro CPA Na Bulovce připravila v součinnosti s dalšími členkami Pracovní skupiny 
Metodiku evaluace péče. V diskuzi také opakovaně zazněl návrh, aby se M. Zikán stal řádným 
členem Pracovní skupiny. 

M. Čermáková ukončila třetí bod jednání. 

 

4. Diskuze k aktuálnímu dění – formulace priorit PS 
 

M. Čermáková otevřela čtvrtý bod programu, ve kterém Pracovní skupina konsenzem přijala 
následující usnesení: 

Pracovní skupina vítá iniciativu zřízení Centra porodní asistence při Gynekologicko-
porodnické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a vnímá ji jako důležitou 
aktivitu, která směřuje k rozšíření palety možností volby péče v průběhu těhotenství, 
porodu a šestinedělí.   

Pracovní skupina dále navrhuje součinnost tomuto modelovému centru v identifikaci 
právních a dalších bariér, které v současné době brání plné realizaci Center porodní 
asistence v České republice, včetně naplnění reálné autonomie porodních 
asistentek. 

M. Čermáková doplnila, že vznik center porodní asistence vítá jako první a velice důležitý krok 
směrem k zajištění diverzity porodní péče v ČR. Doplnila však, že stát by v této oblasti neměl 
rezignovat na další kroky a možný vznik samostatných porodních domů. Následně proběhla krátká 
diskuze k dalším možnostem využití (Pracovní skupinou v minulosti připraveného) Doporučení 
Rady vlády pro rovnost žen a mužů k samostatným porodním domům. M. Pavlíková tlumočila 
zájem  členky Rady hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví M. Johnové sejít 
se zástupkyní/zástupcem Pracovní skupiny ve věci možného vzniku porodního domu v Praze. 

A. Forberger a A. Majerčíková přislíbily navázat na jednání o možnosti vzniku porodního domu 
v Brně, a to s náměstkem primátorky města Brna P. Hladíkem.  

E. Kupšovská a A. Majerčíková zdůraznily, že poporodní péče stejně důležitá jako péče 
v těhotenství a při porodu, a že Pracovní skupina by v budoucnu měla věnovat adekvátní prostor 
i tématům spojeným s poporodní péčí.  

M. Čermáková ukončila čtvrtý bod jednání. 

 

5. Různé 
 

M. Čermáková otevřela poslední bod programu, ve kterém byly nejprve vzneseny další návrhy 
na rozšíření Pracovní skupiny. Kromě M. Zikána byla navržena nominace zástupkyně/zástupce 
Česká asociace sester, z.s. a Asociace pro porodní domy a centra, z.s. Sekretariát přítomným 
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připomenul, že po členství v Pracovní skupině je velká poptávka, které není možné plně vyhovět, 
obzvl. nyní, kdy vedení Úřadu vlády ČR požaduje racionalizaci a zefektivnění všech lidskoprávních 
rad (poradních orgánů) a jejich výborů a pracovních skupin. Připravuje se změna statutů těchto 
rad, která umožní zřizovat pracovní skupiny jen s dočasným mandátem k plnění konkrétního úkolu. 
Podobně M. Štěpánková, kterou předseda Rady zplnomocnil ke jmenování členek a členů 
Pracovní skupiny, požaduje paritní zastoupení a případné rozšíření Pracovní skupiny by uvítala 
ideálně pouze ze strany lékařské veřejnosti, zejména o profesi gynekolog-porodník. Výše uvedené 
nominace sekretariát M. Štěpánkové předá ke zvážení / schválení. 

L. Hradecká připomenula úkol z minulého jednání spočívající ve vypracování zdůvodnění 
potřebnosti průzkumu spokojenosti s porodní péčí v ČR, jenž je nutnou podmínkou pro další 
návazné kroky v rámci projektu, který sekretariát realizuje, a potažmo k zajištění finančních 
prostředků pro realizaci průzkumu.  Formulace záměru a zdůvodnění potřebnosti průzkumu 
se ujme M. Uhl, M. Čermáková, I. Šmídová, M. Pavlíková a A. Majerčíková.  

L. Hradecká dále zmínila, že sekretariát připravuje Akční plán rovnosti žen a mužů na léta 
2019/202010 a v návaznosti na předchozí body jednání Pracovní skupině nabídla možnost podílet 
se na formulaci úkolů, resp. opatření týkajících se agendy porodnictví. Nakonec bylo domluveno, 
že návrhy opatření vypracuje sekretariát a v případě potřeby se obrátí s žádostí o konzultaci přímo 
na jednotlivé členy a členky Pracovní skupiny. 

Dále proběhla doplňující krátká diskuze ke Statistickému podnětu. M. Havlová uvedla, že chápe, 
že ÚZIS neposkytl individuální data za jednotlivá zdravotnická zařízení. Uvedla, že obdobným 
způsobem postupuje i VZP, která z důvodu ochrany osobních údajů poskytuje pouze agregovaná 
data. A. Hořejší kontrovala, že Pracovní skupina dospěla na předchozích jednáních k jinému 
právnímu názoru. M. Zikán zdůraznil potřebu alespoň základní interpretace publikovaných dat, 
aby se např. předešlo znevýhodňování specializovaných pracovišť, kam se soustředí závažnější 
případy. M. Pavlíková uvedla, že podobné obavy zaznívaly před zveřejňováním dat i v zahraničí, 
nicméně že v praxi se neprojevily a nikdo nebyl jejich zveřejněním poškozen. Možnost srovnání 
naopak vedla ke snížení počtu intervencí a přehodnocení poskytované péče (jak ze strany 
zdravotnických zařízení, tak i jednotlivých osob). I. Königsmarková doplnila, že by bylo vhodné 
do Statistického podnětu doplnit i doporučení vykazovat všeobecné sestry a porodní asistentky 
jako dvě samostatné kategorie. V současnosti jsou ve zdravotnických statistikách zahrnovány 
do jedné společné kategorie, kvůli čemu nelze řádně sledovat, jak na tom profese porodní 
asistence v ČR je (zda porodních asistentek přibývá, nebo ubývá, jaké je pokrytí v regionech 
a v ambulantní a komunitní péči). 

Závěrem L. Hradecká podotkla, že další jednání Pracovní skupiny je předběžně plánováno 
na červen. Z důvodu poptávky po osobní účasti ministra zdravotnictví a premiéra (či alespoň 
jednoho z nich) bude nutné termín uzpůsobit primárně jejich časovým možnostem. Pracovní 
skupině bude rozesláno avízo termínu jednání v dostatečném předstihu.  

M. Čermáková přítomným poděkovala za účast a ukončila jednání. 

 

 

Přílohy zápisu 

Příloha č. 1 Prezentace O. Dostála „Ústavní stížnost skupiny senátorů proti úhradové vyhlášce“ 
Příloha č. 2 Upravený Podnět Pracovní skupiny k porodnictví k publikování statistických dat 
Příloha č. 3 Prezentace M. Zikána a A. Wernerové „Centrum porodní asistence“  
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Shrnutí úkolů pro sekretariát Rady a členky a členy Pracovní skupiny:  

 
1. V návaznosti na prezentaci O. Dostála zaslat I. Šmídové související kazuistiky z oblasti 

péče poskytované během těhotenství a porodu. 
Zodpovídá: členky a členové Pracovní skupiny 
Termín: 15. květen 2019 
  

2. Vytvořit souhrnný podklad kazuistik, ve kterém budu shromážděné příklady přiřazeny 
pod jednotlivé položky ústavní stížnosti představené na jednání O. Dostálem.  
Zodpovídá: I Šmídová. 
Termín: 31. května 2019 
 

3. Rozeslat výše uvedený podklad Pracovní skupině, zajistit jeho projednání, a poté jej předat 
Radě ke schválení. V případě, že Rada podklad schválí, zaslat jej Ústavnímu soudu 
(a v kopii i O. Dostálovi, V. Bíbovi a zástupci skupiny senátorů a senátorek, již podali 
příslušnou ústavní stížnost).  
Zodpovídá: sekretariát v součinnosti s předsedkyní Pracovní skupiny. 
Termín: co nejdříve odvisle od termínu projednání podkladu Radou  
 

4. Zaslat sekretariátu informace o existenci a činnosti výzkumné skupiny k mateřské 
úmrtnosti.  
Zodpovídá: M. Kvičerová 
Termín: co nejdříve 
 

5. Zaslat M. Pavlíkové přehled připomínek vznesených k návrhu revize Statistického podnětu 
na jednání Pracovní skupiny vč. informace od MZd o výzkumné skupiny k mateřské 
úmrtnosti. 
Zodpovídá: sekretariát. 
Termín: co nejdříve 

 
6. Zapracovat připomínky Pracovní skupiny k návrhu revize Statistického podnětu. Upravený 

návrh předat sekretariátu.   
Zodpovídá: M. Pavlíková 
Termín: co nejdříve 
 

7. Rozeslat finální podobu Statistického podnětu Pracovní skupině k hlasování per rollam 
(za účelem ověření většinového konsenzu) a v případě jeho schválení jej předat 
k projednání Radě. 
Zodpovídá: sekretariát v součinnosti s předsedkyní Pracovní skupiny. 
Termín: co nejdříve odvisle od zapracování připomínek do revize Statistického podnětu 
 

8. Vypracovat návrh Metodiky evaluace péče. 
Zodpovídá: M. Pavlíková 
Termín: neurčen 
 

9. Sejít se s radními hl. města Praha a města Brna k diskuzi o možnosti zřízení porodních 
domů v těchto městech.   
Zodpovídá: M. Pavlíková, A. Forberger, A. Majerčíková 
Termín: neurčen 
 

10. Předat M. Štěpánkové návrh na rozšíření Pracovní skupiny. V případě jejího souhlasu 
zařídit jmenování nových členek a členů.  
Zodpovídá: sekretariát 
Termín: co nejdříve 
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11. Vypracovat zdůvodnění potřebnosti průzkumu spokojenosti s porodní péčí v ČR a předat 

jej sekretariátu.    
Zodpovídá: M. Uhl, M. Čermáková, I. Šmídová, M. Pavlíková a A. Majerčíková 
v součinnosti sekretariátem 
Termín: co nejdříve 
 

12. Na základě diskutovaných priorit Pracovní skupiny připravit návrhy aktualizovaných 
opatření do Akčního plánu rovnosti žen a mužů na léta 2019/2020.  
Zodpovídá: sekretariát v součinnosti s Pracovní skupinou 
Termín: 12. dubna 2019 
 
 
  

 

V Praze dne 9. dubna 2019 
 
Zapsala: Lucie Hradecká, tajemnice Pracovní skupiny 
Schválila: Marie Čermáková, předsedkyně Pracovní skupiny 
 


