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Úvod
Návaznost na usnesení Rady pro rovnost žen a mužů dne 20. 2. 2020:

1. vyzývá ministra zdravotnictví, aby vytvořil mezirezortní koordinační orgán pro výživu kojenců a malých dětí ve smyslu 
implementačních pokynů Světové zdravotnické organizace a UNICEF k Baby-friendly Hospital Initiative, jenž bude 
disponovat pravomocí navrhovat vládě kroky, které bude považovat za nezbytné, a bude mj. sdružovat všechny 
relevantní aktéry ze státní správy, zástupce akademické obce, profesní organizace poskytovatelů zdravotních služeb, 
neziskových organizací, kteří nezastupují výrobce náhrad mateřského mléka, kojeneckých lahví a dudlíků a 
nepřijímají od nich finanční či nefinanční dary;

2. doporučuje ministru zdravotnictví předložit plán implementace Baby-friendly Hospital Initiative Světové zdravotnické 
organizace a UNICEF ve znění z roku 2018 tak, aby k dokončení implementace došlo nejpozději do roku 2022;

3. vyzývá ministra průmyslu a obchodu a ministra zdravotnictví, aby učinili kroky k co největšímu naplňování 
Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka Světové zdravotnické organizace a UNICEF (dále jen 
„Kodex“) a návazných souvisejících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění (vč. rezoluce 69.9);

4. vyzývá ministra zdravotnictví, aby vyzval organizace zdravotnických pracovníků a pracovnic uvedené v podnětu 
Pracovní skupiny k porodnictví, aby plně dodržovaly Kodex a návazné související rezoluce Světového zdravotnického 
shromáždění, vč. Pokynů k ukončení nevhodné propagace výživy kojenců a malých dětí (rezoluce Světového 
zdravotnického shromáždění 69.9);

5. vyzývá ministra zdravotnictví, aby vyzval výrobce, distributory a prodejce náhrad mateřského mléka, dudlíků a 
kojeneckých lahví s požadavkem, aby beze zbytku naplňovali svou mezinárodněprávní povinnost dodržovat Kodex, jak 
plyne mj. z Obecného komentáře Výboru OSN pro práva dítěte č. 15 z roku 2013, vč. zákazu reklamy a propagace 
pokračovací kojenecké výživy, dudlíků a kojeneckých lahví;

6. doporučuje ministru zdravotnictví, aby ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR zahájil sběr 
dat o výlučném (ne „plném“) kojení v průběhu pobytu v nemocnici, o kontaktu dítěte s matkou kůže na kůži 
bezprostředně po porodu (zda byl kontakt zahájen okamžitě po porodu, ev. proč ne, a jak dlouho probíhal), o 
uskutečnění kojení v 1. hodině po porodu a o kojení do dvou let věku dítěte a tato zveřejňovat spolu s již sbíranými 
údaji ohledně výživy kojenců a malých dětí, vč. rozdělení dat dle jednotlivých zdravotnických zařízení.

7. vyzývá ministra zdravotnictví, aby 1x ročně informoval Pracovní skupinu k porodnictví o činnosti Národní komise pro 
kojení, zejména vzhledem k plnění předchozích bodů.



Střety zájmů v NKK (1/5)

„Členy koordinačního orgánu nemohou být subjekty se střetem zájmů, zejm. 
společnosti vyrábějící a/nebo propagující potraviny pro kojence a malé děti 
nebo lahve a dudlíky. To stejné platí pro pracovníky ve zdravotnictví, 
výzkumníky a další, kteří obdrželi financování od výrobců nebo distributorů 
produktů spadajících pod Mezinárodní kodex marketingu náhrad 
mateřského mléka nebo od jejich mateřských či dceřiných společností. 
Střet zájmů je soubor okolností, kdy zájmy Baby-friendly Hospital Initiative
(BfHI) mohou být nepřiměřeně ovlivněny konfliktními zájmy partnera 
způsobem, který ovlivňuje nebo může být přiměřeně vnímán jako ovlivňující 
integritu, nezávislost a důvěru veřejnosti v BfHI v dané zemi a její schopnost 
chránit, propagovat a podporovat kojení v porodnicích. Existuje riziko, že 
výše zmíněné tlaky od průmyslu náhrad mateřského mléka budou pokračovat 
a pokoušet se podkopat snahy BfHI na různých úrovních.“

Implementační manuál BfHI 2018



Střet zájmů v NKK (2/5)

„Nikdo s vnímaným nebo zjevným zájmem či s vazbami v průmyslu 
umělého kojeneckého mléka nebo potravin, lahví nebo dudlíků 
by neměl být součástí žádného vládního monitorovacího orgánu. Měly 
by existovat záruky, jak identifikovat a vyloučit osoby nebo subjekty, 
které se nacházejí ve střetu zájmů.“

Protokol k průběžným monitorovacím mechanismům Mezinárodního 
kodexu marketingu náhrad mateřského mléka



Střety zájmů v NKK (3/5)



Střety zájmů v NKK - dotazy na MZd (4/5)

1. Jak definuje MZd střet zájmů v NKK?

2. Jakým způsobem došlo MZd k závěru, že v NKK není žádný z členů
ve střetu zájmů? Předložili členové NKK čestné prohlášení? Provedlo
MZd v této věci šetření?

3. Z jakého důvodu není v NKK stanoven žádný mechanismus pro 
identifikaci a řešení střetu zájmů členů a hostů na jednáních NKK? 
V čem je situace NKK odlišná než situace Národní imunizační komise, 
která má takový postup zaveden?

4. Neplánuje Ministerstvo zdravotnictví s přihlédnutím k výše
uvedenému nějakou změnu? 



Střety zájmů v NKK – návrh doporučení (5/5)

Doporučení pro Pracovní skupinu k porodnictví (dle 
průběhu jednání):

Pracovní skupina k porodnictví doporučuje Radě vlády pro rovnost žen a mužů, 
aby vyzvala ministra zdravotnictví, aby:

1. Zajistil, že členem NKK nebude nikdo se zjevným nebo vnímaným střetem 
zájmů, resp. s vazbou na výrobce náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví;

2. Zajistil, že hosté zvaní na jednání NKK budou transparentně deklarovat vazbu 
na výrobce náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví, např. písemným 
prohlášením před jednáním, či na úvod svého vystoupení na jednání, a střet 
zájmů bude uveden také v zápisu z jednání.



Implementační plán BfHI 2018 – dotazy na MZd (1/3)

1. Kdy bude zveřejněn implementační plán BfHI 2018 (s rozpisem implementačních opatření spolu s jasně 
definovanou zodpovědností na úrovni státní správy za jejich splnění, s identifikací finančních nároků 
na dosažení cíle a mechanismů, kterým se bude realizace opatření promítat do rozpočtu) – obdobně jako 
učinilo ministerstvo např. pro transformaci psychiatrické péče? 

2. Je v tuto chvíli ještě reálné, aby v roce 2022 byla dokončena implementace BfHI 2018 ve všech českých 
porodnicích? 

3. Kdy bude ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zveřejněna metodika, podle které mají poskytovatelé 
zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie implementovat BfHI 2018? V jakém 
vztahu bude k Metodickému doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro poskytovatele zdravotních 
služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie pro efektivní organizaci práce porodnic a pro 
maximální zabezpečení personálního využití porodních asistentek při vedení porodu v rámci stávající sítě 
porodnic – koncept tzv. Center porodní asistence, který podle všeho není zcela v souladu s principy BFHI 
2018?

4. Plánuje Ministerstvo zdravotnictví poskytnout porodnicím jinou než metodickou pomoc?

5. Kdy a jakým způsobem posílí Ministerstvo zdravotnictví Národní laktační centrum, aby mohlo realizovat 
externí kontrolu BfHI? 

6. Intervenovalo Ministerstvo zdravotnictví v Thomayerově nemocnici v souvislosti s porušením Kodexu a 
navazujících rezolucí v červnu 2020? Plánuje nějakou takovou intervenci a/nebo veřejné prohlášení 
k věci? 



Implementační plán BfHI 2018 – návrh doporučení (2/3)

Doporučení pro Pracovní skupinu k porodnictví (dle průběhu jednání):
Pracovní skupina k porodnictví doporučuje Radě vlády pro rovnost žen a mužů, aby vyzvala ministra zdravotnictví, aby:

1. zveřejnil do konce března 2021 na stránkách Ministerstva zdravotnictví plán implementace Baby-friendly
Hospital Initiative Světové zdravotnické organizace a UNICEF ve znění z roku 2018, jehož součástí bude rozpis 
jednotlivých fází implementace spolu s osobami, které jsou za tu kterou část implementace zodpovědné na úrovni 
státní správy, i identifikací finančních nároků na dosažení cíle a mechanismů, kterým se bude realizace opatření 
promítat do rozpočtu, a to tak, aby k dokončení implementace došlo nejpozději do roku 2022;

2. zajistil nejpozději do července 2021 poskytovatelům zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a 
neonatologie metodickou a finanční pomoc s implementací Baby-friendly Hospital Initiative Světové 
zdravotnické organizace a UNICEF ve znění z roku 2018;

3. zabezpečil dokonce roku 2021, že zvolený externí monitorovací mechanismus Baby-friendly Hospital Initiative
Světové zdravotnické organizace a UNICEF ve znění z roku 2018 (Národní laktační centru v Thomayerově 
nemocnici, jejímž je Ministerstvo zdravotnictví zřizovatelem) bude finančně, personálně a materiálně saturován 
tak, aby mohl reálně vykonávat činnost, která se od něj v rámci BfHI očekává;

4. bezodkladně se veřejně distancuje od porušení Kodexu a navazujících rezolucí WHA v Thomayerově 
nemocnici, které je sídlem Národního laktačního centra, a projedná s organizátory akce situaci tak, aby se porušení  
Kodexu a navazujících rezolucí WHA již neopakovalo.



Implementace a kontrola dodržování Kodexu a navazujících 
rezolucí (1/3)



Implementace a kontrola dodržování Kodexu a navazujících rezolucí –
dotazy na MZd (2/3)

1. Jednalo Ministerstvo zdravotnictví (nebo Národní komise pro kojení) 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu v návaznosti na bod 3 usnesení 
Rady pro rovnost žen a mužů ze dne 20. 2. 2020 ve snaze upřesnit 
rozdělení kompetencí mezi oběma ministerstvy a koordinovat jednotlivé 
kroky k zajištění co největšího dodržování Kodexu v ČR?

2. Naplnilo Ministerstvo zdravotnictví body 4 a 5 usnesení Rady pro rovnost 
žen a mužů ze dne 20. 2. 2020? Pokud ne, proč a plánuje tyto kroky 
v nejbližší budoucnosti?

3. Monitoruje Ministerstvo nějakým systematickým způsobem porušování 
Kodexu v jeho působnosti (tedy v rámci zdravotnického systému ČR)? 

4. Jak řeší Ministerstvo zdravotnictví porušení Kodexu, o kterých se dozví, 
zejména pakliže se jedná o nemocnice, jejichž je zřizovatelem?



Implementace a kontrola dodržování Kodexu a navazujících rezolucí –
návrh doporučení (3/3)

Doporučení pro Pracovní skupinu k porodnictví (dle průběhu jednání):

Pracovní skupina k porodnictví doporučuje Radě vlády pro rovnost žen a mužů, aby vyzvala ministra 

zdravotnictví, aby:

1. do konce února 2021 projednal s ministrem průmyslu a obchodu rozdělení kompetencí a 

koordinaci kroků při implementaci a kontrole dodržování Kodexu a navazujících rezolucí;

2. vyzval do konce února 2021 organizace zdravotnických pracovníků a pracovnic uvedené v 

podnětu Pracovní skupiny k porodnictví, aby plně dodržovaly Kodex a navazující rezoluce 

WHA, vč. Pokynů k ukončení nevhodné propagace výživy kojenců a malých dětí (rezoluce 

Světového zdravotnického shromáždění 69.9);

3. do konce února 2021 vyzval výrobce, distributory a prodejce náhrad mateřského mléka, 

dudlíků a kojeneckých lahví, aby beze zbytku naplňovali svou mezinárodněprávní povinnost 

dodržovat Kodex, jak plyne mj. z Obecného komentáře Výboru OSN pro práva dítěte č. 15 z roku 

2013, vč. zákazu reklamy a propagace pokračovací kojenecké výživy, dudlíků a kojeneckých 

lahví;

4. bezodkladně zajistil, aby nemocnice v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví 

dodržovaly Kodex a navazující rezoluce.


