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NÁZEV: 
 

Babybox  

 

ANOTACE: 
Po celé ČR je rozmístěno celkem 70 babyboxů, které jsou v drtivé většině umístěny 
v nemocnicích, 3 jsou zřízeny při zdravotnické záchranné službě, jeden při domově důchodců a 
dva na úřadu místní části hlavního města. Odloženo do nich bylo celkem 139 dětí.  
Město Žďár nad Sázavou zvažovalo možnost na svém území také babybox zřídit v některém ze 
zařízení s nepřetržitým provozem PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou.  
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města se seznámila s materiály k babyboxům, se stanoviskem Komise 
prorodinných aktivit, sociální a zdravotní a se stanoviskem ředitele příspěvkové 
organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou. 
 
Rada města po projednání neschvaluje zřízení babyboxu v domě s pečovatelskou 
službou Libušínská 15, Žďár nad Sázavou. 
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BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Babybox 
 
Počet stran:  3 
Počet příloh:  1 Stanovisko ředitele PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou 

2 Seznam babyboxů v ČR 
3 Informace o babyboxech uvedených ve vikipedii 
4 Články z tisku 
 

Popis 
Po celé ČR je rozmístěno celkem 70 babyboxů, které jsou v drtivé většině umístěny 
v nemocnicích, 3 jsou při zdravotnické záchranné službě, jeden při domově důchodců a dva na 
úřadu místní části hlavního města. Odloženo do nich bylo celkem 139 dětí. Město Žďár nad 
Sázavou zvažovalo možnost na svém území také babybox zřídit v některém ze zařízení 
s nepřetržitým provozem PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou. 
 
Geneze případu 
Na město Žďár nad Sázavou se dopisem obrátila paní Miroslava Němcová, poslankyně 
Parlamentu České republiky se žádostí o informaci, zda město uvažuje o zřízení Babyboxu ve 
Žďáře nad Sázavou. Svou žádost zdůvodnila tím, že se na ni obrátil pan Ludvík Hess, zakladatel 
babyboxů v České republice.  
Vedení města dalo za úkol sociálnímu odboru MěU a řediteli sociálních služeb najít vhodné místo 
pro umístění babyboxu ve městě. Ředitel soc. služeb hledal možnosti v zařízeních, které mají 
nepřetržitou službu. Jednalo se o Dům klidného stáří Okružní 67, Seniorpenzion Horní 32 a dům s 
pečovatelskou službou Libušínská 15. U dvou prvních zařízení není možnost umístit babybox tak, 
aby byl volně přístupný z ulice. Jediným možným objektem zůstal dům s pečovatelskou službou 
Libušínská 15 (dále jen DPS), který je po obvodu téměř celý volně přístupný a je zde nepřetržitá 
služby pečovatelek.  
V únoru se přijel podívat na možné umístění babyboxu v DPS pan Ludvík Hess, který řekl, že je to 
místo, kde by mohl být babybox umístěn po provedení určitých stavebních úprav. Jednalo by se o 
úpravu jedné třetiny okna s tím, že by se zvětšilo vybouráním směrem k podlaze tak, aby byla 
zachována optimální výška otevíracích dvířek z venkovní strany. Zde by se musel vybudovat 
přístupový chodník. Pan Hess byl s řešením spokojený. S panem ředitelem Šerákem jsme ho 
informovali, že to nebude jen tak. Vše se musí důkladně zvážit, zjistit informace tam, kde babyboxy 
jsou a poté vše předložit do orgánů města. Na otázku, jak by to bylo s financováním instalace 
babyboxu, řekl pan Hess, že na výrobu a instalaci babyboxu je schopen získat prostředky od 
sponzorů. Město by finančně zajišťovalo provozní náklady babyboxu a zbudování otvoru v plášti 
DPS pro umístění babyboxu. Babybox prý spotřebuje cca 1400 kW elektrické energie za rok. 
Jednání byl přítomen také výrobce babyboxů, pan Juřica, který navrhnul technické řešení umístění 
babyboxu.  
Dle vyjádření pracovníka Technické správy budov by na vybourání okna, zvětření otvoru, osazení 
nových oken, zbudování přístupového chodníku, přívodu el. energie a úpravu topení v místnosti 
bylo potřeba cca 70 tis. Kč. 
 
Spolu s ředitelem sociálních služeb jsme se byli podívat na dva babyboxy, jak je to tam zařízené. 
V nemocnici v Havlíčkově Brodě byl babybox nainstalován v roce 2012. Od té doby do něj byli 
odloženi 3 novorozenci těsně po porodu. Babybox je umístěn v zadní části dětského pavilonu a 
provozně spadá pod novorozenecké oddělení, jehož součástí je jednotka intermediární péče pro 
nedonošené a rizikové novorozence. Zdravotní sestra z tohoto pracoviště při uložení dítěte do 
babyboxu dostane informaci přes nainstalovaný počítač, kde vidí přes kameru dítě uložené ve 
vaničce babyboxu. Sejde jedno poschodí po schodech k babyboxu, otevře vnitřní dvířka, vyjme 
novorozence a přenese ho zabaleného o poschodí výš na odborné pracoviště, kde je novorozenec 
odborně ošetřen a zdravotně zajištěn. Toto se jeví z pohledu odloženého novorozence jako 
ideální. Primářka dětského oddělení k režimu zajištění babyboxu sdělila, že jej považuje za ideální, 
neboť jsou schopni dítěti poskytnout okamžitou zdravotnickou péči, i případnou resuscitaci, pokud 
by to bylo potřeba. Personál je odborně proškolen jak teoreticky, tak prakticky. Uvedla však, že 
osobně s existencí babyboxů nesouhlasí a to zejména proto, že se tím legalizuje dítě bez historie. 
Dítě bez historie může mít později velké problémy, nemá kořeny, může ho to psychicky 
poznamenat a traumatizovat po celý život. Navíc toto dítě bez znalosti anamnézy rodičů musí 
absolvovat podstatně větší zátěž zdravotních vyšetření, než děti, u kterých jsou známí rodiče. 
Paní primářka také uvedla, že jsou dnes jiné možnosti, jako utajený porod, kdy je rodičce zajištěna 
anonymita a dítěti je zprostředkována náhradní rodina formou osvojení. 



U jednoho ze tří odložených dětí byl vážně ohrožen zdravotní stav, který se podařilo rychlým 
zásahem profesionálním personálem stabilizovat. 
 
V Táboře je babybox umístěn v domově pro seniory G-Centrum Tábor. Od svého zprovoznění v 
únoru roku 2013 zde nebylo umístěno žádné dítě. 
Provozně spadá babybox pod střední zdravotnický personál, který je odborně proškolen. Vedle 
babyboxu je pohotovostní resuscitační brašna, kterou umí proškolené zdravotní sestry používat. 
Domov pro seniory je dostatečně velký na to, aby v každé směně mohly být zdravotní sestry. 
Nemocnice je jen několik metrů od domova a je zde i stanoviště rychlé lékařské pomoci RLP. Paní 
ředitelka v tomto modelu nevidí žádný problém. 
 
Vedení Záchranné služby Kraje Vysočina nám na naše dotazy sdělilo, že by bylo dítě odložené do 
babyboxu jimi odvezeno. Pro ně by to bylo náročnější, protože by se jednalo o novorozence, u 
kterého mohou vzniknout komplikace, protože se dá předpokládat, že matka dítě porodila sama 
někde v ústraní a porod mohl mít komplikace, o kterých se nikdo nedozví. Byli jsme upozornění na 
fakt, že i když je stanoviště záchranné služby velmi blízko, nemusí sanita přijet ihned. Sanitní vůz 
ze Žďárského stanoviště může být odjetý a k odvozu dítěte bude dispečinkem povolána posádka z 
jiného stanoviště. Místo předpokládaných max. 5 minut může být příjezd sanitního vozu zdržen na 
15 – 20 minut. To může být pro pracovnice pečovatelské služby hodně dlouhá doba, zejména 
dojde-li u dítěte ke zdravotním komplikacím.   
 
Primář novorozeneckého a dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě vyslovil obavu 
ze zřízení Babyboxu ve Žďáře nad Sázavou. Je to daleko od odborné lékařské péče dětského 
oddělení nemocnice a navíc a při prvotním zajištění dítěte nebude zdravotnický personál.   
Uvedl, že zřízení babyboxů se na první pohled může laické veřejnosti jevit pozitivně – 
„zachraňujeme život novorozenci“. Vyslechnou-li se argumenty protistrany a hodnocení 
zdravotníků, u nichž jsou schránky instalovány, není již situace tak černobílá. Uvedl, že v současné 
době není instalace schránek pro novorozence podporována představiteli lékařských odborných 
společností zabývajících se péčí o dítě – Česká neonatologická společnost, Česká pediatrická 
společnost, Společnost sociální pediatrie. Dále uvedl, že z dostupných informací je jejich instalace 
ve Velké Británii a Francii zakázána. U našich sousedů v podstatně větším Německu je podobných 
zařízení v poměru nainstalováno mnohem méně než v České republice a další nejsou 
podporována. Dále zmínil doporučení výboru OSN pro práva dětí, který vyzval ČR v roce 2011 ke 
zrušení babyboxů.  Uvedl, že data prokazují, že počet vražd novorozenců matkou instalace 
babyboxů neovlivnily. Je přesvědčený, že jsou odkládány děti, které se rodičům "nehodí". Uvedl, 
že odložení dítěte je trestným činem (o trestný čin se nejedná, pokud je dítěti zajištěna potřebká 
okamžitá pomoc). Je přesvědčen o tom, že otázka zřízení babyboxu ve ZR by měla proběhnout 
širší diskusí zúčastněných, měly by být zváženy argumenty pro i proti, jednak ve smyslu 
prospěšnosti a bezpečnosti pro vkládané děti, jednak i z pohledu právní odpovědnosti zřizovatele a 
provozovatele schránky. Otázkou zůstává certifikace babyboxu, jako zdravotnického prostředku. 
Sdělil také, že ví o tom, že se jednalo o možnosti zřízení babyboxu v areálu nemocnice v době, 
kdy ještě v nemocnici nebyl. Tehdy nedošlo k dohodě mezi nemocnicí a panem Hessem na 
umístění babyboxu v areálu nemocnice. Uvedl, že to že jsou babyboxy zřízeny bere, jako fakt, ale 
je názoru, že by matka dítěte měla využít pro dítě šetrnější formy přenechání dítěte, např. formou 
utajeného porodu v nemocnici. 
Děti uložené do babyboxů jsou narozeny v nejistých podmínkách a při případných komplikacích 
může dojít k poškození novorozence i rodící matky. Je to pro ně velké riziko. Navíc odložené dítě 
nemá žádnou rodovou a genetickou historii, což mu v životě bude způsobovat problémy.  
Sdělil, že pokud na sebe město Žďár nad Sázavou vezme všechna rizika spojená s provozem 
babyboxu, bude to brát jako fakt, a pokud na oddělení bude dítě z babyboxu přivezeno, ošetří ho a 
umístí na oddělení. Doporučil znovu, abychom vše řádně zvážili a abychom měli vše v pořádku. 
Zejména atesty babyboxu, aby splňovaly podmínky zdravotního prostředku se všemi potřebnými 
revizemi. Pracovnice pečovatelské služby, které budou pověřeny obsluhou babyboxu musí být 
proškoleny pro všechny možné situace, které mohou po vložení dítěte nastat.  
 
Ředitel PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou otázku umístění babyboxu v objektu DPS 
Libušínská 15 a jeho provozování pod pečovatelskou službou projednával uvnitř příspěvkové 
organizace. Spolu se zaměstnanci hledali všechny možné dopady na organizaci, a to jak kladné, 
tak záporné. Po poslední poradě napsal svoje stanovisko ve kterém je uvedeno, že i po získání 
všech možných materiálů k babyboxům zůstávají některé zásadní otázky nezodpovězeny. 
Rozhodování pro ně nebylo snadné, a byť z osobního hlediska by většina zaměstnanců zřízení 
babyboxu podpořila, z pohledu organizace museli zaujmout negativní stanovisko. 



Jako největší problém se jim jevilo zajištění neodkladné zdravotní péče, což vnímali jako riziko pro 
odložené dítě do babyboxu. V pečovatelské službě pracují pečovatelky, které nemají zdravotnické 
vzdělání. Žádné školení nikoho nepřipraví na všechny situace, které by mohly nastat, obzvlášť 
pokud se jedná o novorozené dítě. Rizika jsou v tomto ohledu nezanedbatelná. Problematickým je 
dojezdový čas sanity, který by se mohl zkomplikovat a prodloužit. Vidí to jako nepřiměřené riziko 
pro odložené dítě. Uvádí, že se jim ze získaných zkušeností jeví jako nejvýhodnější umístění 
babyboxu v nemocnici, a to v pavilonu dětského a novorozeneckého oddělení, kde může být 
odloženému novorozenci v krátké době poskytnuta odborná zdravotní péče. 
Jako další problém vidí v požadavku na okamžitou reakci při vložení novorozence do babyboxu. 
V domě s pečovatelskou službou v nočních hodinách slouží jedna pečovatelka, která může být ve 
chvíli uložení dítěte do babyboxu na druhé straně budovy a zrovna poskytovat takovou péči, která 
se nedá okamžitě přerušit. Tento požadavek je také zmíněn v metodickém pokynu MPSV. „Pokud 
rodič odloží dítě do babyboxu, musí být miminko okamžitě převezeno do zdravotnického zařízení a 
to mu musí poskytnout odpovídající zdravotní péči. Zdravotnické zařízení je zároveň povinno o 
odloženém dítěti neprodleně informovat místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí“.  K 
tomu viz výše dojezdový čas zdravotnické záchranné služby. 
Uvádí také, že zaznamenali požadavek na atestaci babyboxu jako zdravotnického prostředku. Tato 
podmínka zřejmě nebude naplněna ze strany výrobce babyboxu. Jako velké riziko pro organizaci 
vidíme také v nezakotvení babyboxu v právním řádu ČR a z toho vyplývající nejasnosti v otázce 
odpovědnosti za případné zdravotní poškození novorozence. Toto platí jak pro zřizovatele, tak pro 
provozovatele babyboxu. 
 
Otázku zřízení babyboxu v DPS Libušínská 15, Žďár nad Sázavou projednávala na svém 13. 
zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní dne 8. 6. 2016. Členové komise se 
důkladně seznámili s problematikou babyboxů u nás i v zahraničí, dále se stanovisky pro a proti 
zřizování babyboxů. Po dlouhé diskuzi k tomuto tématu se členové komise většinově shodli na 
opodstatněnosti instalace a provozu babyboxů. Shodli se také na tom, že respektují stanovisko 
ředitele sociálních služeb, který z výše uvedených důvodů nedoporučuje zřízení babyboxu v DPS 
Libušínská 15, jako součást pečovatelské služby. Komise poté přijala toto usnesení. 
 
Komise se seznámila se stanoviskem ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města 
Žďáru nad Sázavou, kde jsou uvedeny důvody, pro které není příspěvková organizace schopna 
provoz babyboxu zajistit. 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní na základě prostudování dalších odborných 
podkladů přehodnotila svoje stanovisko ze svého jednání dne 9. 3. 2016 a doporučuje radě města 
babybox v domě s pečovatelskou službou Libušínská 15, Žďár nad Sázavou nezřizovat. 
 
Hlasováni: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1,  
 
 
Babybox versus utajený porod. 
Utajené porody jsou upraveny zákonem, který nedává prostor pro jednoznačnou právní izolaci 
matky a dítěte. Tento režim mohou využít pouze ženy, které nejsou vdané. Navíc tento režim v 
dalších právních vztazích nezbavuje matku povinnosti a odpovědnosti k dítěti, stále je nositelkou 
rodičovské zodpovědnosti a je tedy účastnicí každého řízení, které se jejího dítěte týká. Pokud dítě 
není osvojeno, trvá tento vztah do 18 let věku dítěte, pokud je dítě osvojeno, trvá do právní moci 
rozsudku o osvojení. 
Praxe je taková, že soudy požádají příslušné zdravotní zařízení o sdělení původu dítěte, a jakmile 
požadovanou informaci získají, je matka předvolána k jednání, měla by být vyslechnuta, má právo 
navrhovat důkazy, podávat odvolání, atp., jako kterýkoliv účastník řízení. Úplná anonymita matky 
tedy fakticky není. 
 
Paní Dana Lipová z nadace Sirius uvedla Právu: „Babyboxy nejsou ideální řešení, ale dokud 
nebudou uzákoněny opravdu anonymní porody, tak jsou babyboxy funkční a zachraňují miminka.“ 
Uvedla, že i anonymní porod se dá dohledat. 
Podle ní i u plně anonymního porodu zůstává záznam u zdravotní pojišťovny, kde jsou na jméno 
vykázány výkony za porod a péči.  
„Dohledatelné to je. Pokud je ženská nevěrná nebo něco takového, tak babybox je v tuto chvíli pro 
ni řešením. Takhle porodí někde bokem s porodní asistentkou, dítě dá do babyboxu a stopy jsou 
zahlazeny,“ vysvětlila pro Právo Lipová.  
Také podle ní na mezinárodních konferencích zaznívá kritika vůči babyboxům s tím, že jinde si 
umějí s anonymitou poradit citlivěji. Je však přesvědčena o tom, že babyboxy mimina zachraňují.  



„Když je ženská v zoufalé situaci a k tomu se přidá činnost hormonů, tak podle mě může dojít ke 
zkratkovitému jednání. Dokážu si představit, že tou vnější situací a vnitřní nervovou labilitou to 
maminku dožene k tomu, že něco takového udělá. To potom babybox dítě stoprocentně zachrání,“ 
uvedla Lipová. 
 
Je odložení dítěte do babyboxu protiprávní? 
Dne 30. 3. 2006 vydalo Policejní prezidium ČR (přesněji kancelář policejního prezidenta) 
preventivně informační prohlášení, že „babyboxy nespadají do kompetence Policie ČR a policisté 
nebudou pátrat po rodičích dětí, které do nich budou odloženy. Výjimkou jsou pouze případy, kdy 
to Policii ČR ukládá zákon. Takovýmto případem bude zejména situace, kdy se policie dozví, že na 
těle odloženého dítěte jsou známky násilí, a vznikne podezření, že se dítě mohlo stát obětí 
trestného činu“.  
O trestný čin se naopak jedná v případě, že osoba opustí dítě, o které má povinnost pečovat a 
které si samo nemůže pomoc opatřit. Opuštěním jej vystaví nebezpečí smrti nebo ublížení na 
zdraví a následně bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. Takto hovoří § 212 
trestního zákona. 
 
Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) zajišťuje dětem ochranu jejich práva na příznivý vývoj, 
řádnou výchovu a ochranu jejich jmění. Dále své působení směřuje k obnově narušených funkcí 
rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí. Cílem SPOD je zajistit dětem blaho. SPOD 
se zaměřuje zejména na děti osiřelé a děti rodičů, kteří neplní své rodičovské povinnosti.  
Zdravotnické zařízení, ve kterém bylo dítě uloženo do babyboxu, je povinno tuto skutečnost 
nahlásit v nejbližší době orgánu sociálně-právní ochraně dětí. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
připravilo pro tyto situace metodický pokyn, kterým se orgány SPOD řídí. 
Cílem tohoto metodického pokynu je zajistit dětem co nejrychleji rodinu.  
Pokud je odloženo dítě s neznámou totožností, bude zdravotnické zařízení kontaktovat místně 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad, v jehož obvodu je babybox.      
 
 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Nejsou navrženy varianty 

 
Doporučení předkladatele 
Rada města se seznámila s materiály k babyboxům, se stanoviskem Komise prorodinných aktivit, 
sociální a zdravotní a se stanoviskem ředitelem příspěvkové organizace Sociální služby města 
Žďáru nad Sázavou. 
 
Rada města po projednání neschvaluje zřízení babyboxy v domě s pečovatelskou službou 
Libušínská 15, Žďár nad Sázavou. 
 
 
 
Stanoviska  
nejsou 
 
 

 

 

 

 

 





Babyboxy -  umístění v České republice 

 
PRAHA 

• Praha - Hloubětín, GynCentrum 
• Praha 6, Radnice - ulice Jílemnického 
• Praha 2, Radnice - ulice Jugoslávská 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 
• Mělník, Nemocnice s poliklinikou Mělník 
• Mladá Boleslav, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 
• Neratovice, Nemocnice Neratovice 
• Nymburk, Nemocnice Nymburk 
• Kolín, Oblastní nemocnice Kolín  
• Benešov, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 
• Kladno, Oblastní nemocnice Kladno 
• Příbram, Oblastní nemocnice Příbram 
• Slaný, Nemocnice Slaný 
• Kutná Hora, Zdravotnická záchranná služba středočeského kraje 

LIBERECKÝ KRAJ 
• Liberec, Krajská nemocnice Liberec  
• Jablonec nad Nisou, nemocnice Jablonec nad Nisou 
• Česká Lípa, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 
• Turnov, Panochova nemocnice Turnov 

ÚSTECKÝ KRAJ 
• Litoměřice, Nemocnice Litoměřice 
• Teplice, Nemocnice Teplice 
• Most, Nemocnice Most 
• Chomutov, Nemocnice Chomutov 
• Kadaň, Nemocnice Kadaň 
• Děčín, Nemocnice Děčín 
• Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 

KARLOVARSKÝ KRAJ   
• Sokolov, Nemocnice Sokolov 
• Cheb, Nemocnice Cheb 
• Karlovy Vary, Karlovarská krajská nemocnice 

PLZEŇSKÝ KRAJ 
• Plzeň, Poliklinika Denisovo nábřeží  
• Klatovy, Klatovská nemocnice 
• Domažlice, Domažlická nemocnice 

PARDUBICKÝ KRAJ 
• Pardubice, Pardubická krajská nemocnice 
• Ústí nad Orlicí, Nemocnice Ústí nad Orlicí 
• Svitavy, Svitavská nemocnice 

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ 
• Hradec Králové, Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje 
• Náchod, Oblastní nemocnice Náchod 
• Trutnov, Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka 
• Jičín, Oblastní nemocnice Jičín 
• Rychnov nad Kněžnou, nemocnice Rychnov nad Kněžnou 

JIHOČESKÝ KRAJ 
• Strakonice, Nemocnice Strakonice 
• Písek, Nemocnice Písek 
• Jindřichův Hradec, Nemocnice Jindřichův Hradec 
• Český Krumlov, Nemocnice Český Krumlov a.s. 
• České Budějovice, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 
• Tábor, G-Centrum Tábor 

ZLÍNSKÝ KRAJ 
• Kroměříž, Nemocnice Kroměříž 
• Zlín, Nemocnice Tomáše Bati 
• Uherské Hradiště, Nemocnice Uherské Hradiště 



• Valašské Meziříčí, Nemocnice Valašské Meziříčí 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

• Ostrava, Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy 
• Opava, Slezská nemocnice Opava 
• Karviná, Nemocnice Karviná - Ráj 
• Frýdek-Místek, Nemocnice Frýdek-Místek 
• Krnov, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 
• Nový Jičín, Nemocnice Nový Jičín a.s. 
• Havířov, Nemocnice s poliklinikou Havířov 
• Třinec, Nemocnice Třinec 

 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
• Brno,  Nemocnice Milosrdných bratří 
• Hodonín, Nemocnice TGM 
• Vyškov, Nemocnice Vyškov 
• Znojmo, Nemocnice Znojmo 
• Břeclav, Nemocnice Břeclav 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
• Přerov, Nemocnice Přerov  
• Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc 
• Šumperk, Šumperská nemocnice 
• Prostějov, Nemocnice Prostějov 

 VYSOČINA 
• Jihlava,  Nemocnice Jihlava 
• Pelhřimov, Nemocnice Pelhřimov 
• Třebíč, Nemocnice Třebíč 
• Havlíčkův Brod, Nemocnice Havlíčkův Brod 

V dlouhodobém plánu nadace Statim je umístění babyboxu do každého okresu 

Podle zprávy z 15. prosince 2007 bylo do českých babyboxů vloženo již 10 dětí, z toho 7 do 
hloubětínského. Do 8. března 2010 bylo do českých babyboxů vloženo již 30 dětí, z toho 14 do 
hloubětínského. Do 27. srpna 2010 bylo vloženo 32 dětí. Do 23. prosince 2010 bylo do českých 
babyboxů vloženo již 40 dětí (25 holčiček a 15 chlapečků), z toho 14 do hloubětínského. Dne 19. 
června 2011 bylo do mladoboleslavského babyboxu odloženo jubilejní 50. dítě (chlapeček dostal 
jméno Leoš). Dne 29. února 2012 bylo v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně odloženo 67. dítě a 
dne 10. června 2013 tamtéž 86. dítě. Dne 29. srpna 2015 se již vyšplhal počet odložených dětí na 
125, z toho 73 chlapců a 52 děvčat.  
K datu 20. 6. 2016 bylo do babyboxů  odloženo celkem 139 dětí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní informace o Babyboxu z Vikipedie. 
 
Historie 
Historicky první babyboxy nechal zřídit roku 1198 papež Inocenc III. u bran klášterů na území 
Papežského státu. Odkládání dítěte, které matka nedokázala uživit, například na fortně kláštera, 
bylo obvyklé, provozovaly je kláštery špitálních řádů, také milosrdných bratří a sester, kde byla za 
okénkem fortny nepřetržitá služba. 
V nové době na tuto tradici navázala tajná oddělení sanatorií a porodnic. Například již roku 1875 
do provozu uvedená Zemská porodnice v Praze U Apolináře měla takové prostory, přístupné 
zadním vchodem a zaručovala matkám anonymitu. Pro tyto děti se vžil termín nalezenec a byly 
takto i s udáním místa narození zapisovány do matrik. 
 
Současnost 
Tento způsob odložení dítěte má sice i své odpůrce, nicméně v některých zemích je společensky 
tolerován jako přijatelnější varianta oproti případům, kdy bezradné matky své děti odkládají na 
méně příhodných místech nebo dokonce zabíjejí. Záchrana života dítěte se považuje za vyšší 
právo než například právo být vychováván vlastními rodiči a znát svůj původ. Pro tuto právní a 
etickou spornost jsou babyboxy předmětem diskusí a nejsou zcela obecně přijímány jako legitimní 
řešení. 
Novodobá vlna zřizování babyboxů nastala ve světě kolem roku 2000. Například v Německu bylo v 
období 2000–2005 zřízeno 80 takových schránek. V Německu jsou zřizovány od roku 2001, 
několik jich je v Rakousku, Švýcarsku a na Slovensku.  
 
Babyboxy v Česku 
V zakládání babyboxů v České republice se angažuje Nadační fond pro odložené děti Statim (IČ 
27151115) a občanské sdružení Babybox pro odložené děti – Statim (IČ 27006891). Latinské 
slovo statim se používá na lékařských zprávách a znamená „ihned, okamžitě“. Sdružení pomáhá 
rodičům v tísni také prostřednictvím poradenské telefonní linky. Iniciátory těchto aktivit byli Roman 
Hanus (advokát) a Ludvík Hess, oba z Prahy. Sdružení i fond mají sídlo v Praze – Hájku u 
Uhříněvsi, v bydlišti předsedy představenstva sdružení a zároveň předsedy správní rady 
nadačního fondu, Ludvíka Hesse. Hlavním inženýrem projektu byl Michal Čumpelík, který 
babyboxy vyráběl do čísla 46. Druhou generaci babyboxů vyrábí občanské sdružení Babybox pro 
odložené děti – STATIM a hlavním subdodavatelem je firma MONTEL Zdeňka Juřici z Náměšti 
nad Oslavou. Z prvních 39 babyboxů je u 20, tedy více než poloviny, hlavním sponzorem Nadace 
Komerční banky Jistota.  
Původní babyboxy zřizované z jejich iniciativy jsou schránky o šířce 100 centimetrů, výšce 60 
centimetrů a hloubce 50 centimetrů. Váží 150 kilogramů, jejich vnitřek je podle potřeby vytápěný a 
signalizace oznámí lékařům otevření dvířek. Druhá generace babyboxů počínajíc pořadovým 
číslem 47 je vyrobena z nerezového plechu, má dvoukřídlá dvířka otvírající se automaticky po 
stisknutí jediného zeleně podsvíceného tlačítka. Po vložení dítěte se dvířka opět samočinně 
zavřou. Eventuální kolisi s rukama dárce nebo s končetinami děťátka zabrání infrazávora – 
fotobuňka. Babybox je nejen vytápěn, ale i klimatizován a má řadu dalších vylepšení. Babybox je 
chráněn ochrannou známkou a užitným vzorem vydaným Úřadem průmyslového vlastnictví. V 
naprosté většině případů jsou babyboxy zřizovány v nemocnicích, jen ve dvou případech na 
budově radnice pražské městské části.  
 
Český spor o babyboxy 
Ministerstvo zdravotnictví ČR vystupovalo od začátku proti zřizování babyboxů a první babybox byl 
zřízen na soukromé klinice v Hloubětíně přes nesouhlas ministerstva. Ministr David Rath později 
myšlenku babyboxů podpořil, ministr Tomáš Julínek je příliš nepodporoval, ale rozhodně nebyl 
proti. Ministryně Daniela Filipiová babyboxy výslovně podpořila. Hlavním odpůrcem babyboxů je 
podle Hesse sociální pediatr MUDr. František Schneiberg, který inicioval i jednání Vládního výboru 
pro práva dítěte a babyboxům zajišťuje stálou publicitu.  
Projekt babyboxů podpořilo i mnoho právníků a soudců. Bývalý ředitel Ústavu státu a práva České 
akademie věd Jaroslav Zachariáš vypracoval posudek, podle nějž zřízení babyboxů není proti 
českému ani mezinárodnímu právu a odložení dítěte do babyboxu není trestným činem. Tento 
názor podporují i soudci Jan Sváček, Monika Vacková (ta v dialogu označila babybox za „kamínek 
v mozaice možností“) a Markéta Slámová z Městského soudu v Praze, soudci pražských 
obvodních soudů Libor Vávra, Jana Červinková, Hana Nová, náměstkyně Krajského soudu 
Středočeského kraje Martina Kasíková, soudce Vrchního soudu v Praze Jiří Stareček a další.  
Vládní výbor pro práva dítěte projednával (za účastí Ludvíka Hesse jako hosta) 7. září 2007 
babyboxy zejména na podnět Františka Schneiberga, podle nějž, krom porušení Úmluvy o právech 
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dítěte, údajně dochází při umístění do babyboxu ke zdravotnímu ohrožení dítěte elektrickým 
proudem a barvou použitou na povrchovou úpravu. Pan Zikl z Hygienické služby při jednání výboru 
takové ohrožení vyloučil, rovněž Česká obchodní inspekce v roce 2005 babyboxy prošetřovala z 
hlediska bezpečnosti a shledala je vyhovujícími. Rovněž stanovisko Ústavu státu a práva 
babyboxy podpořilo, stejně jako Zuzana Baudyšová a Marie Vodičková. Byly však konstatovány i 
právní problémy, například právo dítěte znát své biologické rodiče, zástupci ministerstev (MPSV a 
MZd) vyjádřili potřebu lepší právní úpravy. Ludvík Hess připomněl, že babybox využívají zejména 
ty matky, které se bojí kontaktu s úřady. Výbor konstatoval, že nebylo prokázáno ohrožení zdraví 
dětí a že provoz babyboxů není v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Doporučil zahrnout 
existenci babyboxů a předepsaný postup do věcného záměru zákona o kojeneckých ústavech a 
dětských centrech. 
 
Proč jsou využívány Babyboxy. 
Pro většinu žen je těhotenství plánovanou záležitostí. Ne vždy tomu ale tak je. Přestože současná 
medicína nabízí ženám širokou paletu antikoncepčních metod, stále jisté procento otěhotní 
neplánovaně a nechtěně. Tyto ženy pak mohou přijmout těhotenství negativně a jejich hlavním 
přáním je těhotenství ukončit nebo alespoň utajit. Nejčastěji si ženy vybírají možnost interrupce. 
Pokud však už není možné těhotenství ukončit tímto způsobem, nezbývá ženě nic jiného než dítě 
donosit a poté zvolit jednu z možností legálního odložení dítěte. V České republice mají ženy hned 
několik možností, kde mohou nechat své novorozené dítě, o které je následně postaráno. Tyto 
možnosti dávají dětem šanci na prožití plnohodnotného života. Bohužel ne všechny ženy se uchýlí 
k těmto možnostem a své novorozené dítě pohodí někde na ulici.  
Donedávna byla jediným možným řešením adopce. Od roku 2004 se však ženy mohou rozhodnout 
pro anonymní porod nebo od roku 2005 dát dítě do babyboxu.  
V zemích EU není babybox novinkou. Jsou v 11 zemích EU.  
Posláním babyboxu je záchrana života novorozence, který by byl jinak odložen matkou, a hrozila 
by mu újma na zdraví. 
Otevření prvního českého babyboxu provázela řada diskuzí. Je všeobecně známo, že babyboxy 
nejsou v ČR právně zakotveny a pohybují se na hranici zákona. Přestože však dochází k porušení 
článků Úmluvy o právech dětí, společnost se shodla na tom, že právo na život je víc než právo 
znát svůj biologický původ. 
Odkládání dětí se bohužel v lidské společnosti traduje od pradávna. 
Jako první přišel s myšlenkou sbírání dětí do bedýnek umístěných v nemocnicích pan Ludvík 
Hess. Hlavním cílem pana Hesse a Občanského sdružení Babybox pro odložené děti – Statim, z.s. 
je snaha o záchranu nechtěných novorozenců. 
 
Jaká je psychologie žen, které odkládají dítě? 
Těhotné ženy tvoří v oblasti psychologie specifickou skupinu. Některými odborníky je těhotenství 
pokládáno za kritické období. 
To jak celé těhotenství a rodičovství žena prožije, vyjadřují rodičovské postoje, které se tvoří již v 
časném dětství, z vlastní zkušenosti s rodiči.  
Většina žen prožívá těhotenství jako nejhezčí období ve svém životě. Pokud je ale těhotenství 
nechtěné, dochází k jeho negativnímu přijetí a nejhezčí období se rázem mění v to nejhorší, co 
ženu mohlo potkat. Takové ženy pak stojí před životním rozhodnutím. 
Na začátku těhotenství mohou zvolit interrupci. Došlo-li ale k pozdnímu záchytu těhotenství, čeká 
je nelehký úkol. Rozhodnout se, co s dítětem až se narodí. 
Jsou ale i ženy, které by si v případě nečekaného otěhotnění dítě rády ponechaly, ale okolnostmi 
jsou nucené dítě odložit. 
Často se jedná o ženy fyzicky i psychicky vyčerpané. Ženy sociálně a emočně nepodpořené. 
Výsledkem je izolace a samota, trpí frustracemi a depresemi. Mnohdy rodí předčasně. Ženy, které 
se rozhodnou své dítě opustit, mají obavy, že si k dítěti vytvoří citovou vazbu. Mají obavy, že je 
tento čin bude pronásledovat do konce života. Že budou chtít své dítě nazpět. Bojí se diskriminace. 
Považují se za nejhorší matky na světě. Svobodné ženy mají nejčastěji strach, že se o dítě samy 
nedokáží postarat.  
Specifickou skupinu tvoří ženy, které novorozence ihned po porodu zabijí nebo ho pohodí např. na 
ulici či do popelnice. To je způsobeno rozrušením způsobeným porodem a má původ ve 
fyziologických procesech vyvolaných porodem. Tato skutečnost psychicky ovlivňuje matčinu vůli a 
zároveň i odolnost vůči vnějším a vnitřním podnětům. Následně brání plnému rozvinutí mateřského 
pudu. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_pr%C3%A1vech_d%C3%ADt%C4%9Bte
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Baudy%C5%A1ov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie_Vodi%C4%8Dkov%C3%A1&action=edit&redlink=1
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