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Výkon rozhodnutí odnětím dítěte (3.)
Mgr. Jakub Hoff, JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová, Ph.D., Mgr. Zuzana Senciová

V předchozích částech v Právu a rodině č. 9 a č. 10/2022 jsme se věnovali výkonu 
rozhodnutí odnětím dítěte z pohledu právníka a soudního vykonavatele. Seznámili 
jsme se s právní úpravou výkonu rozhodnutí odnětím dítěte, podzákonnou úpravou 
jeho průběhu a byl popsán samotný proces realizace výkonu rozhodnutí – jak se na 
něj soudní vykonavatel připravuje, kdo může být přítomen a jaké jsou úkoly dalších 
osob a orgánů, které se výkonu rozhodnutí odnětím dítěte účastní. V závěrečné části 
se budeme výkonu rozhodnutí odnětím dítěte věnovat z pohledu psychologa. 

3. Výkon rozhodnutí odnětím dítěte z pohledu psychologa
Cílem poslední části článku je zaměřit se na výkon rozhodnutí odnětím dítěte z po-

hledu psychologa. Z psychologického hlediska je na problematice zajímavá komunikace 
vykonavatele s osobami, které se výkonu rozhodnutí účastní, psychohygiena osoby vyko-
navatele a téma asi nejdůležitější – dopady výkonu rozhodnutí na samotné dítě.

Komunikace s účastníky výkonu rozhodnutí 
Při odnětí dítěte se vykonavatel i ostatní odborníci pravidelně dostávají do komuni-

kačně velmi náročných situací. Lidé, se kterými jednají, se ocitají v extrémních životních 
situacích, extrémní proto mohou být i jejich reakce. Samostatnou oblastí je pak přístup 
k dětem, u kterých je také potřebné diferencovat způsob komunikace.

Komunikace má v těchto případech specifický obsah, průběh i výsledek. Všichni zú-
častnění jsou pod velkým psychickým tlakem, je tedy zřejmé, že může docházet ke zkres-
lenému vnímání. 

Pro eliminaci možných chyb způsobených poruchami v komunikaci je vhodné získat 
co nejvíce informací o zúčastněných osobách. Snažit se být připraven na to, jak mohou 
reagovat, a zároveň si být vědom toho, že existují i situace, na které se nedá předem při-
pravit a ve kterých je nutné jednat intuitivně. 

Mezi okolnosti, které již předem zakládají důvodné obavy z konfliktní situace a velmi 
špatně se ovlivňují, patří například úplná neochota osoby komunikovat, překotná změ-
na jejích postojů, agresivita, vliv návykové látky a podpora osob, které se vyskytují na 
místě výkonu rozhodnutí. Pokud například rodič dítěte od začátku výkonu rozhodnutí 
vykonavatele slovně napadá a podporují ho v tom navíc jeho rodinní příslušníci, musí být 
počítáno s tím, že tato verbální agrese může přejít ve fyzickou.

I s ohledem na vysoce stresovou situaci je velmi důležité mluvit srozumitelně a struč-
ně, vykonavatel by předem měl vědět, co a jak je potřeba říct. Zároveň, pokud dojde 
k verbálnímu útoku, je důležité toto pojmenovat a ohradit se. Snažit se komunikaci pře-
vést do věcné roviny. Záleží však vždy na konkrétní situaci. 

V průběhu realizace výkonu rozhodnutí se může objevit i agresivní jednání jednak ode-
bíraných dětí, jednak jejich rodičů, nebo i jiných blízkých osob dítěte, které jsou přítomny 
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u výkonu. Agresivní chování je často reakcí na subjektivně pociťovanou prohru vyvola-
nou pocity úzkosti, bezmoci nebo ponížení.9) Agrese může být verbální nebo i fyzická, 
vůči předmětům nebo i jiné osobě. Je nutné se snažit v těchto případech deeskalovat 
situaci. Nejdříve vyhodnotit situaci, pak se snažit adekvátně s protistranou komunikovat, 
informovat o tom, co se děje a co se bude dále dít, což napomáhá k vytvoření alespoň zá-
kladní důvěry v dané situaci. Přitom je velmi důležitý soulad mezi verbální a neverbální 
komunikací, neverbální složka totiž tvoří až 50 % sdělení, 40 % tvoří tón hlasu a jenom 
10 % je samotná verbální složka sdělení. Až třetím krokem je vyjednávání, jehož cílem 
je změnit konfrontaci na diskusi. Vykonavatel by měl provádět co nejjednodušší úkony, 
při rozhovoru s rizikovou osobou stále udržovat kontakt a podle jejích reakcí vhodně 
reagovat, aby se zklidnila.

K agresivnímu jednání dochází někdy i pod vlivem návykových látek. S takovou oso-
bou je těžké zdravě komunikovat. Může jít nejen o rodiče, ale i o samotné děti, které 
jsou odebírány. Při jednání s osobami užívajícími návykové látky je mimořádně důležité 
dodržovat zásady deeskalace konfliktu, být asertivní, udržovat oční kontakt, využívat ne-
konfrontační styl komunikace vzhledem k možnému ovlivnění návykovou látkou, nebo 
naopak nedostatku této látky a s tím související agresivitou. 

Komunikace s odebíraným dítětem
Zcela samostatným tématem je komunikace s odebíranými dětmi. Způsob komunikace 

je nutné volit v závislosti na věku dítěte, ale i důvodu výkonu rozhodnutí. Je rozdíl v ko-
munikaci s dítětem, které má již za sebou i násilnou trestnou činnost, a s dítětem, které je 
obětí týrání, i když jsou ve stejném věku. 

Dítěti by vždy měla být vysvětlena celá situace, mělo by být informováno o důvodu 
výkonu rozhodnutí a o jeho průběhu a celkově by měla být vyvinuta snaha zabránit eska-
laci napětí. Zejména v situacích, kdy dochází k odnětí dětí, které se dopustily trestného 
činu a bylo jim uloženo výchovné opatření v podobě nařízené ochranné nebo ústavní 
výchovy. Je vhodné si předem opatřit informace, jaké trestné činy takové dítě páchá, 
a pokud mají násilnou povahu, měl by si vykonavatel z důvodu bezpečnosti zajistit účast 
Policie ČR nebo justiční stráže. 

Úplně jiný přístup musí samozřejmě vykonavatel volit vůči dětem, které jsou odebírá-
ny z péče osob, které se na nich dopouštěly týrání nebo zneužívání. Je jasné, že vykonava-
tel tu není proto, aby poskytoval dítěti odbornou psychologickou pomoc. Je však vhodné, 
aby věděl, jaký případně volit způsob komunikace, aby alespoň částečně zmírnil zátěž, 
která je na dítě i při výkonu rozhodnutí kladena. I když je dítě rodičem týráno, tak ho má 
zpravidla nadále nekriticky rádo a cítí naopak pocity viny, beznaděje, zavržení. Týrané 
děti jsou často neaktivní, ale mohou být naopak i agresivní nebo přehnaně aktivní. Fyzic-
ky týrané děti mají obvykle na těle stopy – oděrky, modřiny nebo spáleniny. Vykonavatel 
by si tedy měl u takového dítěte najít čas a trpělivost pro jeho případnou potřebu sdělit 
své problémy (cesta do ústavního zařízení může trvat i dvě a více hodiny). Vykonavatel 
by se měl snažit nechat dítěti prostor na sdílení emocí, vyslechnout ho, pokud o to dítě má 
zájem. Je nutné s dítětem komunikovat otevřeně a přiměřeně jeho věku, nesnažit se dítěti 
slibovat něco, co je nereálné (například, že se brzy vrátí k rodičům). Takový přístup by 
totiž pomohl jenom na velmi krátkou dobu, ale nakonec by se obrátil vůči vykonavateli, 
protože dítě by vůči němu i jiným dospělým mohlo úplně ztratit důvěru.
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Dalším specifickým případem může být odnětí dítěte se znevýhodněním, které vyža-
duje opět zvláštní přístup vykonavatele. Znevýhodnění může být rozumové, tělesné nebo 
i kombinované. K výkonu rozhodnutí u znevýhodněných dětí moc nedochází, a pokud 
ano, jedná se většinou o děti s nízkým rozumovým nadáním. Nejvážnější případy tako-
výchto dětí bývají soudem umístěny do specializovaných zařízení, nebo do péče pěstounů 
na přechodnou dobu. Pokud jde o způsob komunikace vykonavatele s takovými dětmi, 
jednání je stejné jako s jinými dětmi. 

I když je vykonavatel pro dítě cizí osobou, která ho odvádí ze známého prostředí, je 
potřeba s dítětem citlivě komunikovat, poskytnout mu informace a snažit se ho uklidnit. 
Hlavně u menšího dítěte se může vyskytnout i situace, že dítě je již předem rodičem nebo 
pečující osobou instruováno, jsou mu podsouvány klamavé informace o výkonu rozhod-
nutí a tím může být dítě ještě více znejistěno a reagovat na situaci o to více vyhroceně. 
Děti pak mohou při převozu reagovat pod vlivem různých představ, mohou mít z vykona-
vatele strach a obviňovat ho, že jim chce ublížit. Tady je třeba zdůraznit důležitost otevře-
né a citlivé komunikace vůči dítěti a následné upozornění i specializovaného pracovníka 
po předání například do ústavu. 

V nejvyhrocenějších případech se mohou objevit i výhružky, nebo dokonce pokusy 
o sebevraždu, ať již u rodičů, jiných osob účastnících se výkonu, nebo i u samotného 
odebíraného dítěte. Je znovu potřeba upozornit, že tak jako agresivní jednání, i výhružky 
sebevraždou mohou být reakcí na subjektivně posuzovanou prohru vyvolanou pocity úz-
kosti apod. Úkolem vykonavatele není poskytovat krizovou intervenci, je spíše vhodné 
snažit se deeskalovat situaci a přivolat lékařskou pomoc, která by pomohla osobám, které 
sebevraždou vyhrožují. V případě dítěte je nutné mu zabránit v ubližujícím jednání a ná-
sledně upozornit osobu, do jejíž péče je dítě předáváno. 

Psychohygiena soudního vykonavatele
Činnost vykonavatele je psychicky velmi náročná. Vykonavatelé při výkonu rozhod-

nutí odnětím dítěte jsou velmi často vystavováni vyhroceným situacím, ohrožení a emo-
cím osob, se kterými jednají. Pokud na sobě vykonavatel včas nepozoruje první přízna-
ky, může mu hrozit syndrom vyhoření. Je třeba si být vědom těchto příznaků [například 
nechuť a lhostejnost k práci, ztráta nadšení a pracovního nasazení10)] a vědět, jak jim 
předcházet (například vyhýbat se dlouhodobému stresu, dodržovat zdravý životní styl, 
dostatek času pro koníčky, rodinu a přátele apod.).

Dopad výkonu rozhodnutí odnětím dítěte na dítě
Mezi odbornou i laickou veřejností je rozšířen názor, že výkon rozhodnutí odnětím 

dítěte je pro dítě extrémně zatěžujícím až traumatickým zážitkem a nemělo by k němu 
proto docházet. Je však třeba si v tomto kontextu uvědomit, co to vlastně trauma je, co 
předchází výkonu rozhodnutí odnětím dítěte, co se děje s dítětem při výkonu rozhodnutí 
a co se může dít, když k výkonu nedojde. 

Ačkoliv pojem trauma je laickou veřejností často používán, je nutné si uvědomit, že ne 
každá stresová situace je nutně traumatizující. Trauma je v Diagnostickém a statistickém 
manuálu duševních poruch definováno jako „skutečná nebo hrozící smrt, vážné zranění 
nebo sexuální násilí“.11) V odborném kontextu je definice velice úzká a vůbec nezahr-
nuje psychosociální stresory, jako je rozchod rodičů, přestěhování se, nebo třeba únos. 
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Mluvme proto raději o stresorech a stresu obecně, který může vést až k maladaptaci čili 
špatnému přizpůsobení se. 

Zároveň to, jak člověk reaguje na stresovou událost, často z větší části záleží na samot-
né osobě než na míře stresové události. To, co je pro jednoho nepředstavitelným problé-
mem, je pro druhého úplnou hračkou. 

Z výše uvedených důvodů je třeba spíše mluvit o rizikových faktorech, které u dítěte 
vyvolávají vysokou míru stresu. Jedním z nich je i rozvod, nebo rozchod rodičů, jejich 
konfliktní rodičovský vztah, méně častý kontakt s rodičem, který nežije ve stejné do-
mácnosti, dlouhodobé zanedbávání dítěte, týrání, zneužívání dítěte apod. To, jak se dítě 
může dále vyvíjet a přizpůsobit nové situaci, záleží na míře a trvání stresu, který ve svém 
životě zažívá. Například jenom konfliktní rodičovský vztah je dostačujícím faktorem, aby 
vyvolal vysokou míru stresu. Dítě potřebuje bezpečný prostor na kontakt s oběma rodiči, 
a pokud mu tento není dlouhodobě umožňován, nebo není pro dítě bezpečný z různých 
důvodů, jde o závažnou míru dlouhotrvajícího stresu, a nakonec až maladaptivního při-
způsobení se situaci. 

Při provedení výkonu rozhodnutí se pro dítě jedná o další stresovou situaci a z pohledu 
odborníka je klíčové dopomoct dítěti se zdravě se situací vyrovnat a zpracovat své emoce. 
Proto je potřeba, aby se v průběhu výkonu rozhodnutí dítěti někdo věnoval a byl mu plně 
k dispozici. Pokud je dospělá osoba nervózní, má problém zvládnout své emoce, jen těž-
ko může pomoci dítěti v dané situaci. Stejně jako dospělému, i dítěti při adaptování se na 
novou situaci pomáhá důkladná příprava. V případě výkonu rozhodnutí odnětím dítěte, 
kdy se jedná z logických důvodů často o předem neohlášené jednání, je potřeba s dítětem 
pracovat až na místě. Je proto důležitá příprava a domluva psychologa nebo sociálního 
pracovníka se soudním vykonavatelem, seznámení se s plánem a promyšlení postupu. Na 
místě výkonu je pak důležité se snažit získat podporu rodiče, od kterého je dítě odebíráno, 
i když i pro něj se jedná o velmi dramatickou situaci. To, jak reaguje rodič, ale může dítěti 
hodně napomoct a přispět k jeho lepší adaptaci. Pokud možno je potřebné pracovat s ro-
dičem, edukovat ho o tom, co se stane, a apelovat na to, že je teď především na něm, jak 
to jeho dítě zvládne. Je také potřeba počítat s emocemi i emočně vyhrocenými reakcemi, 
které se ve vypjatých situacích objevují a jsou přirozené. 

Tím, že je situace náročná i pro dospělé, často se na dítě zapomíná, vnímá se spíše, kde 
se nachází, ale již se nevěnuje pozornost tomu, co může cítit a prožívat. Vpád cizích osob 
do života, oddělení od rodiče či pečující osoby je stresorem. Co může dítěti v situaci po-
moct, je prostor na vyjádření emocí, jejich normalizace a následně poskytnutí informací 
o tom, co se teď děje, co to znamená a co se přesně bude dít. Čím více je na toto vykona-
vatel připraven, tím více umí dítěti v situaci pomoct. Často mohou pomoct i věci, které se 
nám jeví jako drobnosti, ale jsou důležité, jako například představení se, podání nápoje, 
zodpovězení dotazů, zajištění oblíbené hračky dítěte, na chvíli se s dítětem zastavit a ne-
chat ho se nadechnout. Co nejpodrobněji mu sdělit, co se teď bude dít, ale zároveň být 
opatrný na to, že dítěti nikdy nemůžeme slíbit to, co nemůžeme splnit. Pro dítě může být 
velmi důležité, pokud je mu umožněno dohodnout se s rodičem, kdy spolu budou moci 
být v kontaktu a jak to bude probíhat. 

Další věcí, kterou je třeba mít na paměti, je zabezpečení podpory odborníka pro dítě 
i po výkonu rozhodnutí a zabezpečení bezpečného kontaktu s rodičem, kterému dítě bylo 
odebráno, pokud je to možné a vhodné. Odepření kontaktu by mohlo být dítětem vnímáno 
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jako trest, dítě potřebuje své rodiče a bezpečný kontakt s nimi, především tehdy, byli-li 
rodiče doposud pro dítě nejbližší pečující osobou. 

Závěrem je třeba zdůraznit, že výkon rozhodnutí je pro dítě a všechny dospělé kolem 
stresujícím zážitkem, je ale důležité pomoci ho dítěti zvládnout a pomoci mu ve správné 
adaptaci. Je potřebná důkladná osvěta a edukace rodičů o následcích jejich jednání a do-
padech na dítě, kterým mohou předejít. 

Příklad:
K nejčastějším případům, kdy dochází k výkonu rozhodnutí odnětím dítěte, patří výkon 

předběžného opatření dle § 452 ZŘS, kdy jsou děti odebírány z péče rodičů z důvodu 
nedostatku řádné péče nebo ohrožení jejich života, normálního vývoje nebo jiného důle-
žitého zájmu a předány do vhodného prostředí, kterým je nezřídka ústavní zařízení. 

V tomto konkrétním případě byl OSPOD podán návrh na vydání předběžného opatření 
podle § 452 ZŘS, který se týkal čtyř nezletilých dětí. Důvodem byla zcela nedostatečná 
péče jejich matky. Děti nechodily do školy, pohybovaly se přes den nahé na veřejném 
prostranství před domem, trpěly nedostatkem jídla, žily v nevyhovujících podmínkách bez 
elektřiny a topení. Jedno dítě mělo být předáno do dětského centra a tři děti do diagnos-
tického ústavu (rozdělení odpovídalo věku dětí). Návrhu bylo soudkyní vyhověno ještě 
téhož dne a spis byl předán k realizaci rozhodnutí soudnímu vykonavateli. 

Termín realizace byl naplánován v součinnosti s OSPOD na následující den již v ran-
ních hodinách na adrese bydliště dětí, kdy byla větší pravděpodobnost, že zde děti ještě 
budou. O součinnost při výkonu rozhodnutí požádal vykonavatel Policii ČR, která vzhle-
dem k pověsti rodiny dětí poskytla pět příslušníků, justiční stráž, která přidělila tři své 
členy, OSPOD, který poskytl dvě sociální pracovnice. Jelikož jedno nezletilé dítě bylo 
mladší tří let, musel být zajištěn i vůz zdravotnické služby.

Následujícího dne v 8:00 hodin vstoupil vykonavatel v doprovodu příslušníků policie, 
justiční stráže a sociálních pracovnic do bytu v rodinném domě, kde se nacházela mat-
ka dětí, jejich babička a děti samotné. Dále zde byla dvojice mladých lidí. Matka dětí 
byla seznámena s tím, že bylo vydáno soudní rozhodnutí, na jehož základě jí budou děti 
odebrány a předány do ústavních zařízení, a vykonavatel jí chtěl toto rozhodnutí předat. 
Matka odmítla usnesení převzít (listiny byly ponechány na stole), a proto byla poučena 
o následcích odmítnutí převzetí usnesení. Matka dětí, která držela v náručí nejmenší dítě, 
a jejich babička projevovaly hlasitý nesouhlas s odebráním dětí. Když starší děti viděly 
jejich jednání, začaly se také příčit spolupráci a nechtěly se oblékat. Jelikož babička svou 
slovní agresi stupňovala, včetně výhrůžek na osobu vykonavatele i na sociální pracovnici, 
vydal vykonavatel pokyn, aby byla odvedena z místa výkonu justiční stráží a Policií ČR. 
Tím se situace trochu zklidnila. Sociální pracovnice pomohla s oblečením starším dětem. 
Matka nadále prohlašovala, že nejmladší dítě nevydá. Tři starší děti odvedl vykonava-
tel do služebního vozidla a sanitky a poté se vrátil do domu. Před domem se mezitím 
shromáždila skupina známých nebo příbuzných matky z okolních domů. Vykonavatel po 
návratu do domu opět přesvědčoval matku, aby dítě oblékla a vydala a nevyhrocovala tak 
celou situaci. Jelikož však matka nadále trvala na svém postoji, přistoupil vykonavatel, 
za součinnosti Policie ČR, k odnětí dítěte od matky a odnesl ho do přistavené sanitky. 
Matka dítěte vyhrožovala, že si bodne do břicha nůž. Bylo jí proto nabídnuto, že pokud 
má psychické problémy, které by případně chtěla řešit sebepoškozením, bude jí přivolána 
sanitka. Matka ale případnou lékařskou pomoc odmítla s tím, že ji nepotřebuje. Jelikož 
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na místě zůstávala hlídka Policie ČR, která sdělila, že matku bude nadále sledovat a pří-
padné přivolání lékařské pomoci zváží, nadále se vykonavatel staral již jen o převoz dětí. 
Během nastupování do služebních vozidel a sanitky došlo, i přes relativně vysoký počet 
uniformovaných osob, k fyzickému útoku na sociální pracovnici. 

Následně byla učiněna prohlídka dětí u jejich dětské lékařky a nebylo zjištěno žádné 
zjevné onemocnění. Děti byly poté předány do příslušných zařízení.

Závěr
Tématem našeho článku byl ve společnosti často kontroverzně vnímaný výkon roz-

hodnutí odnětím dítěte. Každá mediální prezentace odebírání dětí vyznívá většinou v ne-
prospěch osob, které se ho na straně státní moci účastní. V našem třídílném příspěvku 
jsme se snažili výkon rozhodnutí představit ze tří úhlů pohledu: Přestavit právní rámec 
výkonu rozhodnutí odnětím dítěte – předpoklady pro jeho nařízení, situace, kdy k němu 
dochází, jaká právní úprava se výkonem rozhodnutí zabývá. Dále seznámit čtenáře s po-
stupem soudního vykonavatele při výkonu rozhodnutí odnětím dítěte – jak se na výkon 
připravuje, kdo se může výkonu účastnit a jaké má při tom pravomoci, s jakými kom-
plikacemi se může setkat. A v závěrečné části poukázat na nejkomplikovanější aspekty 
výkonu rozhodnutí odnětím dítěte – náročnost komunikace vykonavatele jak s povinnými 
osobami, tak se samotným dítětem, nároky kladené na osobu vykonavatele, a především 
dopady výkonu rozhodnutí na odebírané dítě. 

Téma výkonu rozhodnutí odnětím dítěte je v odborné literatuře značně opomíjené 
a není snadné ani v praxi najít odborníka, který by s ním měl dostatečné zkušenosti. Proto 
bylo naším záměrem především shrnout základní poznatky k tomuto tématu a sdílet je 
s odbornou veřejností.
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Upozorňujeme: Povinnost soudů prokazovat a hodnotit překážky střídavé péče  
V Právu a rodině č. 1/2023 vyjde článek R. Lužné „Povinnost soudů prokazovat a hodnotit 
překážky střídavé péče“: Jednou z forem péče o děti po rozchodu rodičů je střídavá péče, 
jelikož zachovává právo dítěte na oba rodiče. Ne vždy se však na formě péče rodiče do-
kážou shodnout a rozhodovat musí soud. Podmínkami pro stanovení či vyloučení střídavé 
péče se zabývá Ústavní soud opakovaně. V nálezu sp. zn. I. ÚS 3065/21 ze dne 3. 5. 2022 
hodnotil hlavní překážky střídavé péče a ozřejmil, jak by se jimi měly obecné soudy zabý-
vat…. Více v příštím čísle Práva a rodiny.
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