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V Brně, 10. října 2019 

Střety zájmů v Národní komisi pro kojení:  
Spolek SpoKojení žádá nápravu 

Dnes má na Ministerstvu zdravotnictví poprvé zasednout nově vytvořená Národní komise 
pro kojení. Jejím cílem je zlepšit péči o ženy i děti po porodu v souladu s aktuálními 
doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a UNICEF a zajistit rodičům kvalitní 
poradenství ohledně výživy kojenců a malých dětí po propuštění z porodnice. Důvěryhodnost 
nového orgánu však podkopávají střety zájmů některých jeho členů.  

„Měli jsme radost, když jsme zjistili, že komise vznikla. Ostatně jsme o ni usilovali květnovým 
veřejným slyšením o podpoře kojení v Senátu. Teď se však komise jeví být promarněnou 
šancí,“ říká právnička Aneta Majerčíková, předsedkyně spolku SpoKojení. 

Důvodem výtek je především to, že se členy nového orgánu stali i lidé, kteří v minulosti 
obdrželi financování od výrobců umělé výživy, dudlíků a láhví. Vliv těchto komerčních 
společností na rozhodování rodičů o výživě dětí, ať již přímo nebo prostřednictvím zdravotníků, 
by přitom měla komise omezit. WHO proto výslovně vylučuje zapojovat do národního 
koordinačního orgánu pro kojení osoby, které přijaly financování od společností vyrábějících 
produkty spadající pod Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka. Dokonce 
nejen zjevný střet zájmů, ale i situace vnímaná jako střet zájmů jsou podle této mezivládní 
organizace nepřijatelné. 

Přesto dnes v Národní komisi pro kojení zasedne také doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. – 
spolupracovník Nestlé, jeden z partnerů iniciativy Nutricie 1000 dní, dodnes působící jako člen 
správní rady nadačního fondu 1000 dní do života, zřízeného Nutricií. Nebo MUDr. Bohumil 
Procházka, který se podílel na studii „Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku v České 
republice“ financované Nutricií a pod hlavičkou Nutricie přednášel. 

Místopředsedkyní Národní komise pro kojení pak byla jmenována MUDr. Anna Mydlilová, 
stojící v čele Národního laktačního centra a Laktační ligy. Oba subjekty sice již nejsou 
sponzorovány výrobci umělé výživy, nicméně nadále přijímají peníze ze strany společnosti 
Philips Avent vyrábějící dudlíky a láhve.  

Podle spolku SpoKojení nejsou tyto střety zájmů problémem jen pro komisi samotnou, ale 
vysílají také nebezpečný signál ostatním zdravotníkům, že výše uvedené praktiky jsou 
akceptovatelné. Spolek proto žádá Ministerstvo zdravotnictví, aby odvolalo doc. Bronského a 
MUDr. Procházku. Pakliže má MUDr. Mydlilová zůstat členkou a místopředsedkyní komise, 
pak by mělo Ministerstvo alespoň zajistit, že Národní laktační centrum a Laktační liga 
přestanou přijímat peníze od společnosti Philips Avent. 

 
Kontakt pro další informace: 

Mgr. Aneta Majerčíková, aneta.majercikova@spokojeni.org, tel. 603 117 028 

Spolek SpoKojení usiluje o informování rodičů o výživě dětí bez komerčního vlivu a etickou 
propagaci náhrad mateřského mléka, dudlíků a láhví.  


