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Co ukazují výzkumy

 Komerční balíčky v porodnici (Donnelly, A, 
Snowden DM, Renfrew MJ, Woolridge MW (UK). 
Cochrane Database Syst Rev 2000):

 průzkum v lékařských elektronických databázích
 analýza 9 klinických studií (3730 žen ze Severní 

Ameriky) ukázala, že:
- poskytování balíčků s reklamou nebo vzorky  
výrobků KV zkracuje:

*  délku výlučného kojení                                                  
*  a dobu zavádění příkrmů.



S čím se matka může setkat                     
v porodnici (případová studie)

Balíček (firma PROSAM):
* Potvrzení o převzetí balíčku - karta s osobními 

údaji, souhlas s doručováním dalších informací

 Hipp – propagace nemléčných příkrmů
- vzorek instantního čaje (od 4. měs.)
- vzorek nemléčného příkrmu (od 4. měs.)

 Avent – propagace pomůcek ke kojení,   
dudlíků a kojeneckých lahví

- láhev s dudlíkem 
 Happy Baby – informační brožura – péče o dítě





Zásilky propagačních materiálů

 Od 4. měsíce dítěte - 3 zásilky – Sunar

 5. a 6. měsíc dítěte – Hipp, Hami, Nestlé, 
Nutricia 

Nutricia (Nutrilon – počáteční KMV) 

- DVD 

- vzorek kaše doporučované od 4. měsíce



Happy Baby (knížka z porodnice)



www.mojedite.cz
(Nutrilon, Milupa, Hamilon, Hami, Deva, Ben)

http://www.mojedite.cz/


Příkrmy (reklama versus doporučení 
SZO)

 Reklamní materiály, obaly výrobků:
- instantní slazené čaje od ukonč. 1. týdne         
- masozeleninové a ovocné příkrmy, šťávy a 
instantní kaše od ukonč. 4. nebo 5. měsíce

 Doporučení SZO (Globální strategie, 
2002):                                                -
nemléčné příkrmy do výživy kojence až po 
ukonč. 6. měsíci (předčasné zavádění – riziko 
infekce, alergie a zubního kazu, nepřináší 
nutriční výhody)                                                                                         



Příkrmy a rezoluce VS SZO

 WHA 1996 – neměly by být používány 
nebo nabízeny způsoby, které omezují 
výlučné kojení 

 WHA 1986, 2001 – na obalech výrobků 
a  v reklamě by se nemělo uvádět, že 
výrobky vhodné pro kojence v prvních      
6 měsících

 WHA 2001 – doporučuje používání 
čerstvé výživné stravy



Výhody a nevýhody
hotové kojenecké stravy

 Pohodlné

 Šetří čas 

 Nižší výživová hodnota (v 
porovnání s čerstvou 
stravou)

 Podobná konzistence 
neodpovídá potřebám 
vývoje dítěte

 Finančně nákladná

 Zatěžuje životní prostředí 
(průmyslová výroba, 
transport, reklama, 
odpady)



Co tvrdí reklama o kojenecké mléčné výživě
(„nutriční a zdravotní tvrzení“)

 Nárůst  tvrzení o nutričních zdravotních 
výhodách výrobků:                                       
- marketingová strategie                               
- zavádějící (stejná kvalita jako MM)              
- nepodložena nezávislými výzkumy



Co reklama neuvádí

 Studie SZO (35 zemí) – ve 20% ze 141 
vzorků kojenecké mléčné výživy zjištěny 
patogenní mikroorganismy (Enterobacter 
sakazakii, Salmonella)

 SZO požaduje, aby zdravotníci, rodiče a 
veřejnost byli informováni o riziku – na 
obalu výrobku informace o uskladnění, 
hygienické přípravě a použití výrobku



Ochrana kojení ve světě

 Mezinárodní kodex marketingu náhrad 
mateřského mléka (SZO 1981)

 Následné  rezoluce VS SZO

 Direktiva EU č. 21/1999

 Direktiva EU č. 141/2006

 Národní legislativa



Mezinárodní kodex marketingu 
náhrad mateřského mléka 

(1981)
čl. 4  Informovanost a vzdělávání

čl. 5  Veřejnost a matky

čl. 6  Systémy zdravotnické péče

čl. 7  Zdravotničtí pracovníci

čl. 9  Označování



Čl. 4.2  Informační a vzdělávací 
materiály pro těhotné ženy a matky

 distribuovány prostřednictvím zdravotnického 
systému

 o prospěšnosti a prvořadosti kojení

 o výživě matky a přípravě na kojení

 o negativním vlivu dokrmování lahví na kojení

 o obtížnosti změnit rozhodnutí nekojit

 o vhodném použití UV, kde je to nutné

 o finančních důsledcích používání UV

 o zdravotních rizicích z nesprávného použití UV

 žádné obrázky, texty idealizující UV



Mezinárodní kodex marketingu 
náhrad mateřského mléka

 Čl. 6.2 – „Žádné zařízení  zdravotnické 
péče by nemělo být využívané za účelem 
propagace kojenecké výživy nebo 
dudlíků a lahví…“

 Čl. 5.2 – „Výrobci a distributoři by neměli 
poskytovat…matkám… vzorky výrobků
v rozsahu kodexu“.



Čl. 7  Zdravotničtí pracovníci

 podporovat a chránit kojení

 informace od výrobců - odborné a 
faktické

 žádné finanční nebo materiální stimuly 
k propagování výrobků

 žádné vzorky kojenecké výživy či potřeb 
pro jejich přípravu zdravotníkům a 
těhotným ženám a matkám (kromě 
odborného posouzení nebo výzkumu)



Čl. 9  Označování

 „Důležité upozornění“

 konstatování prvořadého významu 
kojení

 výrobek používán pouze na 
doporučení zdravotníka

 instrukce pro vhodnou přípravu

 varování před zdravotními riziky

 ne obrázky, text idealizující UV



International Baby Food Action 
Network (www.ibfan.org)



Porušování pravidel kodexu 



Rezoluce VS SZO (WHA47.5) z r. 1994

 vyzývá členské státy, aby zajistily,  aby 
žádné dodávky náhrad MM a dalších 
výrobků v působnosti kodexu nebyly 
zdarma nebo se slevou nabízeny 
zdravotnickým zařízením.



Rezoluce VS SZO (WHA49.15) z r. 1996

 vyzývá členské státy, aby zajistily, aby 
nemléčný příkrm nebyl propagován 
nebo používán způsoby, které 
ohrožují výlučné kojení po dobu 6 
měsíců a další kojení po dobu 6-24 
měsíců“.



Rezoluce VS SZO (WHA55.25) z r. 2002

 požaduje, aby průmysl kojenecké výživy

 dodržoval Mezinárodní kodex 

 dodržoval následné rezoluce VS SZO

 nezasahoval do programů kojenecké 
a dětské výživy



Direktiva EU č. 141/2006

•Stanovuje pravidla pro reklamu, 
označování a informace o složení
počáteční a pokračovací KMV ve shodě 
s Mezinárodním kodexem marketingu náhrad MM

•Zakazuje dávat bezplatně nebo se slevou 
své výrobky, vzorky nebo dárky a to přímo 
či nepřímo cestou zdravotníků

•Stanovuje povinnost členských států

transformovat direktivu do národní 
legislativy (2008)



Ochrana kojení v ČR

 Vyhláška MZ č. 54/2004
Sbírky zákonů o potravinách určených pro 
zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

 Zákon o reklamě
Sbírky zákonů č. 138/2002,                       
$ 5d-f Potraviny a kojenecká výživa



Ochrana kojení v ČR

Zákon o reklamě
Sbírky zákonů č. 138/2002,                       
$ 5d-f Potraviny a kojenecká výživa:

„Výrobcům a prodejcům počáteční KV se 
zakazuje předávat na veřejnosti bezplatně 
nebo se slevou výrobky, vzorky nebo dary 
na podporu prodeje… těhotným ženám, 
matkám a členům jejich rodin.“



Sbírka zákonů č. 138/2002
Potraviny a kojenecká výživy  - §

5d
 Reklama na potraviny nesmí uvádět v 

omyl             

a) pokud jde o charakteristiku potravin, jejich 
vlastností, složení, atd.                                              
b) pokud jde o přisuzování účinků nebo 
vlastností, které potravina nevykazuje



Sbírka zákonů č. 138/2002
Potraviny a kojenecká výživy  - §

5e
 (1) Reklama na počáteční kojeneckou výživu                           

- pouze vědecké a věcně správné údaje                                      
- pouze v publikacích zaměřených na péči o  kojence a 
ve vědeckých publikacích                                                                
- nesmí vést k závěru, že počáteční kojenecká výživa 
rovnocenná MM nebo je lepší

 (2) V prodejnách je zakázána reklama způsobilá 
podněcovat ke koupi počáteční kojenecké výživy 
(vzorky, slevy, způsob vystavení)

 (3) Výrobcům a prodejcům počáteční kojenecké výživy 
se zakazuje předávat na veřejnosti bezplatně nebo se 
slevou výrobky, vzorky nebo dary



Sbírka zákonů č. 138/2002
Potraviny a kojenecká výživy  - §

5f
 (1) Reklama na počáteční a pokračovací kojeneckou 

výživu    a) musí obsahovat informace o správném 
užití výrobku a nesmí působit proti kojení                                                           
b) nesmí obsahovat pojem jako „humanizované“ nebo 
maternizované“

 (2) Reklama na počáteční kojeneckou výživu                            
a) musí obsahovat „Důležité upozornění“ poukazující 
na přednost kojení a doporučující, aby byl výrobek 
užíván jen na radu odborníků z oboru medicíny, výživy 
nebo léčiv                 b) nesmí obsahovat vyobrazení 
kojence ani jiný obrázek nebo tvrzení, které by mohlo 
idealizovat náhradu MM


