
Mezinárodní kodex marketingu náhrad 

mateřského mléka – WHO kodex 

Doporučené cíle Odpovědnost Výstupy a výsledky 

4.2.1. Vypracovat pravidla EU pro 

regulaci marketingu náhrad 

mateřského mléka, která by 

zahrnovala veškerá ustanovení a 

výrobky vymezené Mezinárodním 

kodexem jako minimální 

požadavek. 

Evropská komise, jednotlivé 

vlády  

Regulace navržená a přijatá 

členskými státy. 

4.2.2. Zajistit, aby byl 

Mezinárodní kodex brán v úvahu 

ze strany EU při jednáních o 

Codex Alimentarius. 

Evropská komise, jednotlivé 

vlády, úřad pro bezpečnost 

potravin  

Zprávy Codex Alimentarius 

zahrnují zmíněný postoj. 

4.2.3. Vypracovat národní 

legislativu založenou na 

Mezinárodním kodexu, včetně 

mechanismů vymáhání a postihu 

jejího porušování, a systém 

monitorování, který nebude 

ovlivněn komerčními zájmy. 

Jednotlivé vlády, výbory pro 

kojení, úřad pro bezpečnost 

potravin, asociace pro 

spotřebitele, činitelé 

zodpovědní za reklamu 

Národní zákony jsou 

aktualizovány, mechanismy 

dodržování všech ustanovení 

Mezinárodního kodexu jsou 

uplatňovány v praxi. 

4.2.4. Podpořit úplnou 

implementaci Mezinárodního 

kodexu ještě dříve, než je 

vyžadována od členských států na 

základě nových regulací EU. 

Vládní orgány a místní 

zastupitelstva, výbory pro 

kojení, nevládní organizace 

Mechanismy dodržování všech 

ustanovení Mezinárodního 

kodexu jsou uplatňovány v praxi 

na národní a lokální úrovni 

4.2.5. Informovat zdravotníky a 

poskytovatele zdravotnických 

služeb na pregraduální a 

postgraduální úrovni, včetně 

lékárníků, o jejich odpovědnosti 

vymezené Mezinárodním 

kodexem. 

Vysoké školy lékařského a 

humanitního zaměření, 

poskytovatelé postgraduálního 

vzdělávání a pokračujícího 

vzdělávání lékařů, zástupci 

vzdělávání, relevantní zástupci 

zdravotníků 

Informace poskytnuty. 

4.2.6. Vypracovat etický kodex, 

který by zahrnoval kritéria pro 

individuální a institucionální 

sponzorování kurzů, edukačních 

materiálů, výzkumu, konferencí a 

ostatních aktivit a činností za 

účelem omezení konfliktů zájmů, 

které by mohly nepříznivě 

ovlivnit kojení. 

 

Odborné společnosti, 

akademické instituce a 

poskytovatelé péče 

Kritéria a doporučení jsou 

vypracována, publikována a 

uvedena do praxe. 



4.2.7. Rozšířit veřejně informaci o 

principech, cílech a ustanoveních 

Mezinárodního kodexu a o 

mechanismech monitorování 

dodržování kodexu a postihu jeho 

porušování. 

Vládní orgány a místní 

zastupitelstva, výbory pro 

kojení, nevládní organizace 

Informace jsou předávány 

veřejnosti a orgánům 

zodpovědným za monitorování. 

4.2.8. Postupně vyřadit distribuci 

umělé výživy, poskytované 

zdarma rodinám s nízkými příjmy, 

tam, kde se stále poskytuje a 

nahradit ji aktivitami na 

prosazování a podporu kojení 

rodinám, které žijí v chudobě 

nebo jsou jinak marginalizovány. 

Vládní orgány a místní 

zastupitelstva, úřady sociální 

podpory 

Poskytování umělé výživy 

zdarma rodinám s nízkými příjmy 

je ukončeno, jsou vypracovány a 

uvedeny do praxe aktivity na 

podporu kojení, určené těmto 

rodinám. 

4.2.9. Vytvořit monitorovací 

systém, nezávislý na komerčních 

zájmech, odpovědný za kontrolu 

dodržování Mezinárodního 

kodexu, vyhledávající porušení a 

podávající žaloby. Dále 

poskytovat informace veřejnosti a 

odpovědným autoritám o 

jakýchkoliv prohřešcích v jejich 

kompetenci. 

Odpovídající ministerstva a 

zdravotnické autority, 

koordinátoři kojení, komise pro 

kojení, asociace spotřebitelů. 

Fungující monitorování, 

pravidelná publikace a šíření 

přestupků proti Mezinárodnímu 

kodexu. 

 

 

Zdroj: Blueprint pro Evropu: Ochrana, propagace a podpora kojení: Akční plán 

 

 

Více informací o Mezinárodním kodexu marketingu náhrad mateřského mléka – WHO 

kodexu na webu kojeni.cz. 
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