Anna Nová, nar. 4. 12. 1973, a
Nezletilá Eliška Nová, nar. 18. 1. 2012, zastoupena zákonnou zástupkyní Annou Novou,
obě trvale bytem Nová 5, Praha 5, 152 00

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

V Praze dne 30. 6. 2012

Uplatnění nároku podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem
Vážená paní, vážený pane,
dne 18. 1. 2012 se mi při porodu doma narodilo třetí dítě, Eliška Nová. Před porodem jsem
žádala jak vaše Ministerstvo dopisem ze dne 23. 11. 2011, tak i Magistrát hl. města Prahy
dopisem ze dne 23. 11. 2011, svoji fakticky spádovou nemocnici Fakultní nemocnici
v Motole dopisem ze dne 3. 1. 2012 a svoji zdravotní pojišťovnu Oborovou zdravotní
pojišťovnu dopisem ze dne 6. 12. 2011 o pomoc při zajištění péče porodní asistentky při
mém plánovaném porodu doma. Tento můj požadavek byl všemi institucemi odmítnut.
S ohledem na to, že dle právního názoru Evropského soudu pro lidská práva je stát
povinen zajistit právní a institucionální podmínky pro volbu místa porodu, tedy jinými
slovy aby byla ženám zajištěna odpovídající nezbytná péče i u porodu doma, a je též
povinen neodrazovat porodní asistentky od poskytování péče u porodu doma, tedy jinými
slovy umožnit jim legální výkon této činnosti, a s ohledem na to, že státní orgány svými
postupy brání této volbě a svou povinnost nenaplňují, obracím se na vás s požadavkem na
náhradu vzniklé imateriální újmy.
Důkazem neoprávněného bránění státních orgánů v poskytování péče porodními
asistentkami u porodu doma je skutečnost, že v celém městě Praha ani ve Středočeském
kraji není (v době mého porodu nebyla) ani jedna porodní asistentka, která by měla
oprávnění k poskytování této péče. V důsledku těchto postupů jsem byla nucena porodit
doma bez garantované kvalifikované péče porodní asistentky oprávněné legálně
poskytovat tento druh péče. Postupem státních orgánů jsme tak já a moje nezletilá dcera
byly ohroženy na životě a na zdraví, čímž došlo k hrubému zásahu do našich osobnostních
práv.
V případě, že bych nedobrovolně rodila v nemocnici, pak by zase došlo k zásahu do mého
práva na respektování soukromého a rodinného života a do práva na svobodu myšlení,

neboť porod v české porodnici je v rozporu s mým přesvědčením o bezpečném místě
porodu.
Z výše uvedených důvodů proto požaduji pro sebe svou dceru následující náhradu
imateriální újmy:
1. Zaslání písemné omluvy v následujícím znění:
„Vážená paní Nová,
nerespektováním Vašeho práva na volbu místa porodu s kvalifikovaným zdravotním
pracovníkem oprávněným k poskytování této péče došlo k závažnému zásahu do
osobnostních práv Vašich i Vaší dcery Elišky Nové. Za tento zásah se Vám hluboce
omlouváme.“
2. Zaslání sdělení, jaká opatření Ministerstvo zdravotnictví přijalo, aby do budoucna
k těmto zásahům nedocházelo.
3. Poskytnutí peněžitého zadostiučinění ve výši 300.000 Kč Anně Nové.
4. Poskytnutí peněžitého zadostiučinění ve výši 300.000 Kč Elišce Nové.
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