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Anotace
Baby box je schránka na bezpečné a anonymní odložení nechtěného novorozence.
Existenci baby boxů opravňuje tvrzení záchrany novorozeného lidského života. Život
novorozence je dobro a jen živý novorozenec je nositelem lidských práv.
Práce diskutuje tvrzení záchrany života novorozence v kontextu nejlepšího zájmu dítěte a v
kontextu incidence neonaticidy. Nejlepší zájem dítěte jako základní princip Úmluvy o právech
dítěte, lze definovat jako právo na život a právo na harmonický rozvoj.
Baby box má sloužit k beztrestnému anonymnímu odložení nechtěného novorozeného
dítěte, nicméně legislativa ČR termín odložení dítěte nezná. Opuštění dítěte je trestný čin dle
§ 195 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. V historii byly schránky na odložení dětí
zřizovány jako vstřícný krok pomoci ženám, které měly nemanželské dítě.
Statistika, která sleduje incidenci neonaticidy jednoznačně dokazuje, že s plošným
zaváděním schránek na odložení dětí neklesá počet zabitých novorozenců. Tyto novorozené
děti bývají zabity z důvodu změny vědomí a psychopatologie matky v souvislosti s porodem.
Pokud by platilo, že zachraňuje novorozence před smrtí, může se baby box zdát jako dobrý,
protože by naplňoval základní právo člověka, právo na život. Sporná je možnost odložení
dítěte staršího než novorozeného věku.
Baby boxy jsou zneužívány k jednostranné nabídce nezvratného řešení pro matku v těžké
stresové situaci a jsou morálně sporným řešením situace matky s nechtěným dítětem. V práci
je diskutováno o kladech a limitech možnosti anonymního odložení dítěte. Práce nadhazuje
otázku, zda forma propagace a celoplošné zavádění BB v ČR může mít negativní dopady pro
dítě jako nositele lidských práv.
Cílem práce je hledat odpověď na otázku, zda baby box, pokud neslouží k záchraně života
novorozence, neporušuje základní lidská práva novorozeného i staršího dítěte a zda slouží
ochraně nejlepšího zájmu dítěte.
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