
 

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 odložených do babyboxů. Dokument zašle v nejbližší době výše 
uvedeným orgánům sociálně-právní ochrany a také dalším subjektům, které 
zřídily a provozují babyboxy, nestátním subjektům poskytujícím okamžitou péči 
ohroženým 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 9. 11. 2005 pak 
v brněnské nemocnici Milosrdných bratří. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela 
novou záležitost, MPSV také materiál, kterým nastoluje určitá pravidla v rámci své 
kompetence, v případě potřeby dále upraví. Cílem metodického pokynu je 
především zajistit, aby se odložené děti co nejrychleji vrátily do vlastní 
rodiny nebo aby pro ně příslušné orgány našly v co nejkratší době rodinu 
náhradní.  

 
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.  

 
Pokud není totožnost dítěte známá, bude případ spadat do kompetence 

místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního 
úřadu, v jehož obvodu je babybox, do kterého bylo dítě odloženo. 

 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí zváží konkrétní situaci, zdravotní stav a 

věk dítěte a na základě zjištění podá podnět nebo návrh soudu na předběžné 
opatření, kterým se dítě svěřuje do péče fyzické osoby (např. žadatele o 
osvojení nebo pěstounskou péči zařazeného do evidence žadatelů, příbuzné 
osoby, apod.) nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou 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 založení 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 žadatelů o osvojení a pěstounskou péči vhodné žadatele 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 možná 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 možnosti vrácení dítěte biologickým 
rodičům v případě, že by se o ně přihlásili.  

 
Pokud je totožnost dítěte známá (např. byl přiložen rodný list dítěte, 

matka kontaktovala příslušné orgány sociálně-právní ochrany, zdravotnické 
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zařízení či jiný subjekt a „identifikovala“ dítě), bude celou záležitost řešit příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad podle trvalého pobytu 
dítěte.  

 
Příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí vždy nejdříve 

zkontaktuje rodiče dítěte a nabídne jim spolupráci při řešení nepříznivé 
situace, ve které se rodina nachází. Zajistí rodičům dítěte veškerou možnou 
pomoc a podporu v případě, že se rozhodnou dítě si ponechat.  V případě, že 
nebude možné zajistit návrat dítěte do jeho vlastní rodiny, zvolí příslušný orgán 
sociálně-právní ochrany dětí další postup vzhledem k možné 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.  
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Ministerstvo práce a sociálních věcí vzniklo v roce 1990. Do jeho kompetence spadá sociální politika (problematika 
zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, 
apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní 
legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovnost žen a mužů, migrace a integrace cizinců, oblast čerpání finanční 
pomoci z ESF, atd. K 1. lednu 2005 činil počet systemizovaných pracovních míst v celém resortu práce a sociálních věcí 
18 194. Mezi organizace, které MPSV metodicky řídí, patří úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad 
inspekce práce, inspektoráty práce, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. MPSV přímo spravuje pět ústavů sociální 
péče - DÚSP Tloskov, ÚSP Zbůch, ÚSP Brno-Chrlice, ÚSP Brno-Královo Pole a ÚSP Hrabyně. Mezi příspěvkové 
organizace v resortu patří Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Institut výchovy bezpečnosti práce  
a Výzkumný ústav bezpečnosti práce. 


