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Nemožnost optimálně skloubit profesní a osobní život a segregace do zaměstnání 
a pracovišť jsou i jednou z příčin nerovného platového ohodnocení žen a mužů 
pracujících ve zdravotnictví.226 Mezi lékaři/lékařkami specialisty/specialistkami působí 51 % 

žen, přičemž dosahují pouze 78 % průměrné mzdy mužů. Obdobně tomu je u praktických 
lékařů a lékařek, kterých v daném oboru působí 69 % a které dosahují 75 % průměrné mzdy 
mužů. Rozdíly v odměňování žen a mužů se objevují také u všeobecných sester, které 
dosahují pouze 85 % průměrné mzdy mužů působících v této profesi.227  

Významný vliv na rozhodnutí, zda setrvat na určitém zdravotnickém pracovišti, může mít 
i skutečnost, zda na něm dochází k diskriminaci, šikaně či obtěžování. Nedávný průzkum 
realizovaný spolkem Mladí lékaři228 odhalil, že budoucí lékařky se potýkají s výše 
uvedenými jevy a znevýhodňováním již během studií. Navzdory vysokému zastoupení žen 
v lékařství narážejí studentky medicíny na komentáře vyučujících, kteří se v průběhu výuky 
vyjadřují v neprospěch uplatňování žen v lékařství a medicíně, případně ve vybraných 
oborech. Obdobně tomu je při přechodu do zaměstnání, kde dochází k diskriminaci mladých 
žen s ohledem na předpoklad brzkého zakládání rodiny a s tím související péčí o děti. 
Představu o genderově stereotypním dělení rolí utužují i některé veřejné výstupy lékařů, což 

rovněž způsobuje bariéry v uplatňování žen v některých lékařských oborech.229  

Obdobným obtížím jako lékařky čelí také všeobecné a praktické sestry a další 
nelékařský personál. Jelikož se jedná o výrazně feminizované odvětví, pojí se s ním nízké 
finanční ohodnocení. To je v příkrém rozporu se společenskou potřebností a prestiži povolání 
všeobecné a praktické sestry230 i jeho rizikovostí. Dle statistik z května 2020 představovaly 

všeobecné a praktické sestry druhou nejnakaženější profesní skupinu onemocněním covid-19 
s celkovými 407 případy.231 Nepoměrně vyšší expozice všeobecných a praktických sester 

tomuto infekčnímu onemocnění palčivě upozornila na nutnost toho, aby ochranné pomůcky 
byly anatomicky přizpůsobeny tvaru ženského těla, aby byly v prevenci co nejúčinnější (nikoli 
vyráběny podle domněle univerzálních parametrů průměrného mužského těla).232  
 

7.1.3 Péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí  
 
Specifickou oblastí zdraví je péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí, jež bytostně souvisí 
s rovností žen a mužů. České porodnictví má vynikající výsledky péče o rizikovou 
a patologickou těhotnou a rodící ženu. V segmentu péče o fyziologické těhotné a rodící 
ženy, kterých je většina, však dlouhodobě existuje silná, ze strany Ministerstva zdravotnictví 
vnímaná, společenská poptávka po respektujícím přístupu a humanizaci porodnictví. 
Ministerstvo zdravotnictví na tuto poptávku začalo reagovat prací na koncepční podpoře 
tzv. center porodní asistence v rámci porodnic. Na začátku roku 2019 bylo otevřeno 
modelové pracoviště v Nemocnici Na Bulovce,233 které je důležitým prvním krokem směrem 
k zajištění diverzity porodní péče v ČR. 

                                                           
226 K problematice (ne) rovného odměňování a k příčinám a procesům vedoucím k rozdílům v odměňování blíže viz 
https://www.rovnaodmena.cz/www/img/uploads/44239a5a8.pdf a https://www.rovnaodmena.cz/www/img/uploads/34c5639c.pdf a Křížková, 
A.,Marková Volejníčková, R., Vohlídalová, M. 2018. Genderové nerovnosti v odměňování: Problém nás všech. Praha: Sociologický ústav AV ČR 
(dostupné z: https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/krizkova_markovavolejnickova_vohlidalova-
genderove_nerovnosti_v_odmenovani-problem_nas_vsech.pdf. 
227 Blíže viz https://www.soc.cas.cz/aktualita/dopady-opatreni-proti-pandemii-na-zeny-muze-na-trhu-prace. 
228 Blíže viz https://www.mladilekari.cz/2020/proc-lekarky-odchazeji/. 
229 Blíže viz např. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/chirurgie-neni-pro-zeny-nejsou-rozhodne-jako-muzi-tvrdi-
lekari.A090302_085633_domaci_lpo,  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pafko-zrucnost-a-znalosti-stavi-na-spicku-muze-zeny-lepe-
komunikuji.A090309_121528_domaci_ban, https://vikend.ihned.cz/c1-66620630-odradite-li-zeny-od-chirurgie-ztratite-polovinu-talentu-tvrdi-
operaterka-bojujici-proti-presile-muzu-v-jejim-oboru a https://zpravodaj.genderstudies.cz/cz/clanek/zena-chirurg-o-vyvoji-druhu či 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sef-lekaru-doktorky-jsou-problem-venuji-se-rodine-a-pracuji-hur-nez-muzi.A090301_211216_domaci_abr. 
230 Blíže viz https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4986/f9/eu190724.pdf. 
231 Blíže viz https://www.uzis.cz/res/file/covid/20200522-dusek-cz.pdf. 
232 Blíže viz https://ec.europa.eu/info/publications/impact-sex-and-gender-covid-19-pandemic_en. Na obdobný problém poukazuje NKC Gender 
a věda v sérii Jedna velikost nesedí všem, díl 1, který je zaměřen na osobní ochranné prostředky https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nesedi-
vsem-dil-1/. 
233 Blíže viz kapitoly k péči v souvislosti s porodem ze Zprávy za rok 2018 o rovnosti žen a mužů (dostupné 
z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Material---Zprava-za-rok-2018-o-rovnosti_FINAL.pdf) a ze Zprávy 

https://www.rovnaodmena.cz/www/img/uploads/44239a5a8.pdf
https://www.rovnaodmena.cz/www/img/uploads/34c5639c.pdf
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/krizkova_markovavolejnickova_vohlidalova-genderove_nerovnosti_v_odmenovani-problem_nas_vsech.pdf
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/krizkova_markovavolejnickova_vohlidalova-genderove_nerovnosti_v_odmenovani-problem_nas_vsech.pdf
https://www.soc.cas.cz/aktualita/dopady-opatreni-proti-pandemii-na-zeny-muze-na-trhu-prace
https://www.mladilekari.cz/2020/proc-lekarky-odchazeji/
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/chirurgie-neni-pro-zeny-nejsou-rozhodne-jako-muzi-tvrdi-lekari.A090302_085633_domaci_lpo
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/chirurgie-neni-pro-zeny-nejsou-rozhodne-jako-muzi-tvrdi-lekari.A090302_085633_domaci_lpo
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pafko-zrucnost-a-znalosti-stavi-na-spicku-muze-zeny-lepe-komunikuji.A090309_121528_domaci_ban
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pafko-zrucnost-a-znalosti-stavi-na-spicku-muze-zeny-lepe-komunikuji.A090309_121528_domaci_ban
https://vikend.ihned.cz/c1-66620630-odradite-li-zeny-od-chirurgie-ztratite-polovinu-talentu-tvrdi-operaterka-bojujici-proti-presile-muzu-v-jejim-oboru
https://vikend.ihned.cz/c1-66620630-odradite-li-zeny-od-chirurgie-ztratite-polovinu-talentu-tvrdi-operaterka-bojujici-proti-presile-muzu-v-jejim-oboru
https://zpravodaj.genderstudies.cz/cz/clanek/zena-chirurg-o-vyvoji-druhu
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sef-lekaru-doktorky-jsou-problem-venuji-se-rodine-a-pracuji-hur-nez-muzi.A090301_211216_domaci_abr
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4986/f9/eu190724.pdf
https://www.uzis.cz/res/file/covid/20200522-dusek-cz.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/impact-sex-and-gender-covid-19-pandemic_en
https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nesedi-vsem-dil-1/
https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nesedi-vsem-dil-1/
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Material---Zprava-za-rok-2018-o-rovnosti_FINAL.pdf
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Z hlediska stávajících kapacit, regionální a finanční dostupnosti (placený nadstandard) 
jsou služby center porodní asistence zatím dostupné pouze nepatrnému zlomku žen. 
Překážkou jejich dalšímu rozvoji jsou přetrvávající legislativní a další omezení, kterým v ČR 
dlouhodobě čelí porodní asistentky. Omezení porodních asistentek v samostatném výkonu 
jejich profese a omezená možnost úhrady jejich péče z veřejného pojištění má negativní dopad 
i na volbu místa, způsobu a okolností porodu ze strany ze strany žen a jejich rodin. Situaci 
dále komplikuje absence národních standardů péče234 a návaznosti jednotlivých profesí, které 
přicházejí s ženou v době těhotenství, při a po porodu do kontaktu. ČR je kvůli tomuto 
nevyhovujícímu stavu opakovaně kritizována i ze strany mezinárodních institucí.235  

Postavení porodních asistentek 

Výkon povolání porodní asistentky je v ČR upraven zákonem o nelékařských zdravotnických 
povoláních. Její kompetence stanovuje tak, aby mohla být primární pečovatelkou o ženu a její 
dítě v dobře těhotenství, při i po porodu. Kontinuální modely péče vedené porodní asistentkou, 
kdy ženě poskytuje oporu a péči během těhotenství, porodu a v poporodním období jedna 
nebo menší skupina známých porodních asistentek, jsou součástí doporučení WHO pro 
pozitivní zkušenost s těhotenstvím a během porodu.236  

Důsledná aplikace tohoto modelu péče je však fakticky znemožněna dalšími právními 
předpisy, které omezují autonomní výkon profese porodní asistentky. Jedná se zejména 
o zákon o veřejném zdravotním pojištění, který podmiňuje úhradu péče porodní asistentky 
z veřejného zdravotního pojištění indikací lékaře či lékařky.237 Nadto i v případech, kdy je péče 
porodní asistentky lékařsky indikována, nemohou ženy často tuto službu využít, neboť 
pojišťovny v některých krajích s porodními asistentkami neuzavírají smlouvy.238 Doporučení 
WHO nereflektuje ani tzv. úhradová vyhláška. 

Porodní asistentky v samostatném výkonu jejich profese limitují také preskripční omezení239 
a prováděcí předpisy týkající se personálního zabezpečení a technického a věcného 
vybavení.240 Vyhlášky obsahují dvě zásadní podmínky, které prakticky brání vzniku 
samostatného porodního domu.241  

Absence ucelené koncepce péče o matku a dítě 

Naplňování optimálního modelu kontinuální péče v ČR brání i nelegislativní překážky. Jednou 
z nich je absence ucelené koncepce péče o matku a dítě v ČR, která by byla v souladu 
s moderními poznatky medicíny a péče založené na důkazech a umožňovala jak větší 
variabilitu, tak návaznost služeb poskytovaných jednotlivými profesemi. Neexistence jednotné 
koncepce vede k tomu, že poskytovaná péče je segmentovaná (jiný pečovatel v těhotenství, 
jiný při porodu) a dvoukolejná (o rodičku pečuje gynekologické oddělení, o dítě novorozenecké 
oddělení). 

                                                           
za rok 2019 o rovnosti žen a mužů (dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/dokumenty/Zprava_o_rovnosti_2019.pdf). 
234 Jako jsou např. britské standardy vydávané a na základě nejnovějších poznatků aktualizované National Institute for Health and Care 
Excellence https://www.nice.org.uk/guidance/cg190. 
235 Blíže viz např. Závěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen k 6. periodické zprávě České republiky (dostupná 
z: https://www.tojerovnost.cz/images/dokumenty/Broura_CEDAW.pdf) a doporučení ESLP z odůvodnění rozsudku ve věci Dubská a Krejzová 
v. Česká republika, ve kterých ESLP vyzývá ke změně praxe v České republice a k tomu, aby české orgány neustále přehodnocovaly příslušná 
ustanovení právních předpisů ve světle vývoje na poli medicíny, vědy a práva (dostupné 
z: http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/WebSearch/6AA24AD6E570D2D0C12580FA004AE545?openDocument&Highlight=0).  
236 Blíže viz https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/en/, 
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/. Částečný český překlad je dostupný na stránkách MZd 
z: https://www.mzcr.cz/dokumenty-svetove-zdravotnicke-organizace-k-sexualnimu-a-reprodukcnimu-zdravi/. 
237 § 18 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
238 Blíže viz https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/zeny-maji-pravo-na-hrazenou-peci-porodnich-asistentek/. 
239 vyplývající ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech  
240 Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí 
péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 
241 Přezkum příslušné právní úpravy doporučila Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Blíže viz http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/cinnost_rady/zaznam-ze-zasedani-rady-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-ze-dne-28--cervna-2017-158935/. 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Zprava_o_rovnosti_2019.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Zprava_o_rovnosti_2019.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/cg190
https://www.tojerovnost.cz/images/dokumenty/Broura_CEDAW.pdf
http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/WebSearch/6AA24AD6E570D2D0C12580FA004AE545?openDocument&Highlight=0
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/
https://www.mzcr.cz/dokumenty-svetove-zdravotnicke-organizace-k-sexualnimu-a-reprodukcnimu-zdravi/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/zeny-maji-pravo-na-hrazenou-peci-porodnich-asistentek/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cinnost_rady/zaznam-ze-zasedani-rady-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-ze-dne-28--cervna-2017-158935/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cinnost_rady/zaznam-ze-zasedani-rady-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-ze-dne-28--cervna-2017-158935/
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Problematická je rovněž otázka vzdělávání porodních asistentek. Neexistuje jasná koncepce 
a pravidla studijního oboru porodní asistence a jeho návaznosti na další obory pečující 
o jednotku matka-dítě. Není systémově řešena otázka jejich postgraduálního vzdělávání.  

 (Ne)možnost volby 

Dalším z problémů je stávající praxe často formalistního zacházení s informovaným 
souhlasem a nedůslednost v dodržování práva žen na svobodné a informované 
rozhodnutí. Ta v nejextrémnějších případech vede ke špatnému zacházení a násilí na ženách 
při poskytování péče (tzv. porodnickému násilí).242  

Podmínkou informované volby je rovněž přístup ke kompletnímu přehledu základních 
indikátorů péče v jednotlivých regionech a zdravotnických zařízeních. Ze strany příjemkyň 
péče existuje poptávka po informacích, která není ze strany státu saturována. Data jsou 
dlouhodobě publikována s velkým zpožděním a vykazují zjevné nedostatky.243 Vedle toho 
existuje několik paralelních, neoficiálních databází dat (např. průvodce porodnicemi Aperio).244 

Poporodní péče a kojení 

Neexistuje uspokojivý mechanismus, který by zajišťoval kontinuitu péče v době šestinedělí. 
Poporodní péče o matku a dítě je v českých porodnicích limitována na období 72 hodin po 
porodu a po zbytek šestinedělí není adekvátně zajištěna.245  

V ČR od roku 2003 dlouhodobě klesá podíl plně kojených dětí při odchodu z porodnice 
(90 % v roce 2003 a 81,4 % v roce 2015). Téměř každá pátá žena, která opustila v roce 2015 
porodnici jako kojící, nekojila ani celé šestinedělí. Třetina žen, které odešly v roce 2015 
z porodnice jako kojící, nekojily ani 3 měsíce.246 

ČR dosud neimplementovala revidovanou verzi 10 kroků k úspěšnému kojení programu WHO 
a UNICEF Babyfriendly Hospital Initiative. Český překlad implementačních pokynů 
k programu247 zatím není k dispozici a Národní komise pro kojení248 těmto pokynům svým 

složením a kompetencemi zcela neodpovídá. Diskutabilní je dodržování původních 10 kroků 
k úspěšnému kojení.249  

K podpoře kojení nepřispívá ani fakt, že v českém právním řádu dosud chybí některá opatření 
k regulaci marketingu náhrad mateřskému mléka, resp. že není dodržován Mezinárodní kodex 
marketingu náhrad mateřského mléka a navazující rezoluce Světového zdravotnického 
shromáždění.250 Informace šířené směrem k veřejnosti, ale i mezi zdravotníky a zdravotnice, 
jsou tak zatíženy komerčními vlivy. 
 
 
 

                                                           
242 Prohlášení WHO Prevence a odstranění poškozování a nedostatku respektu při porodu ve zdravotnických zařízeních. Dostupné 
z: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_cze.pdf;jsessionid=AA02DED4D86F3F793432C7656DDADD83?se
quence=33. Dubravka Šimonović. 2019. Zpráva zvl. zpravodajky OSN o lidskoprávním přístupu ke špatnému zacházení a násilí na ženách 
v reproduktivním zdravotnictví se zaměřením na porod a porodnické násilí. Dostupné 
z: https://digitallibrary.un.org/record/3823698?ln=en&fbclid=IwAR3KnLDCbckEvmQSwHM7_bb8IDf0uuJpn3CaYXlOEmv79vjdYx2Q2km00Ko.  
243 Blíže viz http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/Pracovni_skupina_k_porodnictvi/Podnet_k_publikovani_statistickych_dat_26-04_2019.pdf. 
244 Blíže viz https://pruvodce-porodnicemi.aperio.cz/. 
245 U žen, které volí dřívější odchod (tzv. ambulantní porod), případně rodily mimo zdravotnické zařízení, navíc dochází k případům, kdy praktický 
lékař/ka pro děti a dorost odmítne vzít dítě do péče brzkého odchodu z porodnice, přestože zákon takovou možnost nepřipouští. 
246 Blíže viz http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/3-2-Podnet-Pracovni-skupiny-k-porodnictvi-k-podpore-
kojeni.pdf. 
247 Blíže viz https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/. 
248 Blíže viz https://ppo.mzcr.cz/workGroup/140.  
249 Z šetření občanské iniciativy Šestinedělky vyplynulo, že všech 10 kroků nedodržela ani jedna z porodnic, včetně těch s certifikátem Baby-
friendly Hospital. Blíže viz MAJERČÍKOVÁ, A.: Celorepublikové výsledky průzkumu o podpoře kojení v porodnicích v letech 2014-2017. Dostupné 
z: http://sestinedelky.cz/wp-content/uploads/2017/03/Celorepublikov%C3%A9-v%C3%BDsledky-pr%C5%AFzkumu-VF.pdf.   
250 Blíže viz zjištění Zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO), UNICEF a IBFAN o implementaci kodexu a navazujících rezolucí WHA ve 
vnitrostátních právních řádech. Dostupné z: https://www.who.int/publications/i/item/9789240006010. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_cze.pdf;jsessionid=AA02DED4D86F3F793432C7656DDADD83?sequence=33
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_cze.pdf;jsessionid=AA02DED4D86F3F793432C7656DDADD83?sequence=33
https://digitallibrary.un.org/record/3823698?ln=en&fbclid=IwAR3KnLDCbckEvmQSwHM7_bb8IDf0uuJpn3CaYXlOEmv79vjdYx2Q2km00Ko
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Pracovni_skupina_k_porodnictvi/Podnet_k_publikovani_statistickych_dat_26-04_2019.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Pracovni_skupina_k_porodnictvi/Podnet_k_publikovani_statistickych_dat_26-04_2019.pdf
https://pruvodce-porodnicemi.aperio.cz/
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/3-2-Podnet-Pracovni-skupiny-k-porodnictvi-k-podpore-kojeni.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/3-2-Podnet-Pracovni-skupiny-k-porodnictvi-k-podpore-kojeni.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/
https://ppo.mzcr.cz/workGroup/140
http://sestinedelky.cz/wp-content/uploads/2017/03/Celorepublikov%C3%A9-v%C3%BDsledky-pr%C5%AFzkumu-VF.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240006010
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občanek a občanů za vlastní zdraví. Opatření usilují o to, aby v tomto procesu bylo dbáno 
na specifika psychického a fyzického zdraví žen a mužů, zajištěna tomu odpovídající osvěta 
veřejnosti a školení pro poskytovatele péče v oblasti citlivé komunikace, diagnostiky a léčby. 
Část opatření doplňuje také Národní strategii prevence a snižování škod spojených se 
závislostním chováním (2019 – 2027), která požaduje rozšíření realizace efektivních programů 
primární prevence včetně programů genderově senzitivních a zaměřených na specifické 
populační skupiny. Součástí specifického cíle jsou i opatření směřující k zohledňování případů, 
kdy se nerovnost žen a mužů prolíná a prohlubuje spolu s dalšími typy znevýhodnění (např. 
u Romek, LGBT+ osob či migrantek legálně pobývajících na území ČR). Opatření zaměřená 
na posilování senzitivní komunikace ze strany zdravotnického personálu byla tudíž 
formulována s ohledem na vícečetné znevýhodnění. Specifický cíl rovněž zahrnuje opatření 
směřující k odstranění legislativních bariér v přístupu ke zdravotní péči a nerovností žen 
a mužů souvisejících s úhradami z veřejného zdravotního pojištění.  

Druhý strategický cíl se zaměřuje na zvýšení povědomí institucí a poskytovatelů péče 
o riziku potenciální genderové zatíženosti zdravotních a sociálních služeb a budování 
dostatečných kapacit státní správy předmětnou problematiku řešit. Společným 
jmenovatelem navrhovaných opatření je snaha snížit riziko rozdílného zacházení s ženami 
a muži při diagnostice, léčbě a poskytování souvisejících služeb. Součástí opatření zahrnutých 
do tohoto strategického cíle je požadavek na kontinuální sběr a publikaci dat členěných dle 
pohlaví a realizaci kvalitativních výzkumů, které v českém kontextu chybí. Za účelem 
zcitlivování zdravotnického personálu je navržena tvorba metodických a výukových materiálů, 
jež budou kromě zahraničních doporučení reagovat i na doporučení vzešlá z realizace 
výzkumů specificky zaměřených na český kontext, a návazná školení zdravotnického 
personálu. Na základě doporučení vstupní analýzy je zařazeno opatření požadující ustavení 
mezirezortního orgánu, který se bude problematikou genderu a zdraví systematicky zabývat 
a podpoří budování odborných kapacit státní správy v této oblasti. Poslední sada opatření 
směřuje k podpoře aktivit externích subjektů, jež se věnují aktivitám v oblasti genderového 
zcitlivování a osvěty v přístupu k péči, a také k podpoře průřezového uplatňování hlediska 
rovnosti žen a mužů v činnosti Pacientské rady. 

Třetí strategický cíl je věnován postavení zdravotnických pracovnic a pracovníků. 
Jednak kvůli potřebě narovnat jejich pracovní podmínky a zajistit spravedlivé ohodnocení jejich 
práce, jednak proto, že nerovnosti na zdravotnických pracovištích se mohou promítnout 
i do poskytované péče a negativně ovlivnit její kvalitu. Opatření navrhovaná v rámci tohoto 
strategického cíle jsou rozdělena do tří specifických cílů. Usilují o spravedlivé odměňování 
osob pracujících ve zdravotnictví, zajištění důstojných podmínek pro práci a také rovných 
příležitostí pro kariérní růst bez ohledu na pohlaví.   

Poslední strategický cíl se zaměřuje na péči v souvislosti v porodem. Je rozčleněn 
na šest specifických cílů. První z nich se soustředí na garanci práva žen vybrat si způsob, 
místo a okolnosti porodu, a tedy rozvoj CPA v souladu s evropskými standarty. Druhý 
specifický cíl se zaměřuje na zlepšení postavení porodních asistentek a odstranění bariér pro 
samostatný výkon jejich profese. Z hlediska dodržování lidských práv žen je zásadní důsledné 
uplatňování svobodného a informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb 
v oblasti porodní péče, kterém se zabývá třetí specifický cíl. Jeho součástí jsou opatření 
požadující metodické vedení a zhodnocování toho, zda je informovaný souhlas při poskytování 
zdravotních služeb uplatňován v souladu s lidskoprávními standardy a dle litery zákona. Dále 
tato opatření požadují pravidelný a státem garantovaný sběr dat o těhotenské, porodní 
a poporodní péči včetně jejich pravidelné publikace. Čtvrtý specifický cíl se soustředí 
na zlepšení prevence špatného zacházení a násilí na ženách v průběhu porodu. Pátý 
specifický cíl se věnuje zlepšení návaznosti porodní a poporodní péče, a tedy zajištění včasné 
návazné péče po propuštění z porodnice, včetně péče komunitní porodní asistentky a její 
úhrady z veřejného pojištění. A konečně šestý specifický cíl se zaobírá podporou kojení 
a implementací Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka Světové 
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zdravotnické organizace a UNICEF a návazných rezolucí Světového zdravotnického 
shromáždění.  

 

7.3 Schémata 
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Příloha č. 1: Úkolová část Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030 
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3.2.3 Podporovat 
využívání zkrácených 
úvazků a flexibilních 

forem práce ve 
zdravotnických zařízeních 

Motivačními a organizačními 
opatřeními podporovat 

využívání zkrácených úvazků a 
flexibilních forem práce. 

1. 1. 2021 - 
31. 12. 2030 

Realizovaná opatření MZd 
  
  

3.2.4 Snižovat 
administrativní zátěž a 

podporovat její digitalizaci 
za účelem uvolnění 

kapacit pro péči 

Prostřednictvím digitalizace 
agend a elektronizace 

organizace práce snižovat 
administrativní zátěž. Zajistit 

školení zdravotních pracovníků 
a pracovnic pro práci s 

digitalizovanými obsahy, tak 
aby digitalizace byla zajištěna 
její efektivita a pozitivní přijetí  

1. 1. 2022 - 
31. 12. 2030 

Přijatá opatření, 
realizovaná školení 

MZd   

3.3. Snížení 
genderové 

segregace ve 
zdravotnictví 

Míra horizontální 
genderové 
segregace 

TBA TBA 
3.3.1 Motivovat 

muže/chlapce ke studiu 
lékařských oborů 

Vhodnými motivačními a 
osvětovými aktivitami zvyšovat 
zájem mužů/chlapců o studium 

lékařských oborů. 

1. 1. 2022 - 
31. 12. 2030 

Realizovaná osvětová 
opatření 

MZd MŠMT 

Míra vertikální 
genderové 
segregace 

TBA TBA 

3.3.2 Přijmout pozitivní a 
motivační opatření ke 
zvýšení účasti mužů v 

lékařských i nelékařských 
profesích s nízkým 
zastoupením mužů 

Vhodnými pozitivními a 
motivačními opatřeními 

podporovat zastoupení mužů 
ve feminizovaných oborech a 

nelékařských profesích. 

1. 1. 2022 - 
31. 12. 2030 

Realizovaná osvětová 
opatření 

MZd MŠMT 

Poměr žen a mužů 
studujících lékařské 

obory 
TBA TBA 

3.3.3 Pozitivními 
opatřeními podporovat 
vyšší zastoupení žen v 

rozhodovacích pozicích v 
rámci zdravotnictví 

Pozitivními opatřeními a dalšími 
motivačními, mentoringovými a 

kariérními nástroji zvyšovat 
účast žen v rozhodovacích 

pozicích v rámci zdravotnictví. 

1. 1. 2022 - 
31. 12. 2030 

Mentoringové 
programy, pozitivní 

opatření 
MZd   

Strategický cíl č. 4 Zvýšení spokojenosti rodiček s péčí v těhotenství, při porodu a v šestinedělí 
Indikátor pro 
strategický cíl 

Míra spokojenosti 
s porodní péčí  

Výchozí 
hodnota 

indikátoru  
TBA  

Cílová 
hodnota 

indikátoru  
TBA  

Specifický cíl 
Indikátor pro 
specifický cíl 

Výchozí 
hodnota  

indikátoru pro 
specifický cíl 

Cílová 
hodnota 

indikátoru pro 
specifický cíl 

Opatření Popis opatření 
Délka 

realizace 
opatření 

Kritérium splnění 
Odpovědná 

instituce (osoba) 
Spolupracující 

subjekty 

4.1 Posílení 
možnosti žen 

vybrat si způsob, 
místo a okolnosti 

porodu 

TBA TBA TBA 

4.1.1 Vytvořit jednotnou 
koncepci péče o matku a 
dítě v těhotenství, během 

porodu a po porodu 

Vytvořit jednotnou koncepci 
péče o matku a, která bude v 

souladu s aktuálními 
doporučeními WHO a zajistí 

návaznost služeb 
poskytovaných jednotlivými 

profesemi v oblasti těhotenské, 
porodní a poporodní péče. Do 

tvorby koncepce zahrnout 
relevantní stakeholdery včetně 

příjemkyň péče, zástupkyň 
komunitních PA, dul a 

vytvoření 
koncepce do 
31. 12. 2021, 

poté 
průběžný 

monitoring 
naplňování 

Vytvoření a 
implementace 
koncepce (vč. 

monitoringu jejího 
naplňování) 

MZd NNO 
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expertek/expertů na duševní 
zdraví.  

4.1.2 Podporovat vznik 
certifikovaných center 
porodní asistence a 
rozšiřovat jejich síť 

Stanovit standardy pro centra 
porodní asistence. Podporovat 
vznik center porodní asistence 

v porodnicích, která budou 
odpovídat státem 

garantovaným standardům 
stanoveným metodickým 

pokynem MZd.  

1. 1. 2021 - 
31. 12. 2030 

Stanovení standardů 
CPA metodickým 
pokynem MZd. 

Využívání certifikačního 
nástroje Evropské sítě 

porodních domů a 
center.  Existence min. 
14 CPA odpovídajícím 

těmto standardům. 

MZd 
APODAC, ČKPA, 

UNIPA 

4.1.3 Posilovat variabilitu 
služeb v oblasti 

těhotenské, porodní a 
poporodní péče 

V souladu s moderními 
poznatky medicíny a péče 

založené na důkazech posilovat 
variabilitu služeb v oblasti 

těhotenské, porodní a 
poporodní péče tak, aby si ženy 

mohly svobodně zvolit místo, 
způsob a okolnosti porodu. 

Rozšířit nabídku kontinuální a 
individuální péče (snížit počet 
různých osob, které o ženu 

pečují). 

1. 1. 2022 - 
31. 12. 2030 

Široce dostupná 
kontinuální péče. 

Aplikace poznatků EBM 
a EBC. Možnost výběru 
poskytovatele/poskytov

atelky péče.  

MZd   

4.1.4 Nastavit spravedlivě 
úhrady z veřejného 

zdravotního pojištění za 
zdravotní služby při 

porodu 

Provést revizi seznamu výkonů 
týkajících se úhrady péče v 

souvislosti s porodem (rozšířit 
výčet zdravotních výkonů, jejich 

definici a možnosti jejich 
vykázaní relevantními 

odbornostmi včetně PA). 
Podpořit zdravotní pojišťovny v 
zajištění dostupnosti kontinuální 

péče PA ve všech krajích 
hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění. 

1. 1. 2021 - 
31. 12. 2030 

Předložení novely 
zákona č. 48/1997 Sb. 
o veřejném zdravotním 

pojištění a úhradové 
vyhlášky 

MZd 
ČKPA, UNIPA, 

zdravotní 
pojišťovny 

4.2 Zlepšení 
postavení 
porodních 
asistentek 

TBA TBA TBA 

4.2.1 Odstranit omezení 
pro výkon zákonných 
kompetencí porodních 

asistentek 

Prostřednictvím legislativní 
změny odstranit bariéry pro 

samostatný výkon práce PA vč. 
zajištění možnosti preskripce 

léků. Zrušit povinnost indikace 
ze strany lékaře/ky pro úhradu 
péče PA. Zajistit PA možnost 

autonomního poskytování péče, 
od vedení těhotenských 

poraden, poskytování péče při 
porodu po návštěvní službu v 

šestinedělí.  

1. 1. 2022 - 
30. 6. 2023 

Předložení novely 
zákona č. 48/1997 Sb. 
o veřejném zdravotním 

pojištění, zákona č. 
378/2007 Sb., o 

léčivech a dalších 
souvisejících právních 

předpisů 

MZd   
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4.2.2 Vytvořit koncepci 
pregraduálního a 
postgraduálního 

vzdělávání porodních 
asistentek 

Vytvořit koncepci a pravidla 
oboru porodní asistence. V 

přímé součinnosti se 
zástupkyněmi PA včetně 

komunitních definovat 
parametry pregraduálního a 

postgraduálního vzdělávání PA. 
Zajistit kompatibilitu s 

opatřením 4.1.1. a 4.2.3. V 
případě potřeby revidovat 

stávající kvalifikační standard 
přípravy na výkon 

zdravotnického povolání PA. 

1. 1. 2022 - 
30. 6. 2023 

Vytvoření koncepce 
vzdělávání PA vč. 
postgraduálního  

MZd 
NNO (UNIPA, 
ČSPA, ČKPA, 

APODAC) 

4.2.3 Vytvořit standardy 
pro poskytování 

komunitní péče ze strany 
porodních asistentek  

Ve spolupráci s profesními 
organizacemi PA, které jsou 

uznávané jako profesní 
organizace PA ze strany The 
International Confederation of 
Midwives, vytvořit standardy 

pro poskytování péče v 
komunitě, které budou vycházet 

z vědeckých poznatků a 
bezpečné ověřené praxe v 

zahraničí.  

1. 1. 2022 - 
30. 6. 2023 

Vytvoření standardů 
pro poskytování 
komunitní péče 

MZd 
NNO (UNIPA, 
ČSPA, ČKPA, 

APODAC) 

4.3 Zlepšení 
uplatňování 

svobodného a 
informovaného 

souhlasu s 
poskytováním 
zdravotních 

služeb v oblasti 
porodní péče 

TBA TBA TBA 

4.3.1 Zpracovat 
metodický pokyn o 

správném a účinném 
uplatňování 

informovaného souhlasu 
v souladu s 

lidskoprávními standardy 

Zpracovat metodický pokyn o 
správném a účinném 

uplatňování informovaného 
souhlasu v souladu s 

lidskoprávními standardy. Do 
přípravy pokynu zapojit 

právníky a právničky 
specializující se na lidská práva 

a příjemkyně péče.  

1. 1. 2022 - 
30. 6. 2023 

Vytvoření metodického 
pokynu vč. vzoru 

evaluačního dotazníku 
MZd MSp, NNO 

4.3.2 Provádět pravidelná 
zhodnocení uplatňování 
informovaného souhlasu 

 Provádět zhodnocení toho, zda 
poskytovatelé zdravotních 

služeb uplatňují informovaný 
souhlas při poskytování 

zdravotních služeb v souladu s 
lidskoprávními standardy.  

1. 1. 2023 - 
30. 6. 2030 

Min. 1x za 2 roky je 
provedeno zhodnocení 

MZd NNO 

4.3.3 Zajistit pravidelný 
sběr a publikaci dat o 
těhotenské, porodní a 

poporodní péči 
segregovaných podle 

regionů a podle 
jednotlivých 

zdravotnických zařízení  

Zajistit státem garantovaná 
data sbíraná a prezentovaná 

jednotným způsobem 
umožňujícím maximální 
objektivitu a správnost 

informací. Zajistit přístup ke 
kompletnímu přehledu 

základních indikátorů péče v 
jednotlivých regionech a ZZ. 

1. 1. 2021 - 
31. 12. 2030 

Zveřejňování minimálně 
1x ročně formou tzv. 
open dat bez časové 

prodlevy 

MZd, ÚZIS 
NNO, 

akademický 
sektor 
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4.3.4 Při pravidelném 
sběru a publikaci dat 

zaručit dobrou 
srovnatelnost výsledků 
české porodní péče s 
dalšími evropskými 

zeměmi 

Publikovat segregovaně podle 
regionů a ZZ počet porodů 
celkem, počet spontánních 

vaginálních porodů, 
operativních vaginálních porodů 

a porodů císařským řezem; 
počet porodů zahájených 

indukcí porodu, a to celkově, 
zakončených spontánně 

vaginálně, operativně vaginálně 
a císařským řezem celkem; 
počet porodů s dítětem v 
poloze koncem pánevním 

celkem, porozených vaginálně 
a porozených císařským řezem 

celkem; počet epiziotomií, 
spontánních poranění hráze 

a/nebo čípku, poranění hráze 
a/nebo čípku společně s 

epiziotomií a počtu poranění 
hráze III. a IV. stupně celkem; 
výživa dítěte při propuštění z 

péče a dalších faktorů v 
návaznosti na mezinárodní 
iniciativy jako Europeristat.  

1. 1. 2021 - 
31. 12. 2030 

Zveřejňování minimálně 
1x ročně formou tzv. 
open dat bez časové 

prodlevy. Vždy zvlášť u 
prvorodiček a u 

vícerodiček.   

MZd, ÚZIS 
NNO, 

akademický 
sektor 

4.4 Zlepšení 
prevence 
špatného 

zacházení a násilí 
na ženách v 

průběhu porodu 

TBA TBA TBA 

4.4.1 Implementovat 
Doporučení WHO k péči 

během porodu pro 
pozitivní porodní 

zkušenost  

Důsledně aplikovat Doporučení 
WHO k péči během porodu pro 

pozitivní porodní zkušenost.  

1. 1. 2021 - 
31. 12. 2030 

Doporučení WHO jsou 
důsledně 

implementována 
MZd   

4.4.2 Implementovat 
doporučení zvláštní 

zpravodajky OSN k násilí 
na ženách uvedená ve 

zprávě z 07/2019 o 
lidskoprávním přístupu ke 

špatnému zacházení a 
násilí na ženách v 

reproduktivním 
zdravotnictví se 

zaměřením na porod a 
porodnické násilí  

Implementovat doporučení 
uvedená v příslušné. Zpracovat 

a distribuovat informační 
brožuru k problematice 

špatného zacházení se ženami 
v reprodukčním zdravotnictví se 

zaměřením na porod a 
porodnické násilí. 

1. 1. 2021 - 
31. 12. 2030 

Doporučení jsou 
implementována. Je 

distribuována 
informační brožura.  

MZd 
KVOP, ÚV ČR, 

NNO 

4.4.3 Prostřednictvím 
metodického vedení 
posílit mechanismy 

odpovědnosti založené 
na lidských právech  

Prostřednictvím metodického 
vedení zajistit profesní 

odpovědnost a sankce v 
případech špatného zacházení. 
Zvyšovat informovanost soudů 
a veřejnosti o lidských právech 
žen v kontextu porodu (včetně 

žen s vícečetným 
znevýhodněním), aby bylo 

1. 1. 2021 - 
31. 12. 2030 

Zajištění metodického 
vedení.  

Důsledné řešení a 
kompenzace špatného 

zacházení.  
Zajištění vzdělávacích 

aktivit pro soudce a 
soudkyně 

prostřednictvím Justiční 
akademie (MSp) 

MZd 
KVOP, ÚV ČR, 

MSp, NNO 
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zajištěno účinné využívání 
právních prostředků k nápravě.  

4.5 Zlepšení 
návaznosti 
porodní a 

poporodní péče  

TBA TBA TBA 

4.5.1 Novelizovat 
metodický pokyn Postup 

poskytovatelů 
zdravotních služeb při 

propouštění novorozenců 
do vlastního sociálního 

prostředí  

Zaručit možnost odchodu s 
dítětem z porodnice dle volby 
ženy. Instruovat personál ZZ, 

aby se zdržel jakéhokoliv 
nátlaku na změnu jejího 

rozhodnutí. Zavést povinnost 
ZZ poskytnout ženě informace 

o dalších možnostech zdravotní 
péče o ní a o dítě a nabídnout 

možnost ambulantního 
provedení screeningových 

vyšetření za současné podpory 
těchto vyšetření v domácím 

prostředí. 

1. 1. 2021 –  
1. 6. 2021 

Novela metodického 
pokynu  MZd 

ČGPS, UNIPA, 
ČSPA, ČKPA, 

ČNeoS, OSPDL, 
ČAS 

Počet pojišťovnami 
vykázaných návštěv 

TBA 
Min. 200 tisíc 

ročně 

4.5.2 Zajistit ženám 
včasnou návaznou péči 

po propuštění z 
porodnice, včetně péče 

komunitní porodní 
asistentky a její úhrady z 

veřejného pojištění 

Zajistit ženám včasnou 
návaznou péči po propuštění z 

nemocnice, včetně péče 
komunitní PA a její úhrady z 

veřejného pojištění bez nutnosti 
indikace ze strany lékaře/ky. 
Navýšit min. počet hrazených 

návštěv na 7. 

1. 1. 2022 - 
31. 12. 2024 

Bude novelizován 
zákon č. 48/1997 Sb. o 
veřejném zdravotním 
pojištění a úhradová 

vyhláška 

MZd   

4.6 Zlepšení 
kvality poporodní 
péče a podpory 

kojení 

Procento 
donošených 
novorozenců 
narozených v 

porodnici, kteří byli 
bezprostředně, 

nejpozději do 5 minut 
po porodu, v 

kontaktu kůže na 
kůži s matkou po 

dobu alespoň jedné 
hodiny 

TBA >80 % 

4.6.1 Implementovat 
postupy pro zajištění 

nepřetržitého kontaktu 
matky a dítěte 

bezprostředně po porodu 
po dobu alespoň jedné 

hodiny 

Implementovat postupy pro 
zajištění nepřetržitého kontaktu 
matky a dítěte bezprostředně 
po porodu po dobu alespoň 

jedné hodiny ve smyslu 
Implementačních pokynů WHO 

a UNICEF k BfHI2018. 

1. 1. 2022 - 
31. 12. 2030 

Implementační pokyny 
k BfHI 2018 jsou 

důsledně aplikovány. 
Kontakt matky s 
dítětem zajištěn 
odpovídajícím 

způsobem.  

MZd   
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Procento 
donošených 
novorozenců 
narozených v 

porodnici, kteří byli 
po porodu až do 

propuštění z 
porodnice nepřetržitě 

s matkou, bez 
přerušení trvajícího 

déle než jednu 
hodinu  

TBA >80 % 

4.6.2 Implementovat 
postupy pro zajištění 
nepřerušovaného a 

nepřetržitého kontaktu 
matky a dítěte po celou 
dobu pobytu v porodnici 

Implementovat postupy pro 
zajištění nepřerušovaného a 

nepřetržitého kontaktu matky a 
dítěte po celou dobu pobytu v 

porodnici ve smyslu 
Implementačních pokynů 

WHOa UNICEF k BfHI 2018. 

1. 1. 2022 - 
31. 12. 2030 

Implementační pokyny 
k BfHI 2018 jsou 

důsledně aplikovány. 
Kontakt matky s 
dítětem zajištěn 
odpovídajícím 

způsobem.  

MZd   

Procento 
nedonošených 
novorozenců 
narozených v 

porodnici, kteří byli 
po stabilizaci 

životních funkcích 
(tzn. bez těžké 

apnoe, desaturace a 
bradykardie) 
nepřetržitě v 

kontaktu kůže na 
kůži s matkou, bez 
přerušení trvajícího 

déle než jednu 
hodinu 

TBA >80 % 

4.6.3 Implementovat 
postupy pro zajištění co 
nejdelšího kontaktu kůže 

na kůži matky s 
předčasně narozeným 

dítětem či s nízkou 
porodní hmotností po 

dobu pobytu v nemocnici 
(tzv. klokánkování) 

Implementovat postupy pro 
zajištění co nejdelšího kontaktu 

kůže na kůži matky s 
předčasně narozeným dítětem 
či s nízkou porodní hmotností 
po dobu pobytu v nemocnici 

(tzv. klokánkování) ve smyslu 
Implementačních pokynů 

WHOa UNICEF k BfHI 2018.  

1. 1. 2022 - 
31. 12. 2030 

Implementační pokyny 
k BfHI 2018 jsou 

důsledně aplikovány. 
Kontakt matky s 
dítětem zajištěn 
odpovídajícím 

způsobem.  

MZd   

počet plně kojených 
dětí při propuštění z 

porodnice 
81,40 % >90 % 

4.6.4 Vytvořit 
mezirezortní koordinační 
orgán pro výživu kojenců 
a malých dětí ve smyslu 
implementačních pokynů 
WHO a UNICEF k Baby-
friendly Hospital Initiative 

2018 

Vytvořit mezirezortní 
koordinační orgán pro výživu 

kojenců a malých dětí ve 
smyslu implementačních 

pokynů WHO a UNICEF k BfHI 
2018, který bude sdružovat 
všechny relevantní aktéry a 

aktérky ze státní správy, 
akademické obce, profesních 

organizací poskytovatelů 
zdravotních služeb a 

neziskových organizací, kteří 
nezastupují výrobce náhrad 

mateřského mléka, 
kojeneckých lahví a dudlíků a 
nepřijímají od nich finanční či 

nefinanční dary.  

1. 1. 2021 - 
31. 12. 2030 

Existence 
mezirezortního orgánu 
pro výživu kojenců a 
malých dětí splňující 

náležitosti 
implementačních 

pokynů BfHI 2018. 
Počet jednání min. 4x 

ročně.  

MZd   

4.6.5 Zajistit 
implementaci a 

průběžnou kontrolu 
programu WHO a 

UNICEF Baby-friendly 
Hospital Initiative 2018  

Zajistit řádnou implementaci a 
průběžnou kontrolu programu 
WHO a UNICEF BfHI 2018. 

Vytvořit a realizovat plán 
implementace BfHI 2018.  

1. 1. 2021 - 
31. 12. 2030 

Vytvoření a realizace 
plánu implementace 

BfHI 2018  
MZd   
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4.6.6 Vytvořit minimální 
standardy pro postup 

poskytovatelů 
zdravotních služeb v 

oblasti podpory kojení  

Vytvořit minimální standardy 
pro postup poskytovatelů 

zdravotních služeb v oblasti 
podpory kojení, jejichž součástí 
bude vzorová strategie podpory 
kojení a které budou v souladu 
s dosavadními doporučeními 

WHO 

1. 1. 2022 - 
31. 12. 2023 

Vytvoření metodického 
pokynu Postup 
poskytovatelů 

zdravotních služeb k 
podpoře kojení 

MZd 
  
  

4.6.7 Věcně vymezit 
potřebné legislativní 

změny k zajištění 
implementace 

Mezinárodního kodexu 
marketingu náhrad 

mateřského mléka WHO 
a UNICEF a návazných 

rezolucí Světového 
zdravotnického 
shromáždění 

Věcně vymezit potřebné 
legislativní změny (zejm. 

v zákoně o regulaci reklamy) 
k zajištění implementace 
Mezinárodního kodexu 

marketingu náhrad mateřského 
mléka WHO a UNICEF a 

návazných rezolucí Světového 
zdravotnického shromáždění. 

Jedná se zejm. o zakáz reklam\ 
počáteční kojenecké výživy a 

zajištění efektivního kontrolního 
mechanismu. 

31. 12. 2022 
Předložení novely 

zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy  

MZd ÚV-RRP 

4.6.8 Předložit návrh 
novely zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy za 

účelem zajištění 
implementace 

Mezinárodního kodexu 
marketingu náhrad 

mateřského mléka WHO 
a UNICEF a návazných 

rezolucí Světového 
zdravotnického 
shromáždění 

V návaznosti na opatření 4.6.7 
předložit novelu zákona č. 

40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
31.12.2023 

Předložení novely 
zákona č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy 
MPO MZd 

4.6.9 Omezit nevhodnou 
propagaci náhrad 

mateřského mléka, láhví 
a šidítek na veřejnosti, 

mezi zdravotníky a 
zdravotnicemi 

Omezit nevhodnou propagaci a 
směřovat k důslednému 

naplňování kodexu vč. rezoluce 
Světového zdravotnického 
shromáždění 69.9. Hodnotit 

stav dodržování kodexu 
prostřednictvím protokolů 
NetCode každé 3 roky a 

návazně navrhovat kroky ke 
zlepšení situace.  Vytvořit 
metodický pokyn Postup 

poskytovatelů zdravotních 
služeb k ukončení nevhodné 

propagace náhrad mateřského 
mléka, lahví a šidítek. 

1. 1. 2022 - 
31. 12. 2030 

Vytvoření Metodického 
pokynu pro 

poskytovatele 
zdravotních služeb. 

Hodnocení dodržování 
kodexu prostřednictvím 
protokolů NetCode min. 

1x za 3 roky.   

MZd  MPO 

 

  


