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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 

Nařízení a naučení pro padlé v tom všeobecně nazvaném findlhause se 

nacházející osoby ţenské 

Jedna kaţdá má při milostivém přijmutí a vkročení do téhoţ domu dobře a vděčně zváţiti, ţe 

jí troje obzvláštní dobrodiní od její Císařské Královské Apoštolské Milosti se prokazuje. A to 

předně: poněvadţ její hanebný skutek tam ukryje a zatají; za druhé: ţe příleţitě a bez útraty, 

poroditi můţe; za třetí: ţe dítě dobře vychované a zaopatřené bude. Protoţ má jedna kaţdá to 

dobrotivé mínění, a vyměřený cíl její Císařské Královské Apoštolské Milosti obzvláště k 

mysli přiváděti, pak bez přestání ony sice slušné, však ale nejmilostivější příčiny při zaloţení, 

a vystavení toho domu se vším nejmocnějším a nejponíţenějším poděkováním povaţovati. Ty 

příčiny jsou následovně trojnásobný: předně aby takové osoby na potom podobných ohavných 

hříchů se varovaly, neboť zkušenost to učí, kterak mnohé a velmi mnohé, aby veřejné potupě 

ušly, ten počatý plod buď bohuţel, nebo skrze nešlechetné prostředky z vlastního ţivota 

vyhánějí, anebo ty jiţ zplozené děti, které skrze svatý křest od počátečního hříchů omyté 

nejsou, ukrutně mordovati obyčej mají. Druhá příčina jest, aby ty skutečně jiţ narozené děti/: 

jak se velmi často stává:/ na stranu poloţené nebyly, které z nedostatku potřebného vychování 

a cvičení od maličkosti ţebrotě, krádeţi a kurevství zvykají. Třetí příčina jest, aby takové 

osoby dílem z bolesti, dílem pro nedostatek báby i s plodem nezahynuly, následovně jak na 

těle, tak na duši škodu neutrţily. Pročeţ Její Císařská Královská Apoštolská Milost k lepšímu 

všeobecného dobrého skrz zaloţení téhoţ domu tam nejmilostivěji směřovati ráčila, aby to 

zlé, jeţ přílišně se stává, odvráceno býti mohlo. Aby tedy ta nejmilostivější vůle vyplněna 

byla, bude jedna kaţdá do toho domu přijatá osoba povinna následující ustanovení, a naučení 

co nejpilněji pozorovati. 

1) I bude jedna kaţdá při vkročení do toho domu věděti se upamatovati, ţe při porodu v 

nebezpečenství ţivobytí jest, a protoţ má nejenom ku porodu, nýbrţ i také k smrti se 

přihotoviti; k smrti totiţ skrze skroušenou zpověď, aby rozhněvaného boha ukrotila, a od něho 

milost dosáhla, pak posilněna byla, aby ty veliké bolesti tím lehčeji a bezpečněji vystáti 

mohla. Taková zpověď musí po jejím vkročení do toho domu hned v nejprvnější neděli anebo 

svátek přitomnému duchovnímu. Otci vykonaná býti. 
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 2) Kdyby ale jedna, nebo druhá hned při jejím příchodu znamenala, ţe čas ku porodu blízký 

jest, taková nemá očekávati, aţ duchovní otec přijde, nýbrţ jest povinna ihned pro něho aneb 

pro jiného, ku kterému důvěrnost má poslati, a jemu se zpovídati, byť by při takových 

okolostojičnostech velebnou svátost oltářní nepoţívala. 

3) Taková zpověď ale musí se ne zběţně a ledajako vykonati, nýbrţ za potřeby jest, aby 

zkroušeně s dobrým rozmyslem, a se zpytováním svědomí, se zkroušeným srdcem a pevným 

předsevzetím se stala, ţe nikdy do předešlých hříchů a oplzlosti padnouti nechce. A protoţ 

takové osoby mají jejich svědomí bedlivě zpytovati, zdali někdy ze stydlivosti jeden, neb 

druhý hřích jsou nezatajily. Jak dlouhý čas v té nešlechetnosti setrvaly? Hříchy s hříchami 

mnoţily? S nedokonalým předsevzetím do zpovědnice vystupovaly? A se zlým úmyslem do 

předešlých hříchů se navrátiti vycházely? A následovně kolikrát svatokrádeţný zpověď 

učinily? Protoţ by nevyhnutelně potřebné bylo generální zpověď vykonati. 

4) Z té příčiny nebude napotom ţádná z toho domu propuštěna, leč se prve skrze náleţitou 

dokonalou zpověď k Pánu Bohu obrátí. Ţádné taky se nedovolí pod tím fochem z domu vyjíti, 

ţe by se jinýmu duchovnímu zpovídati chtěla, leč by od takového kněze podepsáno 

vysvědčení přinesla, ţe se jemu skutečně zpovídala. K tomu cíli hospodář jména těch, které 

jejich zpověď vykonali, do jedné k tomu patřící knihy zaznamená. 

5) V určitou hodinu mají všecky vstáti, totiţ zimního času začínaje od všech Svatých aţ k 

svátku sv. Matěje v 7 hodin, od toho dne zase aţ ke všem svatým v 6 hodin. A kdyţ jsou 

vstaly, mají všecky, a jedna kaţdá půl hodiny v domácí kapli ranní modlitbu vykonati. Jedna, 

která k tomu ustanovena jest, bude denně napřed se modliti. 

6) Jednu hodinu před nočním odpočinutí musejí se podobně večerní modlitby vykonati, na jiţ 

praveném místě jako dáno, totiţto od všech svatých v 5 a od dne sv. Matěje v 6 hodin. 

7) Kaţdý den ráno v 9 hodin bude jedna k tomu zřízená ostatním skrze půl hodiny jednu 

kapitolu z Tomáše Kempenskýho umírajících kalendář, pak z té knihy, kterou duchovní otec 

předpíše, čísti, ostatní ale budou zatím tu jim uloţenou práci vykonávati, přitom však pokojně 

a pozorně poslouchati. 

8) Z poledne ve 2 hodiny budou Růţenec a Litanii Lauretánskou se modliti. Přitom ale 

pozorovati se má, ţe v neděli a ve svátcích, kdyţ sluţby boţí vykonávané bývají, obyčejné 

ranní čtení duchovních knih teprv z poledne po Růţenci se státi musí, jakoţ také, kdyţ buďto 

porod, neb jiná podstatná příčina a zaneprázdnění se přihodí, má modlení a čtení k jinému 
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času odloţeno býti, nesmí ale nikdy se zanedbati. Letního času se čtení v spícím pokoji 

vykonávati. 

9) V den nedělní a sváteční mají všecky před sluţbami boţími počestně oblečené, pokoje 

vyčištěné, postele ustlané, a všecko ostatní slušně spořádané býti, aby Mše Svatá náleţitě 

obětovati se mohla. Ku kterému konci také jak brzo znamení s zvonem se dá, všecky v 

domácí kapli se shromáţdějí, a tam se nejsvětější oběti přítomné býti, pak slovo boţí 

poslouchati mají. Která by ale pro zemdlenost vstáti nemohla, ji jich poboţnost při oknách, 

jenţ toho času v kapli otevřené jsou, vykonají. Při těch sluţbách boţích má mlčení ode všech 

pilně zachované býti, dveře v kapli otevřené zůstati, a nesmí ţádný cizí tam jíti, aby v 

sluţbách boţích ţádná roztříštěnost se nestala. 

10) V čas mše svaté, jakoţ i jindy, dvě budou duchovní písně zpívati. 

11) Kdyţ některá ku porodu se chystá, nemají druhé ani bába jí nějakou nepříleţitost nebo 

mrzutost činiti, nýbrţ za šťastný porod v kapli se modliti. 

12) Všecky a jedna kaţdá, kdyţ podle církevního způsobu vedené budou, mají se přitom 

poboţně chovati, a k Pánu Bohu pokorně volati, aby pro ten spáchaný hřích taky časně 

trestaný nebyly, ale aby Bůh jim, a tomu dítěti svou svatou Milost a Poţehnání udělil, pak to 

dítě k své větší cti a slávě zachovati ráčil. 

13)Ve všem, co se kázně dotýče, a k pozorování předepsáno jest, budou všecky, a jedna kaţdá 

předně domácímu hospodáři, pak domácí paní, téţ bábě vše volné poslušenství prokazovati, a 

podle jejich nařízení beze všeho odporu neb odmlouvání se chovati. 

14) pročeţ nemá ţádná bez dovolení z domu vycházeti, ani jim to bez důleţité příčiny 

povoleno není. Před večerem ale musejí se všecky, které vyjíti od pána domu, nebo od domácí 

paní dovolení měli, domů se navrátiti, sice do domu puštěné, a taky tam více přijaté nebudou. 

Z té příčiny dům před západem slunce zavírati, a po vykonaném modlení teprve otvírati se 

má. 

15) Nahoru do pokoje, jenţ k spaní náleţí, obzvláště od muţského pohlaví nemá ţádný cizí 

choditi, nýbrţ, jestliţe by buďto nějaký přítel, nebo jiná potřebná osoba s nimi promluviti 

chtěla, má se to dole v mázhauze, neb pokoji domácího pána státi. 

16) Nicméně můţe se povoliti, aby kmotři jednu neb druhou v komoře navštívili, však ale 

toliko takové, které ji křesťanskou lásku prokazují, ostatní pak navštěvované býti nemají. 
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17) Ani se jim trpěti nemá, aby jedna k druhé do komůrky vešla. Kdyby ale jedna neb druhá 

věci odcizila a ukradla, to má ihned z domu vyhnaná anebo po porodu příkře potrestaná býti. 

18) Jedné kaţdé příslušící práce se uloţí, aby zahálka, která všeho zlého počátek jest, v domě 

ţádné místo nenašla. A protoţ které slabé, nebo nemocné nejsou, musejí vţdycky v práci se 

obírati, jako s praní šatů, s vymetáním, s čištěním pokojů, téţ s topením, a co sice od 

hospodáře jim se poručí. Také kaţdodenně, obzvláště pak v neděli a ve svátek k potřebnosti 

nejsvětější svátosti oltářní mají zakaditi aneb zakouřiti. 

19) Okna a dveře musejí se kaţdý den otevříti, aby smrad a pára vyšla. Jedna kaţdá bude téţ 

povinna kaţdého dne komůrku vymésti, postel ustlati, pak oba pokoje musejí podobně den 

ode dne vymetené a vyčištěné býti; schody ale a mázhaus mají dvakrát v týhodni vymésti. 

20) Kterým obyčejná práce uloţená není, ty budou přísti, šíti, krajky a jiné potřebné věci 

dělati. 

21) Nemá jedna druhý nic vyčítati, potupovati neb pomlouvati, a se vaditi, také nečisté 

nepočestné řeči mluviti, téţ všelikého hříchu a hněvu se varovati, aby Bůh zase hněván nebyl 

anebo plod ţivota škodu netrpěl. Protoţ všecky věděti mají, ţe ti, které na jedno neb druhé 

napomenutí se nepolepší, neprodleně z domu vyhnané budou. 

22) Ano povinné jsou mnohem více mezi sebou z křesťanské lásky sobě nápomocné býti, 

jedna druhé volně poslouţiti, a skrze dobré příkladné ţivobytí k šťastnému porodu se 

připravovati. 

23) Všecky věděti mají, ţe kdyţ z domu propuštěné budou, ţádnému ani od křtu ani od 

úvodu, neb za jiné jakékoli poslouţení nic platiti nesmějí, jináč ale, kdyby dluhy byly udělaly 

takovou ovšem platiti, aneb dříve, neţ z domu vyjdou, zástavu zanechati povinné jsou. 

24) Které po porodu se dobře vynacházejí, nemají dlít déle, leč na nejvejš 10 dní trpěné býti. 

A protoţ bez povolení a uznání pána komisaře ţádná dýl se v domě zdrţovati nesmí, aby jiné 

toho dobrodiní a milosti uţíti mohly. Které ale z domu propuštěné budou, nemají nic cizího si 

sebou bráti, sice zaslouţilému trestu neujdou. 

25) Takové propuštěné osoby mají ihned k svým přátelům, neb do předešlých sluţeb se 

navrátiti, nikoli ale do takových příleţitostí, v kterých by zase pána boha těţce urazily, se 

navracovati. Sice by sotva zase do domu přijaté byli. 
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26) Takové vypuštěné osoby mají také dříve, neţ vyjdou, Bohu Všemohoucímu povinné 

poděkování učiniti, a dobře rozváţiti, jako mnoho Její Císařské Královské Apoštolské Milosti 

za tak veliké dobrodiní dluţné jsou, načeţ stále pamatovati a se s milostí boţí vynasnaţiti 

mají jejich spáchané zlé skutky skrze příkré pokání a příkladné ţivobytí smazati, dobré jméno 

u jiných získati, na ţádný způsob ale ostatní jim podobné osoby ţenské vyzrazovati se 

pokusiti, sice velice trestané budou. 

27) Toto nařízení a ustanovení musí po kaţdý, kdyţ jedna neb druhá do domu přijde, jí 

přečteno, neméně v kaţdou neděli, a v ten čas, kdyţ duchovní čtení se vykonává, opakováno a 

obnoveno býti. Oné ale, které by všecko to pozorovati a vykonávati nechtěly, toho 

obzvláštního dobrodiní, jakoţto nehodné, uţíti nemají. 

 

Příloha č. 2 

ÚSTAV STÁTU A PRÁVA 

AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY 

Národní 18,116 00 Praha -Nové Město 

Tel. ústř. 221990 711, sekr. 224 933494, fax 224 933 056 

e-mail: ilaw@ilaw.cas.cz 

Váţený pan Ludvík Hess 

ředitel Nadačního fondu STATIM 

Hájek 88 

104 00 Praha 10 

 

Věc: Stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky: 

Čj. 10/05/ST 

 

Nadační fond pro odloţené děti Statim, jehoţ účelem je zřizování a provoz schránek pro 

odloţené děti, jakoţ i podpora všech činností s tím spojených, se obrátil na Akademii věd 

České republiky, Ústav státu a práva, se ţádostí o vyjádření k jediné otázce: 

Zda realizace účelu Nadačního fondu pro odloţené děti STATIM můţe být posuzována tak, 

ţe je v rozporu s právem. 
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Podle údajů vyplývajících ze ţádosti nadačního fondu byla vedena široká odborná diskuse v 

oblastech medicínských oborů i v oblastech právních, z níţ vyplynulo, ţe ze všech dotčených 

medicínských hledisek je zřízení a provoz schránek zcela jednoznačně ku prospěchu těchto 

dětí, a experty působícími v oblasti medicíny bylo jejich zřízení doporučováno. 

Dotaz na akademii věd byl poloţen Statimem z toho důvodu, ţe zúčastnění právní experti 

nedospěli k jednoznačnému závěru, zda realizace účelu fondu je, či není v rozporu s právem. 

K posouzení uvedené otázky byla Ústavu státu a práva Akademie věd ČR předloţena 

stanoviska vypracovaná: 

Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, 

Ministerstvem zdravotnictví ČR, 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, 

I. lékařskou fakultou UK v Praze, Ústavem sociální medicíny a veřejného zdravotnictví, 

JUDr. Zdeňkem Šámalem, soudcem Nejvyššího soudu České republiky, 

JUDr. Marií Vodičkovou, předsedkyní Fondu ohroţených dětí, 

JUDr. Jiřím Stařečkem, soudcem Vrchního soudu v Praze, 

Doc. MUDr. Richardem Plavkou, CSc., primářem neonatologického oddělení VFN a 1. 

LFUK, 

Prof. MUDr. Jaroslavem Ţivným, DrSc. 

 

Základní teoretická úvaha spočívá v tom, zda pro činnost související se zřizováním a 

provozem schránek pro odloţené děti, která je vedena snahou Statimu odvrátit ţivot 

ohroţující důsledky po porodu odkládaných dětí, je třeba speciální právní úpravy. K tomu je 

třeba si uvědomit zejména to, ţe moderní občanská společnost je zaloţena na principu 

občanské solidarity a angaţovanosti ve všech oblastech ţivota a můţe být naplňována nejen 

činností státních institucí, ale i nestátních uskupení nejrůznějších právních forem a také 

jednotlivých osob. Právo je třeba vnímat v souladu s touto úvahou jako prostředek k 

naplňování tohoto cíle. 
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Ve společnosti je takto vyvíjena řada činností, zejména v oblastech sociálních, (např. pomoc 

přestárlým lidem nebo jiným osobám v nouzi, různé formy sponzorování, činnost přispívající 

k rozvoji sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit, a mnoho dalších), které nejsou 

speciálně upraveny právem, a které přesto nejsou z tohoto důvodu vnímány jako protiprávní. 

Je tedy třeba zaměřit se na otázku, zda posuzovaná činnost je, či není v rozporu s konkrétními 

právními normami, neboť pouze ze skutečnosti, ţe neexistuje právní úprava zaměřená právě 

na tuto činnost, nemůţe být vyvozována úvaha o její protiprávnosti. 

Na základě předloţených stanovisek je nutno námitky o případném rozporu s právem 

posuzovat především z hlediska rozporu s mezinárodně právní úpravou, zejména Úmluvou o 

právech dítěte a Evropskou úmluvou o výkonu práv dětí, dále z hlediska moţné trestní 

odpovědnosti a z hlediska kogentních ustanovení sociálně-právních předpisů. 

Podle ustanovení čl. 7 Úmluvy o právech dítěte má kaţdé dítě od narození právo na jméno, 

právo na státní příslušnost, a pokud to je moţné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. 

Argument spočívající v porušení tohoto článku jistě obstojí, neboť dítě odloţené krátce po 

narození nemá moţnost získat poznatky o svém genetickém původu. Vzhledem ke znění 

zmíněného čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte je však třeba se přiklonit ke stanovisku, ţe 

umístění dítěte do této schránky předpokládá zvýšenou moţnost zachování jeho ţivota a 

zdraví. Právo dítěte na ţivot je jednoznačně převaţujícím hlediskem, pokud by mělo stát proti 

jeho právu znát své rodiče a právu na jejich péči. 

Ústav státu a práva Akademie věd ČR nespatřuje v naplnění činnosti Fondu pro odloţené děti 

STATIM moţné znaky trestného činu opuštění dítěte podle § 212 trestního zákona. Podle 

znění citovaného právního předpisu se uvedeného trestného činu dopustí ten, kdo „opustí dítě, 

o které má povinnost pečovat a které si samo nemůţe opatřit pomoc, a vystaví je tím 

nebezpečí smrti nebo ublíţení na zdraví". Odloţení dítěte do speciální schránky a jeho předání 

zdravotnickému zařízení nenaplňuje znaky uvedeného trestného činu, neboť takovým 

jednáním nedojde k zákonem předpokládané újmě, spočívající v tom, ţe dítě bude vydáno v 

nebezpečí smrti nebo ohroţení zdraví. Lze dovodit, ţe osoba, která by dítě do schránky 

předala, se nedopustí uvedeného trestného činu, neboť by jejím jednáním nebyla naplněna ani 

objektivní ani subjektivní stránka tohoto trestného činu. 

Poslední oblastí, v níţ by mohlo dojít k rozporu s právními předpisy, je oblast sociálně-právní. 

Nadační fond pro odloţené děti STATIM zřízením a provozováním schránek, převáţně 

zajišťováním technických a finančních záleţitostí, nevykonává činnost na úseku sociálně-

právní ochrany dětí, jak ji vymezuje zák. č. 359/1999 Sb„ ve znění pozdějších předpisů, ani 
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sociálně-právní činnost v jiném směru. Činnost fondu má být zaměřena pouze na vytvoření 

prostoru a jeho vybavení pro umístění odloţeného dítěte, v němţ budou zajištěny hygienické 

podmínky, bezpečnost dítěte proti zásahům třetích osob a návaznost na rychlá další opatření. 

Všechny orgány, které se na řešení této ţivotní situace dítěte následně budou podílet, jsou 

povinny nadále respektovat platné právní předpisy, tedy zajištění práva dítěte na okamţitou 

registraci podle zák. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších 

předpisů, jeho právo na sociálně-právní ochranu podle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a konečně právo na veškerou soudní ochranu 

podle příslušných ustanovení zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších právních 

předpisů. 

 
 
JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc. ředitel ústavu 
 

 

Příloha č. 3 

 

Oddělení protokolu, zahraničních styků a komunikace s veřejností Mgr. Václav 

Šebor, vedoucí oddělení, tel.: 224 972 601, 224 972 167, e-mail: tis@mzcr.cz 

 

Prohlášení Ministerstva zdravotnictví k záměru Nadačního fondu pro odloţené děti Statim 

zřídit a provozovat „babybox“ pro anonymní odloţení dítěte v plotové zdi Gynekologicko-

porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) 

19. 4. 2005 - V souladu se stanoviskem Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP, České 

pediatrické společnosti ČLS JEP, Gynekologické a pediatrické společnosti ČLS JEP, České 

lékařské komory ČR, Policejního prezidia ČR, Etické komise Ministerstva zdravotnictví, 

renomovaných odborníků z oblasti rodinného práva a sociální pediatrie a s ohledem na 

stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí, členů Vědecké rady Ministerstva 

zdravotnictví, Meziresortní pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro péči o děti bez 

rodinného zázemí, Komise Ministerstva zdravotnictví pro péči o děti a dorost a 

Perinatologické komise Ministerstva zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví vydává k 

záměru Nadačního fondu pro odloţené děti Statím zřídit a provozovat „babybox" pro 
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anonymní odloţení dítěte v plotové zdi Gynekologicko-porodnické kliniky VFN následující 

prohlášení: 

Problematika pouţívání „babyboxů" není v ČR právně upravena. Jde o oblast spadající pod 

péči o děti, upravenou veřejnoprávními normami, v níţ neplatí zásada „co není zákonem 

zakázáno, je dovoleno". Přijetí právní úpravy umoţňující pouţití „babyboxů" není ze strany 

Ministerstva zdravotnictví podporováno. 

Uvádíme nejzávaţnější právní aspekty související s provozováním „babyboxů": 

1. Úmluva o právech dítěte, jeţ je součástí našeho právního řádu, výslovně zakotvuje: 

právo dítěte na ţivot právo dítěte na identitu 

právo dítěte znát svůj původ a být v péči svých rodičů, přičemţ smluvní státy úmluvy jsou 

povinny respektovat tato práva v nejvyšší moţné míře, je-li to moţné. Stát nesmí poloţit či 

vystavět takové překáţky, které by navţdy vyloučily (znemoţnily), aby dítě poznalo své 

rodiče. Úmluva o právech dítěte tvoří kompaktní celek navzájem provázaných práv, není 

proto moţné jednotlivá práva posuzovat bez souvislosti s ostatními. 

2. Výkon sociálně-právní ochrany dětí je věcí veřejnoprávní, kterou nelze vykonávat jinak 

neţ v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

3. Ust. zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nezná institut nalezeného dítěte, 

naopak v ust. § 50a tohoto zákona stanoví, ţe matkou dítěte je ţena, která dítě porodila. V 

návaznosti na výše uvedené statusový vztah rodiče - dítě zaniká aţ právní mocí rozhodnutí o 

osvojení. 

4. Ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., v platném znění, uvádí, ţe dítě se stává 

pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte 

v den jeho narození, přičemţ zákonný zástupce dítěte je potom povinen příslušné zdravotní 

pojišťovně oznámit jeho narození (§ 10 odst. 6 cit. zák.). 

5. Opuštěním dítěte dochází k naplnění skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné 

výţivy (§ 213 odst. 2 tr.zák.), kdy objektem tohoto trestného činu je nárok na výţivu, pokud 

vyplývá ze zákona o rodině (§ 31 a násl. zák. č. 94/1963 Sb., v platném znění). 

Dále uvádíme některé z aspektů medicínských, technických a etických: 
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V ČR je problematika nechtěných těhotenství a zajištění péče o děti bez rodinného zázemí v 

současné době řešena dostatečným způsobem, a to na rozdíl od ostatních zemí, včetně zemí 

EU (moţnost antikoncepce, moţnost UPT, moţnost sterilizace ze zdravotní indikace, moţnost 

diskrétních porodů, moţnost rodit utajeně v souladu se zákonem č. 422/2004 Sb., moţnost 

vyuţití péče lůţkových zdravotnických zařízení včetně zvláštních zdravotnických zařízení - 

KÚ+DD, moţnost vyuţití péče zařízení poskytujících okamţitou péči dětem - FOD, azylová 

zařízení, podpora plánovaného rodičovství apod.). 

Stát musí učinit všechna taková opatření, aby děti mohly vyrůstat v harmonickém rodinném 

prostředí. Stát nesmí podporovat beztrestné nezodpovědné jednání rodičů dětí. Ze strany státu 

je nezbytná podpora výchovy k zodpovědnému rodičovství a zajištění pomoci rodinám s 

dětmi, zvláště rodinám v ohroţení. 

Stát musí všemi prostředky bojovat proti nedovoleným manipulacím s dětmi a zabránit 

obchodování s dětmi. 

Zavedení „babyboxů“ nevyřeší problematiku vraţd (pohozeni") novorozenců (dětí): takovéto 

matky jednají v afektu, a to bez reálného náhledu na situaci. Tuto teorii potvrzují zahraniční 

zkušenosti. V SRN je obecný ústup od provozování těchto schránek. 

Případným zavedením „babyboxů" by došlo k legalizaci beztrestného nezodpovědného 

jednání rodičů a k odkládání dětí se statutem nalezence. 

Lze předpokládat, ţe „babyboxy" by byly zneuţívány především k odkládání dětí cizinců, a to 

zvláště ze zemí, kde nejsou povoleny UPT, a dětí zdravotně hendikepovaných, vyţadujících 

finančně vysoce nákladnou zdravotní péči. Případné zavedení „babyboxů" by indukovalo 

porody mimo zdravotnická zařízení a znamenalo by zhoršení dosavadní vysoké úrovně 

perinatální péče v ČR. 

Z hlediska hygienicko-epidemiologického by „babybox“ musel splňovat technické parametry 

inkubátoru jako zdravotnický prostředek. Výrobce zdravotnického prostředku musí splňovat 

právní předpisy platné pro oblast zdravotnických prostředků, tzn. zákon č. 123/2000 Sb„ o 

zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., 

o technických poţadavcích na výrobky, v platném znění, dále pak nařízení vlády č. 336/2004 

Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na zdravotnické prostředky, a zákon č. 102/2001 

Sb., o všeobecné bezpečnosti výrobků. 



12 

 

Případné zavedení institutu „babyboxů" by bylo jednoznačným krokem zpět ve vývoji nejen z 

hlediska léčebně preventivní péče, ale i z hlediska celospolečenského. 

Po zváţení všech dostupných medicínských, právních, technických i etických hledisek 

Ministerstvo zdravotnictví nepodporuje záměr Nadačního fondu pro odloţené děti Statím 

zřídit a provozovat „babybox“ pro anonymní odloţení dítěte v plotové zdi Gynekologicko-

porodnické kliniky VFN a anonymní odkládání dětí nepovaţuje ze všech uvedených hledisek 

za přijatelné. 

 

Příloha č. 4 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo v rámci své působnosti metodický pokyn pro 

orgány sociálně-právní ochrany (krajské a obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností), kterým stanoví jejich postup v případě dětí odloţených do babyboxů. Dokument 

zašle v nejbliţší době výše uvedeným orgánům sociálně-právní ochrany a také dalším 

subjektům, které zřídily a provozují babyboxy, nestátním subjektům poskytujícím okamţitou 

péči ohroţeným dětem, Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu spravedlnosti. 

Babyboxy existují v České republice od loňského roku. Dne 1. 6. 2005 byl zprovozněn vůbec 

první babybox v ČR v GynCentru v Praze a 3. 11. 2005 pak v brněnské Nemocnici 

Milosrdných bratří. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o zcela novou záleţitost, MPSV také 

materiál, kterým nastoluje určitá pravidla v rámci své kompetence, v případě potřeby dále 

upraví. Cílem metodického pokynu je především zajistit, aby se odloţené děti co nejrychleji 

vrátily do vlastní rodiny nebo aby pro ně příslušné orgány našly v co nejkratší době rodinu 

náhradní. 

Pokud rodič odloţí dítě do babyboxů, musí být miminko okamţitě převezeno do 

zdravotnického zařízení, a to mu musí poskytnout odpovídající zdravotní péči. Zdravotnické 

zařízení je zároveň povinno o odloţeném dítěti neprodleně informovat místně příslušný orgán 

sociálně-právní ochrany dětí. 

Pokud není totoţnost dítěte známá, bude případ spadat do kompetence místně příslušného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního úřadu, v jehoţ obvodu je babybox, 

do kterého bylo dítě odloţeno. 
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Orgán sociálně-právní ochrany dětí zváţí konkrétní situaci, zdravotní stav a věk dítěte a na 

základě zjištění podá podnět nebo návrh soudu na předběţné opatření, kterým se dítě svěřuje 

do péče fyzické osoby (např. ţadatele o osvojení nebo pěstounskou péči zařazeného do 

evidence ţadatelů, příbuzné osoby apod.) nebo zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc 

či kojeneckého ústavu. Soud také ustanoví dítěti poručníka. Zdravotnické zařízení, do kterého 

bylo dítě po umístění do babyboxu převezeno, provede všechna zdravotní vyšetření, která 

jsou nutná k zaloţení do zdravotní dokumentace dítěte. 

Pokud nic nebrání tomu, aby mohlo být dítě umístěno do náhradní rodinné péče, vyhledá 

příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí z evidence prověřených ţadatelů o osvojení a 

pěstounskou péči vhodné ţadatele a následně je zkontaktuje, provede s nimi pohovor a 

upozorní je na skutečnosti vyplývající ze zdravotnické a jiné dokumentace dítěte, na 

případnou absenci některých vyšetření, na moţná rizika z toho plynoucí. Také je právně poučí 

o specifičnosti situace, kdy například rodiče dítěte dosud nevyjádřili souhlas s osvojením a ani 

soud zatím neurčil nezájem o dítě, a o moţnosti vrácení dítěte biologickým rodičům v 

případě, ţe by se o ně přihlásili. 

Pokud je totoţnost dítěte známá (např. byl přiloţen rodný list dítěte, matka kontaktovala 

příslušné orgány sociálně-právní ochrany, zdravotnické zařízení či jiný subjekt a 

„identifikovala “ dítě), bude celou záleţitost řešit příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností a obecní úřad podle trvalého pobytu dítěte. 

Příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí vţdy nejdříve zkontaktuje rodiče dítěte a 

nabídne jim spolupráci při řešení nepříznivé situace, ve které se rodina nachází. Zajistí 

rodičům dítěte veškerou moţnou pomoc a podporu v případě, ţe se rozhodnou dítě si 

ponechat. V případě, ţe nebude moţné zajistit návrat dítěte do jeho vlastní rodiny, zvolí 

příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí další postup vzhledem k moţné perspektivě 

dítěte a jeho rodiny. Především se pokusí zajistit souhlas obou rodičů s osvojením. Pokud 

rodiče souhlasit nebudou a zároveň nebudou o dítě projevovat zájem po dobu stanovenou 

zákonem o rodině, podnikne orgán sociálně-právní ochrany dětí takové kroky, aby se dítě v co 

nejkratším čase ocitlo ve vhodné náhradní rodině. 

Kateřina Beránková, tisková mluvčí. 
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Příloha č. 5 

 

Statistika babyboxů ke dni 8. března 2014 

 

2006 

pořadí den datum čas jméno místo 

1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Gyncentrum Hloubětín 

2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Gyncentrum Hloubětín 

3. neděle 26. 2. 2006 13:42 Toník Gyncentrum Hloubětín 

4. pátek 9. 6. 2006 16:00 Ludmila Brno 

5. čtvrtek 21. 12. 2006 22:28 Adam Gyncentrum Hloubětín 

  

2007 

pořadí den datum čas jméno Místo 

6. úterý 3. 4. 2007 9:30 Mário Brno 

7. sobota 9. 6. 2007 8:55 Staník Olomouc 

8. neděle 1. 7. 2007 20:00 David Gyncentrum Hloubětín 

9. úterý 9. 10. 2007 20:30 Zoja Gyncentrum Hloubětín 

10. sobota 15. 12. 2007 20.30 Markéta Gyncentrum Hloubětín 

  

2008 

pořadí den Datum čas jméno místo 

11. úterý 12. 2. 2008 23:10 Petra Gyncentrum Hloubětín 

12. pondělí 17. 3. 2008 10:12 Terezka Olomouc 

13. čtvrtek 17. 7. 2008 zprostředk. Lucinka Mladá Boleslav 

14. středa 20. 8. 2008 13:35 Klára Gyncentrum Hloubětín 

  

2009 

pořadí den datum čas jméno místo 

15. pondělí 26. 1. 2009 16:05 Barunka Ostrava 

16. pondělí 23. 3. 2009 15:44 Fanda Sokolov 

17. středa 8. 4. 2009 16:30 Ivanka Gyncentrum Hloubětín 

18. pondělí 24. 4. 2009 22:40 Jarda Gyncentrum Hloubětín 

19. pondělí 5. 6. 2009 0:35 Natálka Brno 

20. úterý 16. 6. 2009 22:50 Pepík Kadaň 

21. sobota 25. 7. 2009 7:08 Aneţka Kladno 

22. pondělí 27. 7. 2009 2:28 Lucinka Ústí nad Orlicí 

23. pátek 31. 7. 2009 19:05 Jakub Brno 

24. středa 29. 9. 2009 17:52 Viktor Gyncentrum Hloubětín 

25. středa 21. 10. 2009 17:24 Richard Gyncentrum Hloubětín 
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26. neděle 11. 11. 2009 17:45 Andrea Liberec 

27. středa 2. 12. 2009 18:50 Richard II Gyncentrum Hloubětín 

28. čtvrtek 17. 12. 2009 14:18 Kačenka Ostrava 

  

2010 

pořadí den datum čas jméno místo 

29. čtvrtek 11. 2. 2010 19:04 Ivanka Gyncentrum Hloubětín 

30. pondělí 8. 3. 2010 14:43 Jaroslav Ústí nad Labem 

31. pondělí 15. 3. 2010 19:52 Gabriela Písek 

32. úterý 15. 6. 2010 16:20 Květa Brno 

33. úterý 21. 9. 2010 2:54 Jan Kladno 

34. čtvrtek 30. 9. 2010 4:53 Anička Ostrava 

35. neděle 24. 10. 2010 17:20 Adélka Jindřichův Hradec 

36. pondělí 25. 10. 2010 4:39 Janička Gyncentrum Hloubětín 

37. úterý 9. 11. 2010 16:45 Natálka Brno 

38. středa 10. 11. 2010 18:04 Martin Mladá Boleslav 

39. středa 8. 12. 2010 21:32 Věruška Zlín 

40. čtvrtek 23. 12. 2010 2:31 Magdaléna Opava 

  

2011 

pořadí den datum čas jméno místo 

41. pátek 28. 1. 2011 17:05 Silvie Jablonec nad Nisou 

42. pondělí 31. 1. 2011 14:20 Jiří Ústí nad Labem 

43. neděle 13. 2. 2011 9:40 Martinka Šumperk 

44. pondělí 21. 2. 2011 16:24 Filip Příbram 

45. neděle 20. 3. 2011 14:15 Svatava Děčín 

46. úterý 12. 4. 2011 21:49 Jeník Gyncentrum Hloubětín 

47. neděle 5. 6. 2011 4:30 Dalibor Kadaň 

48. pondělí 6. 6. 2011 22:00 Iveta Ostrava 

49. sobota 18. 6. 2011 7:40 Janička Benešov 

50. sobota 19. 6. 2011 5:28 Leoš Mladá Boleslav 

51. neděle 3. 7. 2011 9:39 Kačenka Šumperk 

52. středa 6. 7. 2011 11:35 Jana Husová Frýdek-Místek 

53. pátek 8. 7. 2011 3:48 Ondřej Liberec 

54. sobota 3. 9. 2011 11:00 Eva Brno 

55. pondělí 5. 9. 2011 6:15 Michal Pondělíček Teplice 

56. středa 7. 9. 2011 21:16 Milena Ostrava 

57. neděle 11. 9. 2011 14:10 Marcelka Most 

58. úterý 20. 9. 2011 20:00 Radka Roztočilová Jihlava 

59. neděle 25. 9. 2011 9:15 Hynek Ostrava 

60. pátek 7. 10. 2011 12:53 Tomáš Švanda Strakonice 

61. pondělí 8. 11. 2011 21:00 Xaver Olomouc 

62. pátek 2. 12. 2011 10:30 Judita Kladno 
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2012 

pořadí den datum čas jméno místo 

63. úterý 10. 1. 2012 17:35 Pavla Příbram 

64. pondělí 23. 1. 2012 17:45 Gabriela Brno 

65. středa 1. 2. 2012 10:10 Terezka Příbram 

66. středa 15. 2. 2012 2:12 Pavlínka Kolínská Kolín 

67. středa 29. 2. 2012 9:15 Vilém Brno 

68. úterý 6. 3. 2012 19:19 Mirek Pardubice 

69. pátek 16. 3. 2012 20:08 Radka-Barbora Karviná Ráj 

70. čtvrtek 5. 4. 2012 11:20 Petr Brno 

71. pondělí 9. 4. 2012 2:40 Marie-Lenka Jihlava 

72. čtvrtek 12. 4. 2012 20:00 Jiří Olomouc 

73. pátek 13. 4. 2012 23:30 Věruška Pátková Kolín 

74. čtvrtek 19. 4. 2012 18:17 Martin Šumperk 

75. úterý 29. 5. 2012 14:25 Miloslava Brno 

76. úterý 21. 8. 2012 9:35 Norbert Plzeň 

77. pondělí 3. 9. 2012 22:00 Tomáš Olomouc 

78. čtvrtek 13. 9. 2012 16:35 Šimon Benešov 

79. středa 10. 10. 2012 11:10 Jiřina Most 

80. úterý 23. 10. 2012 12:30 Michal Chomutov 

81. středa 19. 12. 2012 19:35 Alexander Ostrava 

82. středa 26. 12. 2012 19:19 Zdeněk Brno 

  

2013 

pořadí den datum čas jméno místo 

83. pondělí 25. 2. 2013 6:55 Liliana Kladno 

84. středa 27. 2. 2013 20:23 Ivanka Brno 

85. úterý 14. 5. 2013 10:17 Ţofie Frýdek-Místek 

86. pátek 7. 6. 2013 12:45 Petr Štěpán GynCentrum Hloubětín 

87. pondělí 10. 6. 2013 19:43 Marcelka Brno 

88. čtvrtek 13. 6. 2013 21:22 Hanička Havlíčkův Brod 

89. úterý 6. 8. 2013 21:52 Šárka Krnov 

90. středa 4. 9. 2013 4:47 David Opava 

91. čtvrtek 5. 9. 2013 17:14 Janička Praha 2 

92. neděle 15. 9. 2013 1:57 Rita Havlíčkův Brod 

93. neděle 15. 9. 2013 2:40 Julinka Mělník 

94. úterý 1. 10. 2013 13:03 Jakub Přerov 

95. pondělí 14. 10. 2013 12:15 Pavla Kroměříţ 

96. neděle 17. 11. 2013 3:45 Milan Teplice 

97. neděle 24. 11. 2013 22:25 Emílie Olomouc 

98. úterý 3. 12. 2013 6:45 Barbora Kladno 

99. pátek 6. 12. 2013 20:05 Eva Mělník 

100. úterý 31. 12. 2013 5:16 Ria Pardubice 
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2014 

pořadí den datum čas jméno místo 

101. úterý 4. 2. 2014 17:50 Andrea Ústí nad Labem 

102. čtvrtek 20. 2. 2014 4:35 Olda Olomouc 

103. úterý 25. 2. 2014 5:03 Zbyňka Vyškov 

104. sobota 8. 3. 2014 22:23 Gabriela Zlín 

105. pondělí 31. 3. 2014 16:05 Sylva Karviná 
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Příloha č. 6 

 

Michael KOCÁB 

zmocněnec vlády pro lidská práva 

(národnostní menšiny, nestátní neziskové organizace, 

rovnost ţen a muţů a zdravotně postiţené občany) 

 

TISKOVÁZPRÁVA KBABYBOXŮM 

 

 

Zmocněnec pro lidská práva pozval 24. 8. na Úřad vlády zástupce odborné veřejnosti z řad 

lékařů, terénních sociálních pracovníků OSPOD, psychologů, soudců a zástupců nevládních 

organizací. Kolokvium mělo za účel zmapovat stav diskuse o fenoménu babyboxů. Tato 

zařízení nijak nereguluje zákon a přes jejich velkou veřejnou podporu jsou proto odbornou 

veřejností rozhodně zpochybňovány. 

Statim, nadační fond, dnes, 25. 8., otevřel v Karviné další babybox, jejich počet je nyní jiţ 38. 

Do babyboxů bylo odloţeno od roku 2005 32 dětí. 2 schránky nacházejí mimo zdravotnická 

zařízení. Jejich existence ukazuje podle Výboru pro práva dítěte konflikt v oblasti práv dětí, 

čl. 3 Úmluvy o právech dítěte uvádí, ţe „zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli 

činnosti týkající se dětí, ať uţ uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální 

péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.“ A dále: „státy, které jsou smluvní 

stranou úmluvy, zabezpečí, aby instituce, sluţby a zařízení odpovědné za péči a ochranu dětí 

odpovídaly standardům stanoveným kompetentními úřady, zejména v oblastech bezpečnosti a 

ochrany zdraví, počtu a vhodnosti svého personálu, jakoţ i kompetentního dozoru.“ Čl. 6 

Úmluvy, odst. 1 zní: „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají, ţe kaţdé dítě má 

přirozené právo na ţivot.“ Článek 7 odst. 1 stanovuje: „kaţdé dítě je registrováno ihned po 

narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je moţné, 

právo znát své rodiče a právo na jejich péči.“ A dále odst. 2: „státy, které jsou smluvní stranou 

úmluvy, zabezpečují provádění těchto práv v souladu se svým vnitrostátním zákonodárstvím a 

v souladu se svými závazky vyplývajícími z příslušných mezinárodněprávních dokumentů.“ 

 

Experti upozorňovali na etický konflikt, ţe dítě v babyboxu figuruje jako věc, nikoliv jako 
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plnohodnotný jedinec, jak jej vnímá zákon a Ústava. Rovněţ zmínili protizákonné 

zveřejňování osobních údajů dětí odloţených v babyboxech některými medii.  

Na druhou stranu babybox můţe zachránit ţivot, byť v jednom jediném případě, moţnost této 

záchrany zde je. Debata měla nalézt vyváţenost mezi reálnou objednávkou veřejnosti a 

lidskoprávní rovinou, která jejich existenci zpochybňuje. Proto se kolokvia neúčastnil 

zřizovatel. Samotnému technickému fungování schránek se kolokvium nevěnovalo. 

 

Kolokvium ukázalo, ţe odborná pediatrická a psychologická veřejnost je téměř jednoznačně 

proti samotnému tomuto institutu. Příspěvkem do debaty a názor Výboru pro práva 

dítěteRady vlády pro lidská práva mohou být tato východiska: 

– vést další debatu na odborné bázi za účasti dalších stran, expertů na rodinné, občanské, 

právo, práva dětí, etiku a veřejnosti a jejích politických zástupců v samosprávách 

– nezřizovat nové babyboxy mimo zdravotnická zařízení 

–  analyzovat bezpečnost a spolehlivost provozu, kvalitu diagnostické a terapeutické 

péče, zdravotní stav dítěte, spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte a další 

osudy jednotlivých dětí vzhledem k jejich nejlepšímu zájmu (Ministerstvo 

zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

– informovat veřejnost o alternativních moţnostech řešení komplikovaných situací 

rodiček, které potřebují z nějakých důvodů utajit těhotenství a porod: utajené a 

diskrétní porody a poskytování dalších sociálních sluţeb na podporu rodin s dětmi a 

matek v sociálně sloţité situaci 

– iniciovat přípravu novely zákona o utajovaných porodech, která by nevyjímala z této 

sluţby řadu rodiček a zajistila ještě plnou ochranu jejich údajů 

– členové Výboru pro práva dětí přijali pozvání Statimu na inspekční návštěvu 

babyboxů na radnici (Praha 6) a ve zdravotnickém zařízení (Gyncentrum Praha 9) 

Současně se účastníci shodli v souladu se stavem veřejné diskuse jak u nás, tak v zemích v 

podobné situaci (Německo, Rakousko, Francie, Itálie), ţe asi nelze babyboxy v ČR zrušit. 

Takových zařízení je dneškem 38 a jejich veřejná podpora je velmi vysoká. Tato podpora sice 

vyplývá z naprosté neinformovanosti veřejnosti oalternativách, je to ale fakt. 
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V Praze dne 25. 8. 2010 

 

Příloha č. 7 

 

ODBORNÉ STANOVISKO KE ZŘIZOVÁNÍ SCHRÁNEK NA DĚTI 

 

 

V Plzni dne 14. 1. 2011  

 

 

Pan 

Primář MUDr. L. SLAVÍK 

 Městská poliklinika Plzeň 

 

 

Věc: Odborné stanovisko ke zřizování schránek na děti  

 

Váţený pane primáři, 

k zamýšlenému zřízení schránky na děti vám zasílám odborné stanovisko lékařů, v jejichţ 

kompetenci je péče o novorozence, tj. ne- onatologů, praktických dětských lékařů a 

pracovníků Kojeneckých ústavů. Poskytování péče novorozencům je striktně upraveno řadou 

právních norem, včetně mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, z nichţ mimo jiné vyplývá, ţe 

jakékoli zasahování do péče o novorozence laickými osobami není přípustné. 

Podrobný rozbor problematiky schránek (toren) na děti přikládám v příloze. 

Kopie - MUDr. I. Dvořáková, vedoucí Zdravotního odboru KÚ PK 

S pozdravem 

Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 

MUDr. Jana Tytlová Primář MUDr. Jiří Liška, CSc. 
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Stanovisko k návrhu na zřízení schránky pro odkládání dětí 

 

1. Situace ţen s nechtěným těhotenstvím: 

Porodnická pracoviště v ČR jsou připravena poskytovat rodičkám přiměřenou diskrétnost v 

souvislosti s porodem při zachování bezpečnosti odborně vedeného porodu ve zdravotnickém 

zařízení. Kaţdá těhotná ţena v ČR bez ohledu na národnost, pojištění či finanční moţnosti 

má moţnost porodit dítě bezpečně ve zdravotnickém zařízení. 

Postoje současné společnosti ke svobodným matkám a jejich dětem jsou zcela benevolentní a 

podporující. Schránky na odloţené děti měly kdysi opodstatnění v daleké minulosti. 

Zahraniční zkušenosti ukazují, ţe existence babyboxů nesníţila počet zabitých novorozenců, 

protoţe jde o jiný typ ţen, které jednají v duševní krizi, v afektu a zkratkovitě. Ve Francii a 

Velké Británii jsou schránky na odkládání dětí zakázány, v Německu jiţ některé případy šetří 

kriminální policie. 

Potřeba zřizování schránek pro odkládání dětí tedy ve skutečnosti není. Dosavadní 

zkušenosti navíc ukazují, ţe nezabrání zabití novorozenců. Poníţením dítěte na úroveň 

věci, které se lze snadno zbavit, mohou dokonce k zabití dítěte vést!!!  

 

2. Situace dítěte odloţeného do babyboxů: 

Odloţení novorozence do schránky je dle platné legislativy trestný čin opuštění dítěte. 

Zákon o rodině nezná institut nalezeného dítěte. Stanoví, ţe matkou je ţena, která dítě 

porodila. Dítě odloţené do schránky má tedy matku, která se o ně kdykoli můţe přihlásit, a 

proto nelze očekávat, ţe by se situace odloţeného dítěte mohla rychle vyřešit např. adopcí. A 

jestliţe se přesto podaří dítě umístit v náhradní rodině, je nejasné, zda bude anonymita dětí 

vložených do schránek vratná či nevratná. 

Existence schránek na děti dále sniţuje odpovědnost rodičů ke svým dětem. 

Dítě odloţené do schránky je zcela bez anamnézy, coţ je problém medicínský, právní a 

lidský. Je tím porušen článek 7 Úmluvy o právech dítěte, který stanovuje právo dítěte znát 

svůj původ, právo dítěte na péči svých rodičů i právo dítěte být kojeno. 

Tajný porod v nevyhovujícím prostředí bez odborné pomoci je pro dítě rizikový z hlediska 

poškození nebo dokonce úmrtí. 

Dítě nemá rodné číslo, tedy ani zdravotní pojištění. Není jasné, kdo uhradí zdravotní péči. 
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Nelze zabránit účelovému odloţení nemocného dítěte cizinců, dítěte s vrozenou vadou apod. 

Na vrcholu moţného zneuţití neznámého dítěte bez rodičů stojí moţnost uţití dítěte jako 

dárce orgánů. Evidence dětí odloţených do babyboxů totiţ chybí. O nálezu dítěte v babyboxu 

má být neprodleně informován orgán sociálně právní ochrany dítěte a policie. 

Odloţení dítěte do schránky hrubým způsobem porušuje práva dítěte dle Úmluvy o 

právech dítěte, v ČR platné. Jedná se o trestný čin, napomáhání k trestnému činu je 

také trestné. 

 

3. Poniţování lidské důstojnosti dítěte 

Dítě se od počátku snaţí zjistit, proč se právě jeho rodiče zachovali k němu tak, jak se 

zachovali a toto kvalitu jeho ţivota velmi sniţuje. Neznalost svého původu u dítěte je velmi 

silným faktorem v případech suicidálního chování a záměrného sebepoškozování. Etické 

dilema je v nízké kvalitě ţivota takového dítěte. Identita dítěte je často záchytným bodem pro 

uzdravení psychiky dítěte. Neznámá vlastní identita má vliv na nepříznivý vývoj dítěte a jeho 

setrvání v ústavních zařízeních. 

Obraz člověka, hodnota dítěte je babyboxy potírána a bagatelizována, vede ke sniţování 

odpovědnosti za ţivot dítěte. Děti jsou v Česku odkládány příliš snadno, Česká republika 

vede v počtech odloţených dětí. Rodině by se mělo spíše pomáhat, aby se o dítě mohla 

postarat. 

Babybox se v některých případech stal prostředkem vyřizování partnerských sporů rodičů. 

 

4. Ostatní rizika 

Umístění neznámého dítěte, které bylo odloţeno do babyboxu, na novorozeneckém oddělení 

představuje hrozbu zavlečení neznámé infekce a nákazu současně hospitalizovaných 

novorozenců. 

Z hlediska osvojení dítěte z babyboxu se ukazuje, ţe je-li v dokumentu zmíněno 

„nejmenovaný“, „neznámí rodiče“, je to „neznámo“ děsivé pro osvojitele, kteří neví, co od 

dítěte očekávat. Zřizování babyboxu je to lehkováţné chování, které by stát neměl 

podporovat. 

Schránka na děti představuje dále kromě jiného i rizika pro dítě z hlediska technické stránky. 

Ačkoli slouţí k odkládání dětí, nemá příslušný atest a nesplňuje tedy poţadavky kladené na 
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zdravotnický prostředek. Má atest jen za nic nezodpovídající nadace Statim, nevedené 

pracovníkem zdravotnictví, ale chovatelem koní. Při jakémkoliv problému však 

zodpovědnost nese provozovatel, tj. například vedení polikliniky a odborný zdravotnický 

zástupce. 

Z výčtu technických funkcí schránky (tj. topení, větrání, bezpečnostní zámek) plyne reálné 

riziko poškození dítěte při jejich poruše např. podchlazením či přehřátím, udušením apod. 

Schránka nemá totiţ přívod kyslíku a při uloţení hypoxického dítěte během několika minut 

můţe dojít k nezvratnému poškození dítěte či přímo udušení dítěte. Dítě krátce po narození 

bývá podchlazené a musí se zahřívat jen velmi pomalu. Zde se však dítě ve schránce 

nekontrolované „upeče“ při T 37 st., a tím opět můţe být poškozeno. 

Nelze bohuţel vyloučit ani to, ţe do schránky vloţené dítě můţe být v následujícím okamţiku 

jinou osobou opět vyzvednuto a zavlečeno za účelem prodeje nebo dokonce ve světle 

informací z médií nelze zcela vyloučit ani moţnost zneuţití jako dárce orgánů pro 

transplantaci, jak se nedávno objevilo na nedalekém Balkáně. 

Kaţdý, kdo umoţňuje zřídit a provozuje tuto schránku na odkládání dítěte, musí počítat s 

nemalými provozními náklady nutnými pro technický chod schránky, ale také k zajištění 

další péče o dítě. Jelikoţ odloţené děti nemají zdravotní pojištění, budou náklady na zdra-

votní péči o dítě vymáhány na provozovateli. Nemá-li provozovatel vlastní lůţkové zařízení 

pro novorozence, je nezbytné tuto péči si předem smluvně zajistit. 

Novorozenecká oddělení nejsou zařízena na protiepidemickou izolaci potenciálně 

infikovaného neznámého dítěte. Vedeny ochranou řádně hospitalizovaných dětí a zájmem 

jejich rodičů nevystavovat jejich děti riziku neznámé infekční nemoci nebudou 

novorozenecká oddělení ochotna dítě z babyboxu přijmout. 

Provozovatel musí počítat s odpovědností za případné nálezy dítěte nemocného, 

malformovaného, ale také s trestní odpovědností v případě nálezu mrtvého dítěte. 

Za poškození dítěte vlivem technické závady schránky, která nesplňuje parametry 

zdravotnického prostředku, ponese přímou právní odpovědnost provozovatel. 

Jiţ samotné provozování schránky k odkládání dětí můţe být chápáno jako nabádání k 

trestnému činu opuštění dítěte. 

Nález dítěte ve schránce je nutné ohlásit Policii ČR a OSPOD. Sdělení informací dalším 

osobám znamená porušení zákonné sociálně právní ochrany dítěte. 
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Na základě jednání, které proběhlo v roce 2010 na Úřadu vlády ČR k otázce babyboxu za 

široké účasti desítek lékařských a nelékařských odborníků z oblasti péče o dítě a jeho závěrů, 

lze v budoucnosti předpokládat zákaz dalšího zřizování a naopak postupnou likvidaci 

schránek na děti. 

 

5. Závěr 

Moţnost odloţit nechtěné dítě do babyboxu je nehumánní a sniţuje důstojnost dětí na 

úroveň věci, současně se jedná o trestný čin. Zřízení a provoz babyboxu můţe být 

spojen s mnoha zdravotními, etickými, technickými a právními problémy. 

Dle stávající legislativy matka či oba rodiče mají dostatek moţnosti, jak svěřit nechtěné 

dítě do náhradní výchovy. 

Lékaři příslušných odborností, zabývajících se péčí o dítě, a odborné lékařské 

společnosti (Česká neonatologická společnost, Česká pediatrická společnost, Společnost 

sociální pediatrie) proto zřizování babyboxů odmítají, stejně jako dětští psychologové a 

pracovníci sociálně právní ochrany dítěte. 

leden 2011 

Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 

MUDr. Jana Tytlová Primář MUDr. Jiří Liška, CSc. 

 

 

Příloha č. 8 

 

Doplnění Metodického pokynu MPSV k babyboxům z 16. 3. 2006 

 

Návrh č. l 

 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí, podílející se na řešení právních poměrů těch nezletilých 

dětí, které byly v obvodu jejich místní příslušnosti do babyboxu odloţeny, jsou povinny zaslat 
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bezodkladně, nejpozději do lhůty 24 hodin poté, kdy jim bylo odloţení dítěte do babyboxu 

oznámeno, tuto skutečnost Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. 

 

Tyto orgány jsou povinny vyhradit pro přijímání těchto aktuálních informací speciální e-

mailovou adresu, vyčlenit pracovníka, kterému by bylo moţno poţadované informace sdělit i 

v mimopracovní době. Tak by bylo zajištěno okamţité předávání poţadovaných poznatků a 

nedocházelo by k prodlení. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR povede evidenci všech dětí odloţených do babyboxů, 

která bude obsahovat: 

a) přesný čas odloţení dítěte 

b) místo odloţení dítěte 

c) název zdravotnického zařízení, provádějícího zdravotní screening (popř. po udělení 

souhlasu zákonného zástupce – poručníka údaje o zdravotním stavu dítěte). Bez tohoto 

souhlasu by došlo k ohroţení práva dítěte na ochranu osobních údajů, jako u kaţdého 

dospělého člověka, jehoţ zdravotní otázky mohou být někde vedeny a sledovány mimo 

zdravotnická zařízení jen na základě jeho souhlasu 

d) kterému orgánu sociálně-právní ochrany dětí bylo odloţení dítěte signalizováno 

e) jaká opatření a v jakých lhůtách tento orgán učinil 

f) zda a kdy byly podány příslušné návrhy na nařízení předběţného opatření, a dále na určení 

jména, příjmení a data narození dítěte, na ustanovení poručníka, popř. další návrhy, a zejména 

kterému soudu byly adresovány 

g) kdo byl ustanoven zákonným zástupcem, tedy poručníkem dítěte v případě, ţe se jedná o 

dítě nezjištěné totoţnosti 

h) jaká byla spolupráce s rodiči dítěte, jehoţ totoţnost je známa, popř. s jinými členy rodiny 

ch) kdy bylo dítě svěřeno do náhradní rodiny, a jakou formu toto opatření mělo (svěření dítěte 

do péče třetí osoby dle § 45 zák. o rodině, svěření dítěte do pěstounské péče na dobu 

přechodnou, svěření dítěte do preadopční péče, popř. jiné formy náhradní rodinné výchovy 

i) jaká doba uplynula od odloţení dítěte do babyboxu do jeho svěření do  

- přechodné péče náhradní rodiny 

- stabilní péče náhradní rodiny 

- případného návratu do vlastní biologické rodiny 

j) jak dlouhou dobu trvalo soudní řízení 
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Účelem této statistiky a poţadavku okamţitého informování Ministerstva práce a sociálních 

věcí je moţnost vyhodnocení faktického stavu, kladů a záporů současné praxe a vyvození 

závěrů, ať ve směru pozitivního poučení nebo ve směru nápravy chyb a především vytvoření 

preventivních opatření. 

 

MPSV zveřejní vyhodnocení poznatků za uplynulý rok na webových stránkách vţdy do 31. 

ledna následujícího roku. 

 

Návrh č. 2 

 

Navrhujeme, aby na kaţdý babybox bylo připojeno čitelné a srozumitelné poučení všem 

osobám, které dítě do babyboxu odkládají o tom, jaké jsou moţnosti řešit situaci jiným 

způsobem, kupř. utajeným porodem, udělením souhlasu k osvojení atp. a zejména označení 

nejbliţšího orgánu sociálně-právní ochrany dětí, na který by bylo moţno se v nouzi obrátit o 

pomoc, a to adresy, dopravního spojení a telefonních čísel včetně čísla pohotovostního 

mobilního telefonu. 

 

Toto poučení by mělo být vyhotoveno v několika jazycích, aby bylo srozumitelné a přístupné 

co největšímu počtu osob a mělo by mít podobu bloku, z něhoţ bude moţné vytrhnout list, 

protoţe nelze předpokládat, ţe osoba odkládající dítě bude vybavena tuţkou a papírem. 

 

Lze předpokládat, ţe tímto způsobem by mohlo dojít ke sníţení počtu dětí odkládaných do 

babyboxů. 

 

JUDr. Hana Nová 

JUDr. Jana Červinková 

Ludvík Hess 
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Příloha č. 9 

 

Č. boxu Otevřen 
Dnů do konce 
roku 

Spotřeba el.  
kWh 

Cena 
provozu Kč zaokrouhlení 

1 1. 6. 2005 214 820,8219178 1543,145205   

2 3. 11. 2005 59 226,3013699 425,4465753   

  součet/rok     1968,59178 1 969 

3 5. 12. 2006 27 103,5616438 370,7506849   

  součet/rok     370,750685 371 

4 1. 6. 2007 214 820,8219178 3119,123288   

5 6. 12. 2007 26 99,7260274 378,9589041   

6 21. 12. 2007 11 42,19178082 160,3287671   

  součet/rok     3658,41096 3 658 

7 7. 3. 2008 300 1150,684932 4648,767123   

8 1. 5. 2008 245 939,7260274 3796,493151   

9 1. 6. 2008 214 820,8219178 3316,120548   

10 27. 6. 2008 188 721,0958904 2913,227397   

11 29. 7. 2008 156 598,3561644 2417,358904   

12 26. 8. 2008 128 490,9589041 1983,473973   

13 19. 9. 2008 104 398,9041096 1611,572603   

14 7. 11. 2008 55 210,9589041 852,2739726   

15 7. 11. 2008 55 210,9589041 852,2739726   

16 7. 11. 2008 55 210,9589041 852,2739726   

17 19. 11. 2008 43 164,9315068 666,3232877   

18 5. 12. 2008 27 103,5616438 418,3890411   

19 23. 12. 2008 9 34,52054795 139,4630137   

  součet/rok     24468,011 24 468 

20 19. 1 2009 347 1330,958904 5962,69589   

21 6. 2. 2009 329 1261,917808 5653,391781   

22 23. 3. 2009 284 1089,315068 4880,131507   

23 15. 4. 2009 261 1001,09589 4484,909589   

24 28. 5. 2009 218 836,1643836 3746,016438   

25 2. 6. 2009 213 816,9863014 3660,09863   

26 29. 7. 2009 156 598,3561644 2680,635616   

27 18. 8. 2009 136 521,6438356 2336,964384   

28 20. 9. 2009 103 395,0684932 1769,906849   

29 25. 10. 2009 68 260,8219178 1168,482192   

30 4. 11. 2009 58 222,4657534 996,6465753   

  součet/rok     37339,8795 37 340 

31 11. 1. 2010 355 1361,643836 5923,150685   

32 10. 2. 2010 325 1246,575342 5422,60274   

33 6. 3. 2010 301 1154,520548 5022,164384   



31 

 

34 19. 3. 2010 288 1104,657534 4805,260274   

35 12. 4. 2010 264 1012,60274 4404,821918   

36 1. 6. 2010 214 820,8219178 3570,575342   

37 29. 7. 2010 156 598,3561644 2602,849315   

38 25. 8. 2010 129 494,7945205 2152,356164   

39 19. 9. 2010 104 398,9041096 1735,232877   

40 28. 10. 2010 65 249,3150685 1084,520548   

41 5. 12. 2010 27 103,5616438 450,4931507   

  součet/rok     37174,0274 37 174 

42 3. 2. 2011 332 1273,424658 5870,487671   

43 8. 3. 2011 299 1146,849315 5286,975342   

44 1. 6. 2011 214 820,8219178 3783,989041   

45 12. 9. 2011 111 425,7534247 1962,723288   

46 19. 9. 2011 104 398,9041096 1838,947945   

47 20. 12. 2011 12 46,02739726 212,1863014   

  součet/rok     18955,3096 18 955 

48 9. 2. 2012 326 1250,410959 5939,452055   

49 8. 3. 2012 299 1146,849315 5447,534247   

50 25. 4. 2012 251 962,739726 4573,013699   

51 30. 7. 2012 155 594,5205479 2823,972603   

52 13. 11. 2012 49 187,9452055 892,739726   

53 5. 12. 2012 27 103,5616438 491,9178082   

  součet/rok     20168,6301 20 169 

54 4. 2. 2013 331 1269,589041 6970,043836   

55 21. 3. 2013 286 1096,986301 6022,454795   

56 23. 4. 2013 253 970,4109589 5327,556164   

57 27. 7. 2013 158 606,0273973 3327,090411   

58 19. 9. 2013 104 398,9041096 2189,983562   

59 18. 12. 2013 14 53,69863014 294,8054795   

  součet/rok     24131,9342 24 132 

60 27. 2. 2014 39 149,5890411 735,9780822   

  součet/rok     735,978082 736 

 

 

 


