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Úvod 

Tato práce se zabývá spornými otázkami nutné obrany v judikatuře. Nutná obrana je jednou 

z okolností vylučujících protiprávnost. Pokud osoba jedná v rámci těchto okolností, nespáchá 

trestný čin, protože existují určité skutečnosti, které její skutek ospravedlňují. U nutné obrany to 

je hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Obránce, který tento útok 

odvrací, se dopouští společensky prospěšného činu, když chrání stejné hodnoty jako trestní 

zákoník. Často tomu tak je v situacích, kdy by zásah orgánů veřejné moci přišel pozdě. Obrana 

nemůže být libovolná, nesmí překročit hranice zcela zjevné nepřiměřenosti vůči způsobu útoku. 

Najít limity dovoleného jednání může být obtížné a autorka práce se je bude níže snažit objasnit. 

Téma nutné obrany je stále aktuální. Některé případy jsou medializovány a vyvolávají 

společenskou diskuzi, o tom, co je nebo by mělo být dovoleno. Média však mohou skutečné 

informace zkreslovat, zejména snižovat intenzitu přípustné obrany (objevují se pojmy jako je 

přiměřená sebeobrana aj.), což pak vyvolává snahy po změnách zákona. Zároveň jde 

o problematiku, která se týká každého. Všichni se mohou dostat do situace, kdy jsou donuceni se 

bránit a musí v silném rozrušení okamžitě reagovat, přestože není snadné vše správně vyhodnotit. 

S ohledem na výše uvedené, autorku práce zajímalo, jak jsou jednotlivé případy rozhodovány 

soudy. 

V první části autorka práce rozebere všechny okolnosti vylučující protiprávnost, jejich 

společné znaky a následně jednotlivé rysy typické pro každou z nich. V první řadě se bude zabývat 

těmi okolnostmi, které obsahuje trestní zákoník v § 28 až 32 (tj. krajní nouzi, nutnou obranu, 

svolení poškozeného, přípustné riziko a oprávněné použití zbraně), ale nastíní i ty, které jsou 

dovozeny teorií (např. výkon práv a plnění povinností). 

V následující, druhé části, se autorka práce bude soustředit již jen na nutnou obranu. Nejprve 

se ohlédne za nejdůležitějšími změnami, kterými tento institut prošel od 19. století do současnosti. 

Dále bude hledat ústavněprávní základ, na kterém je nutná obrana vystavěna a porovná trestní 

úpravu se zákonnou úpravou v jiných právních odvětvích. V poslední kapitole této části pak budou 

z pohledu teorie zanalyzovány jednotlivé znaky, jejichž naplnění nebo absence určují, jestli jde 

o nutnou obranu. Autorka práce bude zároveň hledat rozdíly a shody u krajní nouze a k ní 

privilegované nutné obrany. 

V začátku třetí části autorka krátce pojedná o roli judikatury v našem právním řádu, aby 

nastínila její význam pro výklad, který podává. Poslední blok této práce se bude zabývat 

samotnými spornými otázkami nutné obrany, které se objevují v soudních rozhodnutích. Autorka 

se bude dopodrobna zaměřovat na přípustnost obrany pomocí zbraně, analyzovat, jak soudy 
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hodnotí užití střelné zbraně nebo obranu, při které dojde ke smrtelnému zranění útočníka. 

Následující body práce budou hledat odpověď na otázky, zda jde o vybočení z mezí nutné obrany, 

pokud obránce reaguje i na základě jiné emoce než jen strachu, a které chráněné statky může 

v nutné obraně bránit. Autorka práce se bude zajímat o rozpory při posuzování existence hrozby 

nebo trvání útoku a momentu jeho ukončení, a s tím úzce souvisejícím institutem zdánlivé nutné 

obrany. Obtížné může být také rozlišení mezi nutnou obranou a vzájemným napadáním, proto se 

bude věnovat i judikátům řešícím tuto tématiku. Další problematickou oblastí, která se v práci 

objeví, je přípustnost nutné obrany proti výkonu práv a plnění povinností, jak ze strany běžných 

občanů, tak i příslušníků bezpečnostních sborů. A jako jedno z aktuálních témat budou řešena 

některá soudní rozhodnutí, která se týkají instalace automatických obranných zařízení. 

Cílem této práce je rozebrat výše nastíněné sporné otázky, které se objevují v judikatuře 

a pomocí těchto rozhodnutí se zaměřit na výklad nutné obrany a zjistit, zda je tento institut vhodně 

upraven a zda soudy rozhodují konstantně. 

Autorka práce bude v textu pracovat s relevantní legislativou, odbornou literaturou a stěžejní 

část práce bude vytvořena za pomocí judikatury vyšších soudů. 
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1. Okolnosti vylučující protiprávnost 

Ustanovení § 13 odst. 1 TZ definuje trestný čin jako protiprávní čin, který trestní zákon 

označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Aby mohlo být jednání 

posouzeno jako trestný čin, musí být protiprávní. Existují však okolnosti, ať už v zákoně 

vyjmenované nebo nevyjmenované, které tuto protiprávnost vylučují. Dále budou rozebrány 

znaky, které jsou pro všechny tyto okolnosti společné, a jednotlivé znaky pro ně typické. 

1.1. Společné znaky okolností vylučujících protiprávnost 

Při naplnění podmínek kterékoliv z okolností vylučujících protiprávnost nejde o trestný čin, 

ale o čin jinak trestný. Důvodem existence těchto okolností je jejich společensky prospěšný 

charakter. Tyto normy umožňují každému vystoupit na ochranu zájmů svých, zájmů ostatních, ale 

i celé společnosti. Zásahy jednotlivce za okolností vylučujících protiprávnost jsou v souladu 

s účelem trestního zákoníku a mají společný cíl, jímž je odvracení trestné činnosti. 

Trestní zákoník nijak neomezuje aplikaci okolností vylučujících protiprávnost, jsou tedy 

použitelné na všechny trestné činy. U některých skutkových podstat však jejich uplatnění není 

možné ze samotné podstaty věci, jedná se o faktické omezení.1 Například u trestného činu 

zanedbání povinné výživy není možné využít nutné obrany.2 

Konečný výčet okolností vylučujících protiprávnost neexistuje. Trestní zákoník ve své hlavě 

III uvádí některá typizovaná jednání. Ostatní okolnosti vylučující protiprávnost se pak dají 

podřadit pod pojmy výkonu práv a plnění povinností. Analogie legis je v tomto případě povolena, 

jelikož se jedná o analogii ve prospěch pachatele, v jejímž důsledku dochází k omezení trestní 

odpovědnosti.3 

Dalším znakem jednání za okolností vylučujících protiprávnost je, že již od počátku není 

trestné. A to na rozdíl od zániku trestní odpovědnosti podle hlavy IV TZ, kdy jednání pachatele je 

zprvu protiprávní, ale jeho trestnost později zanikne.4  

                                                 
1 KUCHTA, Josef. Nedostatek protiprávnosti a trestnosti činu. In: KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Trestní právo 

hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Právnické učebnice. Str. 425. ISBN 978-80-7179-082-2.  
2 ŠÁMAL, Pavel. K § 29 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 401. ISBN 978-80-7400-428-5.  
3 ŠÁMAL, Pavel, Tomáš GŘIVNA. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: 

komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. Str. 385. ISBN 978-80-7400-428-5.  
4 Uvedený závěr potvrzuje i usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 21. 8. 1991, sp. zn. 3 To 400/91, 

Sb. rozh. tr. č. 36/1992, týkající se nutné obrany, kde je uvedeno, že: „V případě, že obviněný jedná za podmínek nutné 

obrany podle § 13 tr. zák. (pozn. § 29 TZ), nepáchá trestný čin (jde totiž o jednání dovolené), a nelze proto v této 

souvislosti vůbec o zániku trestnosti hovořit. Lze pouze konstatovat, že takový skutek není trestným činem.“ 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/11/5947/1/ASPI%253A/140/1961%20Sb.%252313
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Z procesního hlediska se v případě pochybností, zda obviněný jednal za okolností vylučujících 

protiprávnost či nikoliv, uplatní zásada presumpce neviny a s ní spojené pravidlo in dubio pro reo. 

V pochybnostech o tom, zda byly splněny podmínky některé z okolností vylučujících trestnost, 

nebo zda došlo k překročení jejích mezí, je třeba věc posoudit ve prospěch obviněného. Pokud je 

prokázáno, že nedošlo k naplnění všech zákonných podmínek, soud může rozhodnout, že se jedná 

o polehčující okolnost.5 

1.2. Jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost 

Ustanovení § 28 až 32 TZ obsahují výše zmiňované typizované okolnosti vylučující 

protiprávnost, které budou analyzovány níže. Trestní zákoník pak upravuje další ustanovení jako 

je beztrestnost agenta či advokáta při neoznámení trestného činu, existují ale i jiné okolnosti, které 

dovodila trestněprávní teorie. Okolnosti vylučující protiprávnost se navzájem velmi často 

prolínají. 

Speciální trestněprávní předpisy jako jsou zákon o soudnictví ve věcech mládeže6 a zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob7 neobsahují zvláštní úpravu okolností vylučujících 

protiprávnost, z toho důvodu se u dětí, mladistvých a právnických osob (není-li to vyloučeno 

z povahy věci) konajících v rámci okolností vylučujících protiprávnost subsidiárně použije úprava 

trestního zákoníku. 

1.2.1. Krajní nouze 

První v zákoně popsaná okolnost vylučující protiprávnost je krajní nouze. Jako krajní nouze 

se označuje čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem. Při vyloučení situací uvedených v § 28 odst. 2 TZ nejde o trestný čin. Krajní 

nouze je v citovaném ustanovení omezena požadavky subsidiarity a proporcionality, ohrožená 

osoba zároveň nesmí být povinna nebezpečí snášet.  

Hlavním motivem jednání za krajní nouze je snaha odvrátit nebezpečí. Podle Šámala je 

„nebezpečí stav hrozící poruchou zájmu chráněnému trestním zákoníkem“.8 Nebezpečí může být 

vyvoláno přírodní silou, člověkem, zvířetem, strojem nebo jinou věcí, případně dalšími faktory9. 

                                                 
5 § 41 písm. g) TZ. 
6 § 6 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 

a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). 

7 § 1 odst. 2 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
8  ŠÁMAL, Pavel. K § 28 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 391. ISBN 978-80-7400-428-5.  
9 Může jít např. o fyziologické procesy v lidském těle jako je hlad nebo bolest. 
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Ohrožení musí být bezprostřední, kdy osoba vystupující proti nebezpečí, které již pominulo nebo 

bude hrozit v budoucnu, nekoná za podmínek krajní nouze. 

Při jednání v krajní nouzi dochází ke střetu dvou chráněných zájmů, osoba jednající v krajní 

nouzi se dostává do situace, kdy je povinna jeden z těchto zájmů obětovat, aby ochránila druhý. 

Zájem chráněným trestním zákonem vyjadřuje objekt trestného činu, tím může být zájem na 

ochraně života, zdraví, majetku, aj. Chráněný zájem bude dále rozebrán v bodu 2.3.1 písm. a). 

O krajní nouzi se nejedná, pokud bylo možné nebezpečí odvrátit jinak.10 Je-li to za daných 

okolností možné, má osoba jednající v krajní nouzi povinnost vyhnout se nebezpečí útěkem. V této 

souvislosti se často zmiňuje11, že je třeba z dostupných prostředků volit ten, kterým je možné úplně 

a včas odvrátit hrozící nebezpečí. V rámci jednání v krajní nouzi může být ohrožen i zájem osob, 

jež se na vzniku nebezpečí nepodílely, je proto nezbytné šetřit jejich zájmy a narušit je, pouze 

pokud neexistuje jiná možnost, jak nebezpečí zabránit. Jde o vyjádření tzv. požadavku subsidiarity 

krajní nouze. 

Jiným prvkem omezujícím beztrestnost činu v krajní nouzi je podmínka proporcionality. Nejde 

o krajní nouzi, je-li způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který 

hrozil.12 Dochází zde k porovnávání váhy a míry ohrožení chráněných zájmů, jenž se dostávají do 

konfliktu. Ve většině situací platí, že ochrana života a zdraví má přednost před ochranou majetku. 

Při posuzování závažnosti následku je nutné přihlédnout ke konkrétním okolnostem každého 

případu i k tomu, jak situaci vnímá jednající osoba.13 

Dalším omezením jednání za podmínek krajní nouze je vyloučení povinnosti snášet nebezpečí, 

tato povinnost vyplývá z výkonu některých profesí (zdravotnických pracovníků, hasičů, členů 

bezpečnostních sborů apod). Jde o výkon činností, kdy jsou tyto osoby vystaveny zvýšenému 

riziku, na které jsou připravovány a jsou kladeny větší nároky na jejich reakci. 

Trestní zákoník jednání v krajní nouzi neizoluje pouze na ohroženou osobu. Každý je oprávněn 

zasáhnout na pomoc ohrožených zájmů jiných osob, jedná se o tzv. pomoc v krajní nouzi.14 

                                                 
10 § 28 odst. 2 TZ. 
11 Např. VOKOUN, Rudolf. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 

8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Str. 213. ISBN 978-80-7552-358-7.  
12 § 28 odst. 2 TZ. 
13 JELÍNEK, Jiří. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. Student. Str. 258-259. ISBN 978-80-7502-236-

3.  
14 Tamtéž. Str. 256. 
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1.2.2. Nutná obrana 

Následující ustanovení trestního zákoníku upravuje nutnou obranu. Nejde o trestný čin, jestliže 

někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem15, takové 

jednání lze označit právě za nutnou obranu. 

Nutná obrana je zvláštním případem ke krajní nouzi. Nebezpečí je v tomto případě vyvolané 

útokem člověka. Obrana nesmí překročit meze určené zákonem, konkrétně § 29 odst. 2 TZ, tj. 

nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

Jednotlivé znaky nutné obrany budou blíže rozebrány v části 2. 

1.2.3. Svolení poškozeného 

Další okolností vylučující protiprávnost je svolení poškozeného upravené v § 30 TZ, do 

pozitivního práva byla doplněna s novým trestním zákoníkem. Spáchání trestného činu je 

vyloučeno, pokud pachatel činu jinak trestného jedná se souhlasem poškozeného. U některých 

trestných činů, tak vůbec nedojde k naplnění skutkové podstaty, jelikož vyžadují, aby se tak stalo 

proti vůli poškozeného (např. u trestného činu krádeže dle § 205 TZ). U této okolnosti vylučující 

protiprávnost se projevují některé soukromoprávní aspekty, jako je zásada autonomie vůle 

a jednání na základě konsenzu.16 

Poškozený může svolit jen k zásahu do zájmů, o nichž může sám bez omezení rozhodovat. 

Nikdy pak nelze udělit souhlas s usmrcením nebo s ublížením na zdraví, s výjimkou souhlasu 

s lékařskými zákroky, jež jsou v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe.17 

Svolení tak nepřipadá v úvahu ani v případě trestných činů chránících zájmy celé společnosti, 

nikoliv poškozeného (např. u trestného činu kuplířství dle § 189 TZ). 

Souhlas musí být učiněn dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, ale nemusí být výslovný. 

Svolení má obsahovat, jak souhlas se samotným jednáním, tak i s výsledkem. Jde o jednostranné 

právní jednání a přijetí adresátem není nutné. Jednající osoba však musí o svolení poškozeného 

vědět, jinak by se situace posuzovala jako nezpůsobilý pokus podle ustanovení o skutkovém 

omylu.18 Osoba páchající čin jinak trestný, by měla mít svolení poškozeného v okamžiku svého 

                                                 
15 § 29 odst. 1 TZ. 
16 KUCHTA, Josef. K některým problémům svolení poškozeného a výkonu výchovných opatření. In: GŘIVNA, 

Tomáš (ed.) a kol. Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě 

ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. Str. 142. ISBN 978-80-7400-709-5.  
17 § 30 odst. 3 TZ. 
18 KUCHTA, Josef. K některým problémům svolení poškozeného a výkonu výchovných opatření. In: GŘIVNA, 

Tomáš (ed.) a kol. Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě 

ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. Str. 143. ISBN 978-80-7400-709-5.  
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jednání, tedy předem nebo současně s ním. Rozhodujícím momentem je dokonání činu, u trestných 

činů hromadných, trvajících a u pokračování v trestném činu potom jejich dokončení. Ustanovení 

§ 30 odst. 2 TZ nevylučuje ani možnost následného svolení poškozeného, za podmínky, že 

pachatel činu jinak trestného mohl vzhledem k okolnostem případu a k jeho poměrům udělení 

svolení důvodně předpokládat.19 

Svolení poškozeného k činu jinak trestnému ovšem nevylučuje naplnění skutkové podstaty 

jiného trestného činu. Pokud poškozený udělí souhlas s poničením vlastní věci s cílem získat 

pojistné plnění, a to s vědomím jednající osoby, nedojde k naplnění skutkové podstaty trestného 

činu poškození cizí věci, svolení poškozeného v tomto případě nevylučuje trestní odpovědnost za 

trestný čin pojistného podvodu. Poškozený totiž není oprávněn bez omezení o tomto zájmu 

rozhodnout, jelikož neslouží k jeho ochraně.20 

1.2.4. Přípustné riziko 

S účinností od roku 2010 je v trestním zákoníku vymezeno také přípustné riziko. Jde o široce 

pojatou okolnost vylučující protiprávnost, jelikož má chránit rizikové činnosti, jejichž cílem je 

prospěch celé společnosti, ať už jde o rizika spojená s výrobou a výzkumem, s výkonem různých 

povolání nebo se sportem. 

Beztrestná je osoba, která ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem společensky 

prospěšnou činností v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, jestliže je to 

v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, jež měla v době rozhodování o dalším 

postupu.21 

Mimo meze přípustného rizika je situace, při které dochází k ohrožení života a zdraví člověka 

bez jeho souhlasu podle jiného právního předpisu, případně pokud očekávaný výsledek zcela 

zřejmě neodpovídá míře podstoupeného rizika, anebo kdy prováděná činnost odporuje jinému 

právnímu předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti či se příčí dobrým mravům.22 

Při snahách o vědecko-technický pokrok nebo při jiných společensky prospěšných činnostech 

může dojít k ohrožení chráněného zájmu. Rizikem je v tomto případě vědomí, že mimo žádaný 

výsledek činnosti, může nastat i negativní následek. Jednající v přípustném riziku má povinnost 

zmenšit hrozbu na minimum. Jednání je dovolené, v případě, že je dodržena zásada 

                                                 
19 Např. VOKOUN, Rudolf. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 

8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Str. 228-229. ISBN 978-80-7552-358-7.  
20 GŘIVNA, Tomáš. K § 30 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 423. ISBN 978-80-7400-428-5.  
21 § 31 odst. 1 TZ. 
22 § 31 odst. 2 TZ. 
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proporcionality a očekávaný užitek pro společnost převyšuje míru podstupovaného rizika. Vždy 

se musí jednat o pouhou možnost vzniku škody, zejména se hledí na ohrožený statek (zda jde 

o zdraví nebo na příklad o majetkovou škodu), rozsah možného poškození a jeho 

pravděpodobnost. V ojedinělých případech se můžeme setkat i s ohrožením života či zdraví 

člověka ve prospěch společenského pokroku. Osoba, která je vystavena nebezpečí, musí jednat 

dobrovolně, na základě všech dostupných informací.23 S takovými případy jsme se mohli setkat 

v kosmonautice nebo u lékařských experimentů. 

Současně platí, že riziko musí být subsidiární. Očekávaného výsledku tedy nemůže být 

dosaženo jiným způsobem. Výjimečně se jedná o povolené riziko, i pokud lze výsledku docílit 

jinak, ale pouze při vynaložení nepoměrně vyšších nákladů nebo v případě hrozícího prodlení.24 

Jde o okolnost vylučující protiprávnost, která je stejně jako nutná obrana speciální ke krajní 

nouzi. Na rozdíl od krajní nouze zde dochází pouze k ohrožení zájmů chráněných trestním právem, 

nikoliv k jejich poruše. U přípustného rizika se objevuje subsidiarita prospěšného výsledku, 

zatímco u krajní nouze jde o subsidiaritu odvrácení nebezpečí.25 

1.2.5. Oprávněné použití zbraně 

Ustanovení § 32 TZ vylučuje trestní odpovědnost toho, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem. Tato okolnost vylučující protiprávnost se nevztahuje na 

všechny, kteří mají obecné oprávnění nosit a použít zbraň upravené zákonem o zbraních26, ale na 

ty, kterým je dáno zvláštní oprávnění jinými předpisy. Mezi zvláštní předpisy určující podmínky 

použití zbraně patří zejména: 

- zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR; 

- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii; 

- zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR; 

- zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii; 

- zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů; 

- zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky; 

- zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky; 

                                                 
23 JELÍNEK, Jiří. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. Student. Str. 272-273. ISBN 978-80-7502-236-

3.  
24 GŘIVNA, Tomáš. K § 31 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 428. ISBN 978-80-7400-428-5.  
25 Tamtéž. Str. 427. 
26 Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. 
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- zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.27 

Nemyslí se zde zbraň ve smyslu § 118 TZ (tj. cokoliv, čím lze učinit útok proti tělu důraznější), 

ale jde o užší definici zbraně, jak je uvedena v jednotlivých zákonech i s podmínkami jejího užití. 

Vždy se rozumí zbraň v tzv. technickém smyslu, kdy se jedná o zbraň střelnou, případně zbraň 

bodnou, sečnou a různé speciální zbraně (např. zákon o Policii ČR).28 

Slovní spojení použití zbraně znamená užití způsobem, ke kterému je určena. Zacházení se 

zbraní jiným způsobem je považováno za použití jiného donucovacího prostředku, příkladem je 

třeba varovný výstřel. Speciální zákony vždy uvádí přesné podmínky, za nich je možné zbraň užít 

a které je třeba dodržet, aby došlo k naplnění podmínek této okolnosti vylučující protiprávnost.29 

1.2.6. Další okolnosti vylučující protiprávnost 

Mimo demonstrativní výčet obsažený v hlavě III TZ patří k okolnostem vylučujícím 

protiprávnost i ty okolnosti, které zákonodárce v trestním zákoníku výslovně zmiňuje a ty, kde 

tomu tak není.  

Jako samostatná okolnost vylučující protiprávnost bývá uváděn lékařský zákrok, který trestní 

zákoník uvádí v rámci svolení poškozeného v § 30 odst. 3. V lékařském zákroku jsou 

zkombinovány dvě okolnosti vylučující protiprávnost, jednou z nich je právě svolení poškozeného 

na straně pacienta, druhou výkon dovolené činnosti na straně lékaře.30 Podmínkou vyloučení 

trestnosti je postup lege artis, jež je v souladu s dosaženým stavem lékařské vědy a praxe. 

Do skupiny okolností vylučujících trestní odpovědnost lze zařadit také beztrestnost agenta 

vyjádřenou v § 363 TZ. Agent není trestný za činnost organizované skupiny nebo za podporu 

organizované skupiny, jestliže se činu dopustil, aby došlo k odhalení pachatele trestné činnosti 

spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny, nebo se předešlo spáchání této trestné 

činnosti. Zájem společnosti na odhalení organizovaného zločinu převáží porušené zájmy. Ani tato 

beztrestnost není úplná, trestní zákoník ji omezuje na vybrané trestné činy. Rovněž se nevztahuje 

na agenta, který organizovanou skupinu založí nebo je jejím vedoucím představitelem. 

                                                 
27 VOKOUN, Rudolf. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 

8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Str. 233. ISBN 978-80-7552-358-7.  
28 Tamtéž. Str. 234. 
29 ŠÁMAL, Pavel. K K § 32 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 432-433. ISBN 978-80-7400-428-5. 
30 NOVOTNÝ, František, Petr HULINSKÝ. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: NOVOTNÝ, František. Trestní 

právo hmotné. 4. aktualizované a doplnění vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. Str. 164. 

ISBN 978-80-7380-651-4.  
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Z procesního hlediska je poté použití agenta jako operativně pátracího prostředku uvedeno 

v § 158e TŘ.31 

Dále k okolnostem vylučujícím protiprávnost patří beztrestnost některých osob při neoznámení 

vybraných trestných činů zmíněná v § 368 odst. 2 a odst. 3 TZ.32 Již od počátku nejde o trestné 

jednání, jestliže osoba bez odkladu neoznámí trestný čin, který by mohl jí nebo osobu jí blízkou 

uvést v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy či v nebezpečí trestního stíhání33. 

Stejně tak existuje výjimka z oznamovací povinnosti pro advokáty při vykonávání advokátní 

praxe, duchovní v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo pro osoby poskytující pomoc 

obětem trestných činů. 

 Trestní odpovědnost vylučují také okolnosti zařaditelné do kategorie výkon práv a plnění 

povinností, ať už vyplývající ze zákona nebo z rozhodnutí státních orgánů. Do tohoto souboru 

okolností vylučujících protiprávnost lze podřadit i výkon rodičovských práv, některých povolání, 

zajišťovací úkony a zásahy do základních lidských práv podle trestního řádu nebo sankce ukládané 

soudy podle trestního zákoníku, respektive opatření ukládaná na základě zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže.34 Proto při zadržení podezřelého v souladu s právními předpisy nejde o trestný 

čin omezení osobní svobody, ale o úkon trestním právem výslovně dovolený. 

Plněním povinností se rozumí i výkon závazného rozkazu příslušníka bezpečnostních sborů 

nebo ozbrojených sil podle zvláštních právních předpisů. Rozkaz je závazný, je-li vydán 

oprávněnou osobou, zpravidla nadřízeným, při plnění služebních úkonů. Podřízený je povinen 

rozkaz splnit vždy, není-li zjevně zločinný. Pokud by podřízený rozkaz plnil i v tomto případě, byl 

by trestně odpovědný společně s tím, kdo rozkaz vydal. Není-li možné protiprávnost rozkazu 

rozpoznat, za trestný čin spáchaný na základě rozkazu odpovídá pouze nadřízený jako tzv. nepřímý 

pachatel.35  

Také sportovní aktivity lze chápat jako vykonávání dovolené činnosti, při které lze uplatnit 

některou z okolností vylučujících protiprávnost. Pro srovnání Šámal a Gřivna36 uvádí, že riziko ve 

                                                 
31 NOVOTNÝ, František, Petr HULINSKÝ. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: NOVOTNÝ, František. Trestní 

právo hmotné. 4. aktualizované a doplnění vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. Str. 168-

169. ISBN 978-80-7380-651-4. 
32 NOVOTNÝ, František. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: CHMELÍK, Jan, František NOVOTNÝ a Simona 

STOČESOVÁ. Trestní právo hmotné: obecná část. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. Právnické 

učebnice. Str. 139. ISBN 978-80-7380-583-8.  
33 § 368 odst. 2 TZ. 
34 NOVOTNÝ, František, Petr HULINSKÝ. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: NOVOTNÝ, František. Trestní 

právo hmotné. 4. aktualizované a doplnění vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. Str. 166-

167. ISBN 978-80-7380-651-4.  
35 ŠÁMAL, Pavel, Tomáš GŘIVNA. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: 

komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. Str. 386. ISBN 978-80-7400-428-5.  
36 Tamtéž. Str. 387. 
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sportu obsahuje jak svolení poškozeného, tak výkon dovolené činnosti, avšak dle jejich názoru má 

nejblíže k přípustnému riziku, jež bude vzhledem k široké zákonné definici nejčastěji využívané 

i v praxi. Zejména při kolektivních sportech vzniká riziko újmy na zdraví hráčů, které sportovec 

svým vstupem do hry přebírá. K minimalizaci možného zranění jsou přijímána sportovní pravidla. 

Při jejich závažném porušení nemůže dojít k vyloučení trestní odpovědnosti.37 

Jak již bylo uvedeno výše, žádný taxativní seznam okolností vylučujících protiprávnost 

neexistuje a v trestněprávní praxi bude možné narazit na situace, které budou spadat pod výkon 

dovolené činnosti a tím splní požadavky pro vyloučení trestní odpovědnosti, i když nebudou 

v pozitivním právu výslovně upraveny. Soudy musí vždy posuzovat splnění podmínek 

jednotlivých okolností vylučujících protiprávnost s ohledem na konkrétní situaci, i to, jak se jeví 

konající osobě.

                                                 
37 VOKOUN, Rudolf. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 

8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Str. 236. ISBN 978-80-7552-358-7.  
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2. Nutná obrana 

2.1. Vývoj nutné obrany od 19. století 

Nutná obrana je velmi starým institutem, který vychází z přirozených práv člověka a s její 

různou formou se můžeme setkat v téměř každé kultuře, i když její přenos do platného práva 

přinesl až stát. Vývoj v našem právním řádu odráží i společenské poměry.38 

Na našem území byla prvně upravena v rakouském trestním zákoníku v císařském patentu 

č. 117/1852 ř. z., kde byla popsána jako spravedlivá obrana v rámci okolností vylučujících zlý 

úmysl. Za spravedlivou se považovala taková obrana, kdy šlo z povahy osob, času, místa, ze 

způsobu útoku či jiných okolností usoudit, že pachatel použil obranu potřebnou k odvrácení útoku 

na život, svobodu nebo jmění od sebe nebo jiného, případně pokud z poděšení, ze strachu nebo 

z leknutí překročil definované meze povolené obrany (v takovém případě však mohl odpovídat za 

nedbalostí trestní čin).39 

V průběhu 30. let minulého století se naše trestněprávní nauka dostala pod vliv německé 

doktríny. Představitelé této doby nechápali nutnou obranu stejně, kdy např. Miřička ji považoval 

za institut vyloučení bezprávnosti (tj. došlo ke splnění všech znaků trestného činu, ale je dána 

okolnost vylučující bezprávnost), naproti tomu, Kallab říkal, že jde o úplné vyloučení 

protiprávnosti a nemůže jít o trestný čin.40 

V trestním zákoníku z roku 1950 byla nutná obrana plně ovlivněna politickým režimem. 

Ustanovení § 8 trestního zákona č. 86/1950 Sb. stanovilo: Jednání jinak trestné, jímž někdo odvrací 

útok na lidově demokratickou republiku, její socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu nebo 

na jednotlivce, není trestným činem, jestliže a) útok přímo hrozil nebo trval a b) obrana byla útoku 

přiměřená. A i v rámci zákonné dikce bylo patrné zúžení podmínek nutné obrany (požadavek 

přiměřenosti mezi útokem a obranou), které mělo prospět upevnění státního zřízení. 

Krátce po přijetí trestního zákona z roku 1950 byl přijat nový zákon č. 140/1961 Sb., který 

nabyl účinnosti dne 1. 1. 1962, stalo se tak v období krátkého uvolnění totalitního režimu, jež se 

promítlo i do textace § 13 upravujícího nutnou obranu. Uvedený paragraf zněl: Čin jinak trestný, 

kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není 

trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zřejmě nepřiměřená povaze 

                                                 
38 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica. Str. 

14. ISBN 80-210-2198-5.  
39 § 2 písm. g) zákona 117/1852 ř.z., o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících 

ke dni 1. 1. 1927. 
40 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica. Str. 

30. ISBN 80-210-2198-5.  
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a nebezpečnosti útoku. Účelem této změny, bylo zabránit stíhání osob, které svým jednáním chrání 

společenské zájmy41, a to pomocí odstranění požadavku proporcionality nutné obrany. Obrana již 

nemusela být přiměřená útoku, ale nesměla být zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku. 

Jedinou novelou § 13 trestního zákona z roku 1961 byl zákon č. 290/1993 Sb.42 upravující 

negativní podmínky nutné obrany. Došlo k nahrazení pojmu zřejmě nepřiměřená za zcela zjevně 

nepřiměřená a pojmu povaze a nebezpečnosti útoku za způsobu útoku. Podle důvodové zprávy43 

bylo cílem této novely rozšít meze nutné obrany s ohledem na požadavky teorie a praxe, a tím 

zvýhodnit postavení obránce. Důvodová zpráva dále uvádí, že „pojem nebezpečnosti útoku, který 

je značně abstraktní, se nahrazuje pojmem způsobu útoku, který především jeho nebezpečnost 

charakterizuje“44. Tento bod novelizace vyvolal diskuzi v odborných kruzích, zda tímto krokem 

opravdu došlo k rozšíření hranic beztrestného jednání. Dolenský45 uvádí, že v souladu s výkladem 

dle různých metod (nikoliv pouze jazykové), skutečně dochází k rozšíření možností obrany proti 

útočníkovi, kdy pojem způsob útoku zahrnuje celou škálu kritérií určujících nebezpečnost útoku, 

a zároveň není nutné posuzovat poměr ohrožených a obětovaných hodnot. Lněnička46 se k novele 

staví spíše kriticky, když uvádí, že pojem způsob útoku může omezit obránce a pokud by byl 

správný výklad Dolenského, způsob útoku by se nijak nelišil od dřívějšího pojmu nebezpečnost 

útoku. Následný vývoj výkladu se přiklonil k názoru Dolenského a termín způsob útoku je 

interpretován široce (viz bod 2.3.1 písm. d). 

S účinností od 1. 1. 2010 byl přijat aktuální trestní zákoník, který do § 29 přebral přechozí text 

zákona ve znění po provedené novele. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že jde o znění, které se 

v praxi osvědčilo a dostatečně zohledňuje subjektivní stav obránce. 47 

                                                 
41 VLÁDA. Důvodová zpráva k zákonu č. 140/1961 Sb. trestní zákon, č. 140/1961 Dz. [online]. [cit. 2019-10-20]. 

Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/32408/1/2. 
42 Zákon č. 290/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích. 
43 VLÁDA. Důvodová zpráva k zákonu č. 290/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České 

národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, č. 290/1993 Dz. [online]. [cit. 2019-10-20]. Dostupné 

z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mjzhezv6mrzgbpwi6q&rowIndex=0. 
44 Tamtéž. K čl. I bodu 4. 
45 DOLENSKÝ, Adolf. Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák.) k diskusi. [online]. Bulletin advokacie. 1994, č. 1, 

s. 19. [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptcojzgrpweyk7gfpxgxzrhe&groupIndex=1&rowIndex=0. 
46 LNĚNIČKA, Jiří. Ad "Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák.)". [online]. Bulletin advokacie. 1994, č. 4, s. 13. 

[cit. 2019-10-20]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptcojzgrpweyk7grpxgxzrgm&groupIndex=0&rowIndex=0. 
47 VLÁDA: Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, č. 40/2009 Dz. [online]. [cit. 2019-06-16]. 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6nbql5shu&rowIndex=0. K § 29 TZ. 
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2.2. Nutná obrana napříč právním řádem 

Oprávnění k nutné obraně vyplývá již z Listiny základních práv a svobod48. Čl. 6 Listiny 

základních práv a svobod upravuje právo na život, ani právo jednotlivce nebýt zbaven života však 

není absolutně neomezitelné a v odstavci 4 citovaného článku se píše: Porušením práv podle 

tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, jež podle zákona není 

trestné.  

Tento odstavec by mohl být použit v krajních případech za splnění podmínek § 29 TZ, při 

kterých může dojít až k usmrcení útočníka obráncem.49 Doktrína také vnímá paralelu mezi nutnou 

obranou a právem na odpor uvedeným v čl. 23 Listiny základních práv a svobod50 jako určitými 

formami svémoci, kdy právo na odpor je právem kolektivním, je dáno občanům, a to za stavu 

ústavní nouze, naopak k nutné obraně jsou oprávněni jednotlivci.51 Podle Novotného a Kybice 

právo na obranu vychází z oprávnění k sebeobraně jako přirozeného práva jedince a ideje 

prosazování právního řádu, kdy se osoba musí útoku bránit sama, jelikož včasný zásah orgánu 

veřejné moci není možný a pomocí nutné obrany dochází k jeho nahrazení.52 

Nutnou obranu jako okolnost vylučující protiprávnost upravuje kromě hlavního předpisu 

trestního práva hmotného i přestupkový zákon53 v § 25, který přebral úpravu trestního zákoníku. 

Podmínky nutné obrany dle trestního zákoníku a přestupkového zákona jsou totožné, ustanovení 

přestupkového zákona se použije na činy společensky méně škodlivé. 

Institut nutné obrany se objevuje i v soukromém právu, a to konkrétně v § 2905 občanského 

zákoníku54, který zní: Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající 

protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. To neplatí, je-li 

zjevné, že napadenému hrozí vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela 

zjevně nepřiměřená, zejména vzhledem k závažnosti újmy útočníka způsobené odvracením útoku. 

                                                 
48 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součástí ústavního pořádku České republiky. 
49 KOKEŠ, Marian. K čl. 6 Listiny základních práv a svobod. In: WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních 

práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Str. 178. ISBN 978-

80-7357-750-6.  
50 Čl. 23 Listiny základních práv a svobod zní: Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by 

odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů 

a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 
51 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. Díl 2, Práva a svobody. 2. doplněné 

a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde, 2002. Zákony - komentáře. Str. 217. ISBN 80-7201-391-2.  
52 NOVOTNÝ, František, Petr KYBIC. [online]. Nutná obrana (několik poznámek). Trestní právo. 2015, roč. XIX, 

č. 2, s. 14 an. ISSN 1211-2860. [cit. 2019-06-16]. Dostupné 

z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/53428/1/2?vtextu=Nutn%C3%A1%20obrana%20%28n%C4%9Bko

lik%20pozn%C3%A1mek#lema0. 
53 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„přestupkový zákon“). 
54 Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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I zde můžeme spatřovat stejné znaky jako je odvracení hrozícího nebo trvajícího útoku 

a požadavek na určitou úroveň přiměřenosti obrany. Účel úpravy je však odlišný, zatímco 

v soukromém právu se vztahuje k vyloučení odpovědnosti k náhradě škody, ve veřejném právu 

vylučuje trestnost jednání obránce. 

2.3. Znaky nutné obrany 

Ustanovení § 29 upravuje nutnou obranu pomocí několika podmínek, které musí být splněny 

kumulativně. O nutnou obranu se jedná, pokud někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok, 

a to na zájem chráněný trestním zákonem, zároveň obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená 

způsobu útoku. Už ze samotného názvu této okolnosti vylučující protiprávnost vyplývá požadavek 

na nutnost obrany, tj. její potřebnost k odvrácení útoku.55 

Naplnění podmínek nutné obrany vylučuje trestní odpovědnost, ale i protiprávnost. Jednání 

v nutné obraně tedy nemůže být trestným činem, přestupkem a z důvodu absence protiprávnosti je 

vyloučena i možnost uplatnění občanskoprávní odpovědnosti za způsobenou škodu.56 

Čin v nutné obraně, který by jinak naplňoval znaky trestného činu nebo provinění57, není ani 

společensky škodlivý, jelikož chrání tytéž hodnoty chráněné trestním zákoníkem. Právní úprava 

preferuje obránce, jenž svémocí nahrazuje zásah veřejné moci, který by přišel pozdě, na obranu se 

nahlíží ze subjektivního pohledu (s přihlédnutím k tomu, jak se obránci situace jevila v době 

útoku), naopak útočník by měl v mezích zákona nést riziko svým útokem vyvolané.58 Obdobně59 

se vyjadřuje také Nejvyšší soud např. v usnesení ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 6 Tdo 1347/2008, Sb. 

rozh. tr. č. 13/2010. 

Pomoc v nutné obraně je přípustná, tzn., že přispět k jednání v nutné obraně je kromě 

bezprostředně dotčené osoby oprávněn kdokoliv, ať se napadený aktivně brání nebo ne. Také 

judikaturou je dovozeno, že „jde o nutnou obranu, odvrací-li napadený činem jinak trestným útok 

na tělesnou integritu přímo mu hrozící proto, že se snažil odvrátit útok směřující proti tělesné 

                                                 
55 VLÁDA: Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, č. 40/2009 Dz. [online]. [cit. 2019-06-16]. 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6nbql5shu&rowIndex=0. K § 29 TZ. 
56 VOČKA, Vladimír. K § 29 TZ. In: DRAŠTÍK, Antonín a spol. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Str. 250. ISBN 978-80-7478-790-4.  

57 Dle § 6 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

58 ŠÁMAL, Pavel. K K § 29 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 399. ISBN 978-80-7400-428-5.  
59 „Stav nutné obrany je důvodem vylučujícím nebezpečnost činu pro společnost i jeho protiprávnost. Účelem nutné 

obrany je umožnit občanům ochranu vlastních zájmů, ale i zájmů jiných osob, společnosti a státu. V souvislosti s tím 

je nutno zdůraznit, že musí platit zásada, podle níž riziko vyvolané útokem nese útočník a nikoli obránce.“ 
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integritě jiné osoby“60. Osoba zasahující na pomoc může jednat v nutné obraně, protože se nestává 

útočníkem a útok na pomocníka je nutné považovat za pokračování útoku na původní osobu 

ohroženou útokem.61 

Z hlediska subjektivní stránky je vyžadován úmysl ve vztahu ke každé z podmínek nutné 

obrany, hlavně, že obranné jednání je přiměřené intenzivní a jeho cílem je odvrátit hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Pokud by spácháním trestného činu mimoděk 

došlo k odvrácení útoku na jiného, nemohlo by dojít k posouzení případu jako beztrestného 

jednání za okolností vylučujících protiprávnost, k situaci by ale bylo možné přihlédnout při 

posouzení povahy a závažnosti trestného činu.62 

2.3.1. Útok 

Útokem se rozumí protiprávní jednání člověka proti zájmům chráněným trestním zákonem, 

které je společensky škodlivé. Zákonná definice útoku neexistuje. Lze jej považovat za zvláštní 

druh nebezpečí vyvolaný jednáním člověka ve formě konání nebo opomenutí. Útok může být 

trestným činem, ovšem stačí pokud by naplnil skutkovou podstatu přestupku nebo znaky jiného 

deliktu.63 

Definice obsahuje požadavek, aby šlo o jednání člověka. Zvíře tedy není považováno za 

útočníka a nebezpečí by bylo možné odvrátit pomocí jednání v krajní nouzi, ovšem pokud by zvíře 

bylo použito člověkem jako živý nástroj, obránce by mohl beztrestně konat za podmínek nutné 

obrany, a to i proti člověku, který psovi dává rozkazy. Za útok se považuje i chování dětí, osob 

stižených duševní poruchou.64 Současně i osob jednajících ve skutkovém omylu. Dřívější naukou 

byly tyto situace posuzovány pomocí ustanovení o krajní nouzi a bylo vyžadováno, aby došlo ke 

splnění požadavků proporcionality a subsidiarity. Šámal65 k této problematice uvádí, že jsou tím 

na obránce kladeny přílišné nároky, když se v rozrušení, v krátkém čase musí rozhodnout, jak 

situaci vyřeší. Dále říká, že postačí, pokud je útok protiprávní a cílí na zájem chráněný trestním 

                                                 
60 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 1969, sp. zn. 7 Tz 67/69, Sb. rozh. tr. č. 7/1970. 
61 Rozsudek Nejvyššího soudu SSR z 29. 6. 1978, sp. zn. 4 Tz 40/78, Sb. rozh. tr. č. 9/1980. 
62 ŠÁMAL, Pavel. K § 29 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 400. ISBN 978-80-7400-428-5.  
63 JANEČKOVÁ, Eva. Právní aspekty sebeobrany. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní rukověť. Str. 35. ISBN 978-

80-7478-760-7.  
64 NOVOTNÝ, František, Petr KYBIC. [online]. Nutná obrana (několik poznámek). Trestní právo. 2015, roč. XIX, 

č. 2, s. 14 an. ISSN 1211-2860. [cit. 2019-06-16]. Dostupné 

z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/53428/1/2?vtextu=Nutn%C3%A1%20obrana%20%28n%C4%9Bko

lik%20pozn%C3%A1mek#lema0. 
65 ŠÁMAL, Pavel. K § 29 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 401. ISBN 978-80-7400-428-5.  
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zákonem, nemusí být přímo trestným činem, ani nemusí být proveden osobou trestně odpovědnou, 

aby bylo přípustné využití institutu nutné obrany podle podmínek § 29 TZ. 

Autorka práce souhlasí s vývojem výkladu v druhém uvedeném názoru, domnívá se, že by 

mohlo být hrubě nespravedlivé, aby se po osobě, která je napadena, vyžadovalo, aby posoudila, 

zda při odvracení útoku nehrozí následek stejně závažný nebo ještě závažnější, než ten který hrozil. 

V případě že člověk, ať už nepříčetný, jednající ve skutkovém omylu nebo nezletilý, jinému usiluje 

o život, má autorka práce za to, že není v silách obránce, v jeho psychickém rozpoložení, 

vyhodnotit situaci zcela přesně a může se cítit stejně ohrožen jako osoba, která je napadena plně 

trestně odpovědným útočníkem. Využití mírnějších podmínek nutné obrany je na místě. 

V praxi se také vyskytují situace, kdy se osoba snaží bránit útoku, který není skutečný, jde 

o tzv. putativní nutnou obranu. V takovém případě by se uplatnilo ustanovení § 18 odst. 4 TZ66 

o skutkovém omylu o okolnosti vylučující protiprávnost. Pachatel předpokládající své napadení, 

může odpovídat pouze za trestný čin spáchaný z nevědomé nedbalosti, pokud o tom, že útok není 

skutečný vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl67. Bylo by tomu 

na příklad v situaci, kdy kolemjdoucí osoba v pachateli svým pohybem vyvolá pocit, že ho chce 

oloupit a on jí v rámci své putativní obrany usmrtí, nebude odpovídat za úmyslný trestný čin 

vraždy, ale za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti s následkem smrti.68 

a)  Chráněné zájmy 

Čin v nutné obraně je přípustný proti útoku směřujícímu na zájem chráněný trestním zákonem. 

Chráněným zájmem se rozumí objekt trestného činu, tj. chráněný společenský vztah nebo hodnota. 

Každý trestný čin definovaný ve zvláštní částí trestního zákoníku obsahuje konkrétní chráněný 

statek jako podstatnou náležitost své skutkové podstaty. Do konkrétních hlav trestního zákoníku 

jsou trestné činy děleny podle skupin objektů, tj. dle společných znaků jednotlivých skutkových 

podstat trestných činů.69 

Mezi chráněné statky patří jak zájmy jednotlivců, zájmy skupinové, státu nebo celé 

společnosti. Současná zákonná úprava zájmy chráněné trestním zákonem pro účely nutné obrany 

                                                 
66 Které zní: Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkovou okolnost, která vylučuje jeho protiprávnost, nejedná 

úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti. 
67 § 16 odst. 1 písm. b) TZ. 
68 SOTOLÁŘ, Alexander. K § 18 TZ. In: DRAŠTÍK, Antonín a spol. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Str. 134. ISBN 978-80-7478-790-4.  
69 VOČKA, Vladimír. K § 29 TZ. In: DRAŠTÍK, Antonín a spol. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Str. 251. ISBN 978-80-7478-790-4.  
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žádným způsobem neeliminuje.70 V rámci nutné obrany jsou nejčastěji ohrožovány nebo 

porušovány zájmy na ochranu života a zdraví, ochranu majetku, svobody, osobnosti a soukromí 

člověka i jeho cti a důstojnosti.71 

Úprava trestního zákona z roku 196172 vyžadovala vyšší míru proporcionality mezi zájmem 

chráněným a zájmem poškozeným v rámci nutné obrany, nyní je možné obětovat i zájem méně 

významný na úkor zájmu důležitějšího (např. lze poškodit zájem na ochraně zdraví při bránění 

zájmu na zachování majetku), nesmí však dojít k vybočení z požadavku na přiměřenost obrany 

vůči způsobu útoku.73 

Pokud trestní zákoník požaduje porušení chráněného zájmu určité intenzity k naplnění znaků 

trestného činu, pro účely nutné obrany není překročení definované hranice vyžadováno, uvedené 

se vztahuje například na trestné činy, kde je vyžadován limit pro výši škody, prospěchu nebo 

hodnoty věci anebo naplnění definice ublížení na zdraví a těžké újmy na zdraví. Z toho vyplývá, 

že se lze beztrestně bránit útoku na zdraví nižší intenzity, aniž by útočníkem došlo k naplnění 

skutkové podstaty trestného činu ublížení na zdraví dle § 146 TZ, samozřejmě při splnění ostatních 

podmínek nutné obrany.74 Současně však nesmí jít o chování, které by bylo z hlediska trestního 

práva zanedbatelné. 

b)  Protiprávnost útoku 

Jak bylo uvedeno výše,  podmínkou naplnění pro beztrestnost činu v nutné obraně, musí být 

útok protiprávní, přičemž není nutné, aby byl útok přímo trestným činem, ale může být 

i přestupkem nebo jiným deliktem. 

Útokem je rovněž jednání, kterým nedojde k naplnění některého ze znaků skutkové podstaty 

trestného činu, tj. jednání, jež nenaplní určitou intenzitu (útokem nedojde k překročení výše škody 

nebo úrovně poškození zdraví, viz bod 2.3.1 písm. a). 

                                                 
70 Naproti tomu třeba starý rakouský trestní zákoník připouštěl nutnou obranu pouze proti útoku na život, zdraví 

a jmění. Srov. NOVOTNÝ, František, Petr KYBIC. [online]. Nutná obrana (několik poznámek). Trestní právo. 2015, 

roč. XIX, č. 2, s. 14 an. ISSN 1211-2860. [cit. 2019-06-16]. Dostupné 

z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/53428/1/2?vtextu=Nutn%C3%A1%20obrana%20%28n%C4%9Bko

lik%20pozn%C3%A1mek#lema0. 
71 JELÍNEK, Jiří. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. Student. Str. 263. ISBN 978-80-7502-236-3.  
72 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
73 ŠÁMAL, Pavel. In § 29 Tz. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 406. ISBN 978-80-7400-428-5.  
74 Tamtéž. Str. 403. 
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Za útok jsou také považovány činy, jejichž trestnost později zanikla, nebo ty, které naplní 

definici dle hmotného práva a nelze je stíhat pouze z procesních důvodů (např. je dán některý 

z důvodů nestíhatelnosti dle § 11 TŘ).75 

Legální jednání není možno považovat za útok, proti kterému by byla přípustná nutná obrana. 

Proti nutné obraně není nutná obrana dovolená. V případě, že útočník vyvolá svým trestným činem 

obranné jednání poškozeného, které nevykročí ze zákonných mezí, nemůže se dovolat 

beztrestnosti svého činu.76 Útokem není ani jiný povolený výkon činnosti, jako jsou úkony 

úředních osob (např. zadržení policistou), pokud nedojde k tak závažným pochybením při postupu 

úřední osoby, jež by je až zbavovala povahy takového úkonu nebo by úkony vůbec nenáležely do 

jejich pravomoci.77 Novotný s Kybicem tuto problematiku dále rozvádějí, když říkají, že nutná 

obrana je přípustná pouze proti takovým činům úředních osob, jež svou povahou naplňují znaky 

skutkové podstaty trestného činu, pro znázornění uvádí např. trestný čin zneužití pravomoci úřední 

osoby v § 329 TZ, přičemž v takových případech, pokud to situace umožňuje, doporučují zvážit 

podání oznámení státnímu zástupci nebo stížnosti.78 

c)  Hrozba a trvání útoku 

Dalším znakem nutné obrany je skutečnost, při níž dochází k odvracení hrozícího nebo 

trvajícího útoku, jde tedy o určitou časovou souvislost mezi útočným a obranným jednáním. 

Útok přímo hrozí, existuje-li při stávajícím průběhu událostí důvodná obava, že bude 

bezprostředně následovat. Jako bezprostřední hrozbu je možné vyhodnotit verbální (útočník 

vysloví výhružku) i konkludentní projev vůle k útoku (útočník si připraví zbraň).79 K započetí 

obrany v takové situaci není třeba, aby útočník udeřil první. Nicméně pro posouzení konkrétního 

případu jako nutné obrany je třeba, aby iniciativa pocházela od útočníka.80 Výjimečně může být 

                                                 
75ŠÁMAL, Pavel. In § 29 Tz. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 401. ISBN 978-80-7400-428-5. 
76 VOČKA, Vladimír. K § 29 TZ. In: DRAŠTÍK, Antonín a spol. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Str. 250. ISBN 978-80-7478-790-4.  
77 ŠÁMAL, Pavel. K § 29 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 401. ISBN 978-80-7400-428-5.  
78 NOVOTNÝ, František, Petr KYBIC. [online]. Nutná obrana (několik poznámek). Trestní právo. 2015, roč. XIX, 

č. 2, s. 14 an. ISSN 1211-2860. [cit. 2019-06-16]. Dostupné 

z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/53428/1/2?vtextu=Nutn%C3%A1%20obrana%20%28n%C4%9Bko

li %20pozn%C3%A1mek#lema0. 
79 VOČKA, Vladimír. K § 29 TZ. In: DRAŠTÍK, Antonín a spol. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Str. 251. ISBN 978-80-7478-790-4.  
80 NOVOTNÝ, František, Petr KYBIC. [online]. Nutná obrana (několik poznámek). Trestní právo. 2015, roč. XIX, 

č. 2, s. 14 an. ISSN 1211-2860. [cit. 2019-06-16]. Dostupné 

z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/53428/1/2?vtextu=Nutn%C3%A1%20obrana%20%28n%C4%9Bko

lik%20pozn%C3%A1mek#lema0. 
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nutnou obranou i konání obránce, který útok vyvolal, ať už úmyslně nebo z nedbalosti. Opačně by 

byla kvalifikována situace, kdy domnělý obránce vyprovokuje útok druhé osoby, aby jí mohl 

přivodit újmu se záměrem vyhnout se trestu. Zde by platilo, že celou situaci iniciuje tento zdánlivý 

obránce.81 

Počátek útoku bývá zpravidla ztotožňován s okamžikem, kdy útok přejde do stádia pokusu, 

jde-li o trestný čin. Podle § 21 odst. 1 TZ je pokusem jednání, které bezprostředně směřuje 

k dokonání trestného činu a kterého se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, tímto 

okamžikem je obvykle dáno oprávnění k nutné obraně.82 

V případě přerušení nebo ukončení útoku nebezpečí dále nehrozí a není možné jej odvracet za 

podmínek nutné obrany. Uvedené neplatí pro krátkou přestávku, kdy je zřejmé, že útočník bude 

posléze pokračovat. Jak již bylo naznačeno, ukončení útoku splývá s okamžikem pominutí 

nebezpečí pro chráněné statky nebo s momentem, kdy další nebezpečí nehrozí, jelikož všechny 

zájmy byly poškozeny. Dokonání činu s ukončením útoku nesouvisí, i pokud pachatel krádeže 

utíká s ukradenými věcmi, je možné se proti stále trvajícímu útoku na majetek bránit, ačkoliv je 

trestný čin dokonán (ale není dokončen).83 

d)  Způsob útoku 

Ustanovení § 29 odst. 2 TZ zužuje rozsah nutné obrany pouze na takové činy, které nejsou 

zcela zjevně nepřiměřené způsobu útoku. Posouzení způsobu útoku ve vztahu k přiměřenosti 

obrany je klíčové při aplikaci tohoto ustanovení a tento pojem bývá soudy vykládán velmi široce. 

 Meze nutné obrany byly rozšířeny novelou trestního zákona84  č. 290/1993 Sb., kde byla slova 

„povaze a nebezpečnosti útoku“ nahrazena právě slovy „způsobu útoku“, jež zahrnují množství 

dalších faktorů, tímto krokem bylo zjednodušeno postavení obránce. Znění upravené touto 

novelou bylo převzato do aktuální zákonné úpravy (viz kapitola 2.1). 

Při posuzování způsobu útoku je nutné vzít v úvahu kromě jeho intenzity, také další možný 

vývoj situace, možnost zásahu policejního orgánu nebo veřejnosti i povahu a rozsah ohrožených 

chráněných statků. Intenzita útoku zahrnuje osobu útočníka (ať jde o jeho známou násilnou povahu 

                                                 
81 ŠÁMAL, Pavel. K § 29 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 402. ISBN 978-80-7400-428-5.  
82 VOČKA, Vladimír. K § 29 TZ. In: DRAŠTÍK, Antonín a spol. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Str. 251. ISBN 978-80-7478-790-4.  
83 ŠÁMAL, Pavel. K § 29 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 404. ISBN 978-80-7400-428-5.  
84 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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nebo tělesnou konstituci), případně vyšší počet útočníků, použití zbraně, místo a dobu útoku 

(s ohledem na přístupnost veřejnosti).85 

2.3.2. Přiměřenost obrany 

Jak již bylo uvedeno, trestní zákoník nepřipouští libovolnou obranu proti útoku, ale pouze 

takovou, která není zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Obrana má směřovat k úplnému 

odvrácení útoku, z povahy věci tedy musí být intenzivnější než samotný útok. 

Obránce nemá povinnost se útoku vyhnout útěkem, je oprávněn se mu postavit. Současně 

nemusí zůstat u pouhého odrážení ran, ale může se bránit i aktivně. Obránce se ani aktivní obranou 

útočníkem nestane, ten je dán prvotní iniciativou k útoku. Obrana vždy míří vůči útočníkovi, 

případně proti kterémukoliv z útočníků, pokud jich je více.86 To potvrzuje i judikatura, např. 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 12. 1955, sp. zn 1 Tz 349/55, Sb. rozh. tr. č. 24/1956, 

které uvádí, že „útok ve smyslu § 8 tr. zák. 87, děje-li se více osobami, předpokládá nutně aktivní 

činnost každého z útočníků. V takovém případě je přípustná nutná obrana (za podmínek v § 8 tr. 

zák. uvedených) proti kterémukoli útočníkovi, nikoli jen proti hlavnímu z nich.“ 

Přiměřenost obrany není možné posuzovat pouze podle objektivní skutečnosti, ale mělo by se 

vycházet také ze subjektivního stavu bránící se osoby v době útoku, jak se jí situace jevila 

v rozrušení způsobeném útokem a zda užila obranu, která se jí zdála být nutná pro odražení 

útočníka.88 Šámal89 k problematice výkladu pojmu zcela zjevně nepřiměřené obrany rovněž 

dodává, že je třeba přihlédnout k subjektivnímu hledisku obránce, kdy „zcela zjevné je to, co je 

jasné, očividné a nepochybné, a proto musí jít o vzájemný výrazně hrubý nepoměr“. Nelze ale 

úplně odhlédnout od objektivního hlediska, jelikož by mohlo dojít k vyloučení trestnosti u situací, 

kdy obránce založí svou obranu na úplně chybném vyhodnocení situace, např. v důsledku hrubé 

nepozornosti. Vždy je třeba každý případ posuzovat jednotlivě a objektivní skutečnost hodnotit 

s přihlédnutím k subjektivní stránce.90 

                                                 
85 JELÍNEK, Jiří. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. Student. Str. 265. ISBN 978-80-7502-236-3.  
86 Tamtéž. Str. 266. 
87 Nyní § 29 TZ. 
88 NOVOTNÝ, František, Petr KYBIC. [online]. Nutná obrana (několik poznámek). Trestní právo. 2015, roč. XIX, 

č. 2, s. 14 an. ISSN 1211-2860. [cit. 2019-06-16]. Dostupné 

z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/53428/1/2?vtextu=Nutn%C3%A1%20obrana%20%28n%C4%9Bko

lik%20pozn%C3%A1mek#lema0. 
89 ŠÁMAL, Pavel. K § 29 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 406. ISBN 978-80-7400-428-5.  
90 ŠÁMAL, Pavel. K § 29 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 406. ISBN 978-80-7400-428-5. 
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https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/23689/1/ASPI%253A/86/1950%20Sb.%25238
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/23689/1/ASPI%253A/86/1950%20Sb.%25238
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Ke zvýhodnění obránce dochází samozřejmě z důvodu ochrany zájmů v souladu se zákonem, 

avšak taky z důvodu, že je ve značně znevýhodněném postavení, jelikož útočník volí čas a místo 

napadení i prostředky, jež použije a obránce musí v okamžiku rozhodnout o způsobu obrany, který 

bude v souladu s trestním zákoníkem, což je pro běžného člověka neúměrně složité. Osoba 

jednající v nutné obraně může o způsobu útoku usuzovat dle prostředků, jež útočník používá nebo 

může použít. Obránce však nemá povinnost bránit se výhradně stejnými prostředky, jelikož 

k úspěšnému odražení útoku je třeba, aby byla obrana důraznější. Vždy záleží na způsobu použití 

obranného prostředku (i proti neozbrojenému útočníkovi je možné použít střelné zbraně, avšak 

útočníka může odradit už pouhý varovný výstřel nebo zásah do končetin). V případě, kdy 

k odvrácení útoku postačí útočníka zranit, bylo by jeho usmrcení vykročením z mezí nutné obrany. 

Osoba bránící se není povinna užít mírnějšího prostředku, pokud není jisté, že dojde k ukončení 

útoku.91 

Není vyžadována přísná proporcionalita mezi hrozící a způsobenou škodou jako u institutu 

krajní nouze. Výrazná nerovnováha mezi těmito hodnotami může ukazovat na fakt, že obrana je 

útoku nepřiměřená a tudíž nezákonná. Bylo by tomu tak v případě, kdy obránce poruší zájem na 

ochraně života a usmrtí útočníka, který ohrozil zájem na ochraně majetku drobnou krádeží.92 

2.3.3. Exces z nutné obrany 

O exces z nutné obrany se jedná, pokud dojde k překročení některé z jejích podmínek. Existují 

dva základní druhy excesů neboli vybočení z mezí nutné obrany, a to exces intenzivní a exces 

extenzivní. Obě vybočení mohou být polehčující okolností podle § 41 písm. g) TZ93. 

Excesem intenzivním se rozumí situace, kdy je obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku, je neúměrně intenzivní nebo způsobený následek výrazně převyšuje hrozící škodu. Pro 

extenzivní exces je zásadní doba činu. K překročení hranice nutné obrany v rámci extenzivního 

excesu dojde v případě, kdy se osoba brání útoku předčasně nebo naopak již po jeho ukončení (to 

                                                 
91 NOVOTNÝ, František, Petr KYBIC. [online]. Nutná obrana (několik poznámek). Trestní právo. 2015, roč. XIX, 

č. 2, s. 14 an. ISSN 1211-2860. [cit. 2019-06-16]. Dostupné 
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92 JELÍNEK, Jiří. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. Student. Str. 265. ISBN 978-80-7502-236-3.  
93 § 41 písm. g) TZ zní: Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel spáchal trestný čin 

odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, anebo překročil 

meze přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost. 
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může být vyhodnoceno jako msta útočníkovi), není zde dána podmínka hrozícího nebo trvajícího 

útoku.94 

Pomůckou pro posouzení míry zavinění se rozlišuje exces jarý (stenický), kdy dojde 

k vybočení ze zákonných mezí v následku pachatelovy zlosti, touhy po pomstě, a exces chabý 

(astenický), který nastane v důsledku zmatení, úleku či strachu pachatele.95 

 Pachatel, který vybočí z podmínek nutné obrany může spáchat trestný čin (není zde dán 

charakter společensky prospěšného jednání), jež se posuzuje dle obecných zásad s možným 

přihlédnutím k polehčující okolnosti zmíněné výše. Soud může také mimořádně snížit trest odnětí 

svobody pod dolní hranici trestní sazby v souladu s § 58 odst. 6 TZ.96 

Pro kvalifikaci skutku, který je spáchán v důsledku excesu je třeba se zabývat všemi znaky 

skutkové podstaty konkrétního trestného činu, problematické je správné určení zavinění. Existují 

tři druhy řešení pro určení zavinění k excesu z nutné obrany a ke způsobenému následku. V prvním 

řešení se bude zohledňovat jen zavinění k excesu (úmyslný exces by zakládal úmyslný trestný čin, 

respektive nedbalostní exces přečin z nedbalosti), v druhém jen ke znakům konkrétního trestného 

činu (vybočení z mezí by mělo vliv jen na posouzení činu jako protiprávního), ve třetím se budou 

brát v potaz oba faktory. První dvě řešení nejsou vhodná, jelikož by právní kvalifikace 

nezohledňovala všechny okolnosti, za nichž byl trestný čin spáchán. Třetí řešení se zabývá 

subjektivní stránkou obránce, jak k překročení hranice okolnosti vylučující protiprávnost, tak 

všem prvkům skutkové podstaty. K tomuto se přiklání i soudní praxe97. Z hlediska subjektivní 

stránky tak může jít o vybočení z nutné obrany nezaviněné, úmyslné nebo nedbalostní, přičemž 

úmysl nebo nedbalost musí být dána v požadované formě také ke znakům skutkové podstaty 

trestného činu.98 

K dané problematice se vyjadřuje např. také Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 3. 11. 1993, 

sp. zn. 1 To 55/93, Sb. rozh. tr. č. 16/1994 – I, který připomíná, že zavinění musí být dáno ke všem 

znakům skutkové podstaty trestného činu, ale vzhledem k tomu, že v daném případě došlo 

k vybočení z mezí nutné obrany, musí být zavinění dáno i k tomuto excesu, a dále rozebírá: „To 

                                                 
94 VOČKA, Vladimír. K § 29 TZ. In: DRAŠTÍK, Antonín a spol. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Str. 252. ISBN 978-80-7478-790-4.  
95 ŠÁMAL, Pavel. K § 29 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 408. ISBN 978-80-7400-428-5.  
96 JELÍNEK, Jiří. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. Student. Str. 267. ISBN 978-80-7502-236-3.  
97 „V případě excesu z mezí nutné obrany je podmínkou trestní odpovědnosti obránce nejen zaviněné překročení mezí 

nutné obrany, ale jeho zavinění se musí vztahovat též ke znakům příslušné skutkové podstaty, kterou tím naplnil, 

přičemž nemusí jít o stejnou formu zavinění.“ Z právní věty usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 

5 Tdo 162/2007, Sb. rozh. tr. č.  20/2008. 
98 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica. Str. 

166. ISBN 80-210-2198-5.  
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znamená, že dovozuje-li soud prvního stupně nepřímý úmysl obžalovaného ve vztahu 

ke smrtelnému následku u poškozených, musí být spolehlivě prokázáno, že obžalovaný D. V. 

nejenže věděl, že opakovanými intenzivními údery do hlavy poškozených je může usmrtit a pro 

takový případ s tím byl srozuměn (§ 4 písm. b tr. zák.), ale také, že věděl, že útok obžalovaných již 

netrvá ani přímo nehrozí, rep. trval-li nebo přímo hrozil, věděl, že jeho obrana je ve zřejmém 

nepoměru k nebezpečnosti útoku, a byl s tím srozuměn.“ Soudy v těchto případech musí posuzovat 

více faktorů zohledňující speciální podmínky případů, při kterých dochází k vybočení z mezí nutné 

obrany. 

Excesem z nutné obrany může být naplněna i některá z privilegovaných skutkových podstat 

v trestním zákoníku, buď zločinu zabití podle § 141 TZ, dojde-li nesplněním některé z podmínek 

nutné obrany k úmyslnému usmrcení jiného v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo 

jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 

poškozeného99, případně trestnému činu ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a 

TZ100, dojde-li k úmyslnému způsobení ublížení na zdraví nebo těžké újmy na zdraví.101  

V některých případech by mohlo jít o extenzivní vybočení, jež by nebylo protiprávní, zejména 

pokud by osoba jednala na základě zákonného zmocnění v § 76 odst. 2 TŘ. Toto ustanovení 

výslovně povoluje komukoliv omezit osobu přistiženou při činu nebo bezprostředně poté na osobní 

svobodě za účelem zjištění totožnosti, zamezení útěku nebo zajištění důkazů a bez odkladu osobu 

předat nebo oznámit její zadržení policejnímu orgánu. Pokud by tedy došlo k zadržení pachatele 

až po ukončení útoku, kdy již nehrozí žádné nebezpečí, stále může jít o beztrestný čin.102 

Ustanovení o skutkovém omylu se nepoužije pouze u domnělého útoku v případě putativní 

nutné obrany, ale také je-li dán omyl o způsobu útoku (následkem může být intenzivní vybočení 

použitím zcela zjevně nepřiměřené obrany) nebo o skutečnosti, že útok trvá (následkem může být 

extenzivní vybočení). Za takový čin může pachatel odpovídat, jestliže je dáno jeho zavinění 

z nedbalosti.103 

                                                 
99 § 141 odst. 1 TZ a shodně také § 146a odst. 1 a odst. 3 TZ. 
100 Vztahem mezi nutnou obranou a trestnými činy z omluvitelných pohnutek se zabývá na příklad usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1337/2015-41, Sb. rozh. tr. č.  24/2016, jehož právní věta zní: 

„Jestliže pachatel fyzicky napadl osobu, která na něj předtím násilím zaútočila, a to ze strachu před jejím dalším 

útokem, může spáchat trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a odst. 3 tr. zákoníku jen tehdy, 

nejednal-li za splnění podmínek nutné obrany podle § 29 tr. zákoníku.“ 
101 ŠÁMAL, Pavel. K § 29 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 408. ISBN 978-80-7400-428-5.  
102 Tamtéž. Str. 408. 
103 JELÍNEK, Jiří. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. Student. Str. 268. ISBN 978-80-7502-236-3.  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/4565/1/ASPI%253A/140/1961%20Sb.%25234.0.b?ucin-k-dni=u
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2.3.4. Vztah nutné obrany a krajní nouze 

Nutná obrana je ve vztahu ke krajní nouzi privilegovanou okolností vylučující protiprávnost, 

u obou lze nalézt kromě shodných prvků i zásadní odlišnosti. Krajní nouze se liší hlavně faktory 

jako je: 

- širší povaha nebezpečí, kterému má být zabráněno; 

- užší okruh oprávněných osob; 

- existence požadavků subsidiarity a proporcionality. 

Jak je naznačeno v prvním výše uvedeném bodu, krajní nouze směřuje k odvrácení hrozícího 

nebezpečí, speciální povaha nutné obrany vyplývá z faktu, že nebezpečí je v tomto případě 

vyvoláno útokem. Nebezpečí i útok shodně ohrožují zájem chráněný trestním zákonem. 

U krajní nouze je omezen okruh osob, které mohou za této okolnosti vylučující protiprávnost 

jednat (viz druhý bod). Vyloučeny jsou osoby, jež jsou povinny nebezpečí snášet (např. policisté, 

hasiči a příslušníci jiných profesí cvičených pro práci v krizových situacích). Naproti tomu k nutné 

obraně je oprávněn v zásadě každý. 

Při nutné obraně se újma působí pouze útočníkovi, kdežto u krajní nouze komukoliv. Hlavně 

z toho důvodu se u krajní nouze objevuje požadavek subsidiarity a proporcionality, na rozdíl od 

nutné obrany, která je konstruována v souladu s principem, že riziko byl měl nést útočník.104 

V rámci krajní nouze lze jednat, jen není-li možné nebezpečí odvrátit jinak, tím se vyžaduje 

subsidiarita. Nutná obrana není touto podmínkou omezena, neexistuje povinnost před útočníkem 

utéct. 

U krajní nouze dochází k poměřování hrozícího a způsobeného následku, ale u nutné obrany 

je pro posouzení zákonnosti zásadní porovnání obrany a útoku. K dodržení limitu krajní nouze 

nesmí být způsobený následek závažnější než ten, který hrozil. Nesmí být ani stejně závažný. 

Přísně se zde projevuje požadavek proporcionality, ten nutná obrana nevyžaduje. Postačí, pokud 

není obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Nicméně jak již bylo uvedeno v bodu 2.3.2, 

hrubý rozpor mezi škodou, jež hrozila a tou, která byla způsobena, může značit překročení 

zákonných mezí i u nutné obrany.105 

V praxi je možné se setkat se situací, kdy je třeba, aby byly splněny podmínky nutné obrany 

i krajní nouze, a to tam, kde se zasahuje do sféry třetích osob odlišných od útočníka. Ohledně 

                                                 
 104 NOVOTNÝ, František, Petr HULINSKÝ. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: NOVOTNÝ, František. Trestní 

právo hmotné. 4. aktualizované a doplnění vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. Str. 154. 

ISBN 978-80-7380-651-4.  
105 VOKOUN, Rudolf. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 

8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Str. 227. ISBN 978-80-7552-358-7.  
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zájmů těchto třetích osob je vyžadováno splnění přísnějších podmínek krajní nouze, zejména 

požadavků subsidiarity a proporcionality.106

                                                 
106 ŠÁMAL, Pavel. K § 29 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 404. ISBN 978-80-7400-428-5.  
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3. Judikatura 

3.1. Role judikatury v českém právním řádu 

Na rozdíl od common law (angloamerické právní kultury), judikatura není v kontinentálních 

systémech práva, kam lze zařadit i právní řád České republiky, považována za pramen práva, 

zároveň však není z pohledu práva bezvýznamná. 

Rozlišujeme trojí závaznost soudních rozhodnutí. Prvním typem je všeobecná závaznost 

derogačních nálezů Ústavního soudu, kterými se ruší právní předpis nebo jeho část. Výroky 

takových rozhodnutí se rovněž publikují ve Sbírce zákonů. Druhým typem je závaznost rozhodnutí 

pro jednotlivé případy, a to jak ve smyslu závaznosti pravomocného výroku rozhodnutí pro jeho 

adresáty, tak i závaznosti právního názoru vyjádřeného ve zrušujícím rozhodnutí vyššího soudu 

pro další rozhodnutí ve věci (od vysloveného právního názoru se lze odchýlit, je-li dodatečně jinak 

zjištěn skutkový stav). Třetím typem je potom všeobecná závaznost precedentů.107 

Aby bylo soudní rozhodnutí precedentem musí být prvním řešením věci a musí být obecně 

závazné pro srovnatelné případy v budoucnu. Judikát je složen ze dvou částí, první tvoří ratio 

decidendi, část obsahující autoritativní právní názor soudu, a druhou obiter dictum, jež uvádí 

odůvodnění a okolnosti rozhodné pro konkrétní kauzu. Na základě principu stare decisis108 jsou 

soudy povinny aplikovat precedenty na obdobné případy a odchýlit se od nich jen v případě, že od 

doby jeho přijetí dojde k významné změně okolností nebo jsou-li v konkrétní věci dány odlišnosti, 

kvůli kterým precedens nelze použít (v takovém případě soud vytvoří nový).109 Toto platí pro výše 

zmíněnou angloamerickou právní úpravu, která je na case-law založena. 

V našem právním řádu se nevyskytují precedenty v pravém slova smyslu, ale judikatura 

vyšších soudů má quasiprecedenční význam daný zejména silou své argumentace v kombinaci 

s principem právní jistoty a principem rovnosti před zákonem. S ohledem na členství ČR v EU má 

nepominutelný vliv i evropské právo, jehož významnou součástí je judikatura Soudního dvora EU, 

která zahrnuje jak precedenty dle výše uvedené definice, tak i nenormativní rozhodnutí přispívající 

ke sjednocení výkladu evropských předpisů.110 Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

                                                 
107 KÜHN, Zdeněk. Role judikatury v českém právu. In: BOBEK, Michal, Zdeněk KÜHN a kol. Judikatura a právní 

argumentace. 2. vydání. Praha: Auditorium, 2013. Str. 102 an. ISBN 978-80-87284-35-3.  
108 Z latinského „setrvat u rozhodnutého“. 
109 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 

Právnické učebnice. Str. 83. ISBN 978-80-7380-652-1.  
110 Tamtéž. Str. 84. 
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a základních svobod111 zakládá vnitrostátním soudcům také povinnost při rozhodování zohlednit 

příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva.112 

3.1.1. Význam judikatury v trestním právu 

Pro rozhodování soudů v trestních věcech platí výše uvedená obecná pravidla. Někteří autoři113 

trestní judikaturou rozumí pouze souhrn rozhodnutí vyšších soudů vykládajících trestněprávní 

normy, které přispívají ke sjednocování judikatury a jsou využívány v trestněprávní praxi. Význam 

judikatury je možné spatřit i v textech rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, ve kterých se často 

objevují odkazy na již zavedenou rozhodovací praxi (zejména samotného Nejvyššího soudu 

a Ústavního soudu).114 

Nejdůležitějším zdrojem judikatury v trestních věcech je Sbírka soudních rozhodnutí 

a stanovisek Nejvyššího soudu ČR vydávaná na základě § 24 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech 

a soudcích115. Tato sbírka obsahuje stanoviska přijatá kolegii nebo plénem ke sjednocení 

judikatury nižších soudů a vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu, ale i ostatních soudů. 

Soudy mají povinnost rozhodovat o obdobných věcech obdobně. Nerespektování ustálené 

rozhodovací praxe, (hlavně závěrů publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS 

ČR) soudy nižších stupňů bez řádného odůvodnění, je zpravidla vnímáno jako porušení základních 

zásad trestního řízení a práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod. Např. právní věta nálezu Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. I. ÚS 558/01 

odkazuje na ustálenou a obecně dostupnou judikaturu jako na korektiv pro posuzování viny 

pachatele, když stanoví, že: „Pravidla liberálního demokratického právního státu vyžadují, aby 

vina pachatele byla autoritativně konstatována jen ohledně takového jednání, o němž mohl 

pachatel v době, kdy se ho dopouštěl, důvodně předpokládat, že jde o jednání trestné, a to 

s ohledem na obsah tehdy účinného trestního zákona, nebo tam, kde je to třeba s ohledem na 

ustálenou a obecně dostupnou judikaturu obecných soudů.“ Tento výňatek z právní věty 

citovaného rozhodnutí deklaruje významnost judikatury pro trestní právo. 

                                                 
111 Sdělení č. 209/1992 Sb.,  federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. 

112 BOBEK, Michal. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. In: BOBEK, Michal, Zdeněk KÜHN 

a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vydání. Praha: Auditorium, 2013. Str. 327. ISBN 978-80-87284-35-3.  
113 HOŘÁK, Jaromír. Judikatura v trestním právu. In: BOBEK, Michal, Zdeněk KÜHN, a kol. Judikatura a právní 

argumentace. 2. vydání. Praha: Auditorium, 2013. Str. 450 an. ISBN 978-80-87284-35-3.  
114 Tamtéž. Str. 482. 
115 Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o soudech a soudcích). 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjuga
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3.2. Judikatura k nutné obraně 

Jak uvádí zpráva Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. 10. 1985, sp. zn. Tpjf 24/85, v případech 

násilné trestné činnosti se soudy musí často vypořádávat s obranou obviněných, že jednali v rámci 

nutné obrany. Jen v malé části případů však tato procesní obrana obstojí. 

Jelikož zákonná definice nutné obrany obsahuje některé neurčité pojmy, hraje při jejím 

posuzování důležitou roli ustálená judikatura vyšších soudů, která se snaží předcházet soudcovské 

libovůli. K posuzování nutné obrany vydalo plénum Nejvyššího soudu ČSSR zprávu ze dne 2. 7. 

1965, sp. zn. Pls 5/65, Sb. rozh. tr. č. II/1965, která měla za úkol provést rozbor a zhodnocení 

výsledků prověrky rozhodování některých okresních soudů o trestných činech ublížení na zdraví 

podle § 221 a § 222 tr. zák. ve II. pololetí 1964. Toto stanovisko mimo jiné soudům doporučuje, 

„aby zodpovědně objasňovaly všechny okolnosti, rozhodné pro posouzení nutné obrany ve 

smyslu § 13 tr. zák.116 a zjištěné okolnosti také správně hodnotily z toho hlediska, zda obrana 

směřovala proti útočníkovi, zda šlo o útok přímo hrozící, nebo trvající a zda obrana nebyla zřejmě 

nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku. O nutnou obranu nepůjde tam, kde útok již fakticky 

skončil, nebo kde pachatel reaguje na útok takovým způsobem, že útok ve skutečnosti oplácí 

a nikoliv odvrací. Dále je třeba, aby soudy měly na paměti zejména to, že u nutné obrany se 

nevyžaduje přiměřenost obrany ve smyslu naprosté proporcionality mezi významem ohroženého 

společenského vztahu a vztahu dotčeného.“ 

Toto vodítko vytyčuje body, kterými se soudy musí v každém jednotlivém případě zabývat 

a které musí objasnit, aby bylo možné jednání podřadit pod ustanovení o nutné obraně. Níže budou 

rozebrány některé judikáty, jež tyto problémy řeší. Následující část práce by měla zodpovědět na 

hlavní sporné otázky, objevující se v hodnocení soudů, a to: 

- zda lze užít k obraně zbraň, případně jakým způsobem; 

- zda je možné v nutné obraně jednat i na základě jiné pohnutky než strachu; 

- které zájmy chráněné trestním zákonem se mohou bránit v mezích nutné obrany, 

- kdy je obrana předčasná a kdy jde již o vypořádání s útočníkem; 

- kdy je dána putativní nutná obrana; 

- jaký je rozdíl mezi nutnou obranou a vzájemným napadáním; 

- kdy jde o výkon práv a plnění povinností, proti kterému nutnou obranu nelze uplatnit a kdy 

už nikoliv; 

                                                 
116 Nyní § 29 TZ. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/415936/1/ASPI%253A/40/2009%20Sb.%2523221
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/415936/1/ASPI%253A/40/2009%20Sb.%2523222
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- jakým způsobem je možné užít automatické obranné zařízení, aby jeho použití nebylo 

protiprávní. 

3.2.1. Intenzivní exces 

Jak vyplývá již z názvu tohoto vybočení z mezí nutné obrany, jde o překročení hranice týkající 

se intenzity obrany, situaci, kdy je obrana hrubě neodpovídající způsobu útoku.  

Znaky intenzivního excesu se Nejvyšší soud zabývá v řadě svých rozhodnutí, mezi ně patří 

i usnesení ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 5 Tdo 162/2007, Sb. rozh. tr. č.  20/2008117, ve kterém uvádí: 

„Nutná obrana je vyloučena z důvodu tzv. intenzivního excesu tehdy, když čin obránce zcela jasně, 

očividně a nepochybně neodpovídá všem rozhodným okolnostem charakterizujícím způsob útoku. 

Podle ustanovení § 13 tr. zák.118 nesmí být nutná obrana ve vztahu ke způsobu útoku zcela zjevně 

nepřiměřená, tudíž může být nepřiměřená nebo zjevně nepřiměřená.“ Dovolací soud dodal, že 

jednání v nutné obraně nevyžaduje proporcionalitu. A také uvedl, že u nutné obrany není povinnost 

se útoku vyhnout či se bránit mírnějším způsobem, než obránce zvolí, je-li stále v mezích zákonem 

dovoleného jednání. 

Níže budou rozebrány znaky, na základě kterých lze na nepoměr mezi obranou a způsobem 

útoku usuzovat a na základě kterých nikoliv. 

a) Obrana pomocí zbraně – její příprava a způsob použití 

U nutné obrany není vyžadována subsidiarita, ani plná proporcionalita, jako je tomu například 

u krajní nouze. Obrana je v mezích zákona, pokud není zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku 

(dříve zjevně nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku119), o způsobu útoku a obrany často 

vypovídá použití zbraně. 

V judikatuře se často objevují případy, kdy obránce použije zbraň i proti neozbrojenému 

útočníkovi. Soud s poukazem na tuto skutečnost hodnotí přiměřenost obrany. Existuje však 

množství rozhodnutí, která uzavírají, že pouze tato skutečnost nemůže založit exces z mezí nutné 

obrany. 

Jedním z takových judikátů je i rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 18. 6. 1970, sp. zn. 

3 Tz 13/70, Sb. rozh. tr. č. 49/1970. Z hlediska skutkového stavu bylo v citovaném případě 

                                                 
117 V citované kauze došlo mezi obviněným a poškozeným k potyčce, kdy obviněný upadl a poškozený jej chytil do 

tzv. kravaty, aby se ze sevření dostal, bodl poškozeného do břicha nožem, který dle svého tvrzení našel pod postelí 

vedle. Soudy nepřihlédly ani k argumentu obviněného, že se po předchozích zdravotních komplikacích s dýchacím 

ústrojím bál, že ztratí dech. 
118 Nyní § 29 TZ. 
119 Viz znění trestního zákona č. 140/1961 Sb. před novelou z roku 1993. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugaxhazrrgm
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zjištěno, že poškozený k obviněnému přijel na kole a následně začal obviněného urážet, 

vyhrožovat mu zabitím, bil ho rukama a kopal do něj. V tom okamžiku obviněný použil kapesní 

nůž, který si připravil v kapse, když zjistil, že se k němu poškozený blíží. Poté poškozeného třikrát 

bodl do hrudníku. Ten na následky svého zranění zemřel.  

Generální prokurátor napadl předmětná rozhodnutí okresního a krajského soudu, která 

obviněného zprostila obvinění (ta uzavřela, že šlo o jednání v nutné obraně), stížností pro porušení 

zákona. Argumentoval zejména tím, že si obviněný připravil proti neozbrojenému útočníkovi nůž 

a bodl jej do oblasti, o které musel vědět, že v ní jsou uloženy životně důležité orgány. Současně 

uvedl, že obviněný měl z poškozeného odůvodněné obavy, když mu několik let opakovaně 

vyhrožoval a fyzicky ho napadal, ty ale musela zmírnit přítomnost dvou svědků. 

Nejvyšší soud SSR potvrdil rozhodnutí soudů nižších stupňů, když uvedl, že je pochopitelné, 

že si obžalovaný po dlouhodobém psychickém vypětí připravil pro případ útoku ze strany 

poškozeného kapesní nůž120. K argumentu na přítomnost svědků Nejvyšší soud uvedl, že i tito 

svědci měli z útočníka strach a obviněnému nepomohli útok odvrátit. Vzhledem k agresivitě 

útočníka, jeho výrazně nižšímu věku a fyzické přesile nebylo použití nožíku proti neozbrojenému 

poškozenému excesem z nutné obrany, protože tento prostředek obrany obviněného nebyl 

podstatně silnější, než bylo třeba k odražení útoku. A přestože došlo k usmrcení útočníka, soud 

připomněl, že u nutné obrany není požadována naprostá proporcionalita mezi ohroženým 

a skutečně dotčeným zájmem chráněným trestním zákonem. 

Stejně tak uzavírá i usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 1994, sp. zn. 7 To 202/94, 

Sb. rozh. tr. č. 47/1995, v tomto případě odvolací soud potvrdil zproštění obžaloby. V uvedené 

kauze podnapilý poškozený po předchozím slovním konfliktu na obžalovanou zaútočil a započal 

ji rdousit. Obžalovaná vzala do ruky vedle ležící kuchyňský nůž a bodla poškozeného do oblasti 

břicha. Obvodní státní zástupce zprošťující rozhodnutí soudu prvního stupně napadl odvoláním, 

ve kterém argumentoval, že soud neposoudil, jak by se dal kvalifikovat čin poškozeného. Zda 

rdoušení mohlo způsobit smrt obžalované nebo jen lehčí ublížení na zdraví a rovněž nezohlednil, 

zda obžalovaná poškozeného ihned bodla nožem, aniž by se pokusila útoku bránit jiným způsobem 

beze zbraně. Městský soud odvolání zamítl, když přihlédl i k psychickému stavu obžalované 

v době útoku. Odvolací soud poukázal na fakt, že obžalovaná se odůvodněně bála o svůj život121, 

když byla silně rdoušena (na krku zůstaly patrné stopy po napadení) podnapilým a fyzicky 

                                                 
120 K problematice přípravy zbraně také shodně uvádí právní věta usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 17. 2. 1981, 

sp. zn. 3 To 2/81, Sb. rozh. tr. č. 19/1982, že „skutočnosť, že si niekto pripraví na obranu proti hroziacemu 

a očakávanému útoku zbraň, nevylučuje záver, že ide o nutnú obranu“. 
121 A život svého malého syna, který byl útoku přítomný. 
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zdatnějším útočníkem. Soud současně vyslovil názor, že obžalovaná jednala na základě tzv. pudu 

sebezáchovy, když poškozeného v afektu bodla a uzavřel, že jde o typický případ nutné obrany. 

Použití zbraně samozřejmě není vždy vyhodnoceno jako beztrestné. Na příklad nález 

Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 433/02, posoudil případ obrany nožem jako 

intenzivní exces z nutné obrany. Stěžovatel namítal porušení práva na spravedlivý proces, jež 

spatřoval v tom, že obecné soudy případ neposoudily právě jako jednání v nutné obraně. Mezi 

poškozeným a stěžovatelem vznikl konflikt kvůli výpůjčce motocyklu. Stěžovatel si v obavě 

z pomsty připravil do kapsy kuchyňský nůž. Poškozený obklopený skupinou lidí (která se však 

k útoku nepřipojila) stěžovatele udeřil pěstí a kopl kolenem do břicha. Stěžovatel v ten moment 

vytáhl nůž a poškozeného několikrát bodl s velikou razancí, čímž mu způsobil zranění srdce, 

následkem kterého poškozený zemřel. 

Ústavní soud uvedl, že samotná příprava zbraně nevylučuje posouzení činu jako nutné obrany, 

i když nůž s dvanácti centimetrovou čepelí se jeví být neúměrný nebezpečí, které stěžovateli 

hrozilo. Nicméně intenzivní exces soud shledal v razanci útoku a počtu bodnutí, kdy se domnívá, 

že útočníka stačilo pouze zranit a nebylo nutné jej usmrtit. Ústavní soud přihlédl i k subjektivnímu 

stavu stěžovatele, který se cítil ohrožen a konal v afektu strachu, avšak nedošlo k vymizení jeho 

schopnosti rozpoznávací a ovládací. Citovaný nález uzavírá, že „intenzita obrany, má-li být 

způsobilá odvrátit útok, může být zásadně silnější než intenzita útoku. Obrana však nesmí být zcela 

zjevně, přehnaně silnější, než je třeba k odvracení útoku. V daném případě, s ohledem na 

charakter použité zbraně, četnost způsobených ran a jejich intenzitu, je zřejmé, že obrana 

odsouzeného byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku“. 

I z posledně citovaného judikátu je patrná možnost použití zbraně proti neozbrojenému 

útočníkovi. Vždy je třeba přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu a ke způsobu, jakým 

obránce zbraň použije. 

Přitom není důležité, zda obránce použil silnějšího prostředku, než původně zamýšlel, jestliže 

ani skutečná obrana nevybočila z mezí nutné obrany. Tento závěr vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího 

soudu SSR ze dne 14. 5. 1982, sp. zn. 6 Tz 30/82, Sb. rozh. tr. č. 12/1983, který posuzoval případ, 

kdy se po dlouholetých sporech poškozený s nožem v ruce dobýval do letní kuchyně, kde se 

ukrýval otec obžalovaného. Obžalovaný si vzal pušku, o které se domníval, že není nabitá, a vyšel 

na dvůr pomoci svému otci. Poté poškozeného vyzval, aby dvůr opustil. Poškozený na výzvu 

nereagoval, a proto obžalovaný vystřelil do země, výstřel poškozeného však nezastrašil, a tak 

obžalovaný vystřelil znovu. Zbraň byla nabitá a druhý výstřel poškozeného zasáhl do kolene. Soud 

podotkl, že názor uvedený ve stížnosti pro porušení zákona je chybný, když v něm bylo navrženo 
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případ uzavřít jako nedbalostní ublížení na zdraví, přestože by se výstřel provedený úmyslně dal 

považovat za beztrestný čin v nutné obraně. 

V praxi se vyskytují situace, kdy je i použití střelné zbraně proti neozbrojenému útočníkovi 

vyhodnoceno jako čin za okolností vylučujících protiprávnost. Soudy však takové případy hodnotí 

obezřetně, protože použití střelné zbraně může mít fatální důsledky.  

V usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 1998, sp. zn. 1 Tzn 25/97, Sb. rozh. tr. č. 14/1999, 

týkajícím se použití střelné zbraně v nutné obraně, se Nejvyšší soud zabýval stížností pro porušení 

zákona podanou ministryní spravedlnosti v neprospěch obviněného, který byl rozhodnutím nižších 

soudů zproštěn obžaloby pro trestný čin vraždy. K napadenému skutku došlo tak, že obviněný 

svým automobilem z neznámých důvodů122 zastavil před restaurací a hernou, před níž stála 

skupina lidí (mezi nimi i poškozený). Poškozený s obviněným se slovně napadali a poškozený 

následně na obviněného brutálně fyzicky zaútočil tak, že obviněného uhodil pěstí, kopl ho přes 

otevřené okénko a následně se obviněného pokusil vytáhnout z auta. Poškozený obviněnému 

vyhrožoval usmrcením a auto obstoupili i další jeho společníci. Obviněný na svou obranu vytáhl 

zbraň, kterou poškozeného šesti rychlými výstřely zasáhl, přičemž první výstřel měl být veden 

jako varovný, ale i ten poškozeného zasáhl. Na následky střelných poranění poškozený zemřel. 

Nejvyšší soud v rámci posuzování případu připomněl závěry znaleckých posudků z oboru 

psychiatrie. Schopnost obviněného rozpoznat a ovlivnit své jednání byla v důsledku strachu (požití 

alkoholu na tom nemělo podíl) významně snížena. Obviněný se vzhledem k agresivnímu napadení 

poškozeným (které nevyvolal) a vzhledem k přítomnosti několika společníků poškozeného obával 

o svůj život, a to i po částečném ochabnutí útoku ze strany poškozeného, ke kterému došlo po 

druhém výstřelu. Odborník z oblasti balistiky ve své svědecké výpovědi uvedl, že střelba měla 

charakter střelby pudové, která není mířená. Soud také vyvrátil námitku, že obviněný si musel být 

vědom, že svou střelbou nejspíše zasáhne některý ze životně důležitých orgánů. Dále uvedl, že 

obhajobu obviněného, že se snažil pouze zastavit poškozeného, se s ohledem na výše uvedené 

důkazy nepodařilo vyvrátit. 

Stížnost pro porušení zákona byla zamítnuta, když Nejvyšší soud vyslovil, že skutek spadá pod 

ustanovení o nutné obraně a na základě popsaného případu byla formulována tato právní věta: 

„V závislosti na konkrétních okolnostech případu není vyloučeno posoudit jako stav nutné obrany 

jednání osoby, která reaguje na fyzický útok neozbrojeného pachatele opakovaným 

použitím střelné zbraně, přičemž dojde k usmrcení útočníka.“ 

                                                 
122 Obviněný, který byl pod vlivem alkoholu, jel automobilem okolo skupiny lidí stojící před restaurací a uvedl, že na 

místě zastavil, jelikož mu někdo z nich vstoupil do cesty. Tuto výpověď se nepodařilo prokázat. Nicméně nebylo 

dokázáno, ani že by obviněný zastavil, aby vyvolal střet s některou z těchto osob. 
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Stejně jako u ostatních zbraní, záleží i na způsobu použití střelné zbraně. Nejvyšší soud123 

posoudil jako nutnou obranu skutek obviněného, který se svou legálně drženou pistolí bránil útoku 

dvou podnapilých mužů ozbrojených nožem s 13 cm čepelí a kulečníkovým tágem. Obviněný před 

poškozenými ustupoval, varovně vystřelil do vzduchu a do země a poškozené varoval, že na ně 

vystřelí. Poškozené tyto výstřely však neodradili a obviněnému vyhrožovali rozpáráním a dále se 

k němu přibližovali. Poté co obviněný upadl, se stále trvajícímu útoku bránil střelbou proti 

poškozeným, kdy jednoho zasáhl do nohy a ruky a druhého do spodní části břicha. Takový způsob 

obrany nebyl zcela zjevně nepřiměřený způsobu útoku a v momentě, kdy varovné výstřely nebyly 

k odvrácení útoku dostatečné se střelba do těla útočníků jeví jako oprávněná.  

Dle názoru Nejvyššího soudu byly v judikatuře nižších soudů chybně rozhodovány případy, 

ve kterých útočníci házeli na obránce z větší vzdálenosti kameny a on proti nim užil střelné zbraně. 

K této věci se vyjadřuje rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. 3 Tdo 840/2006-I, 

Sb. rozh. tr. č. 48/2007. Obviněný, jenž pracoval jako strážce objektu, společně se svým kolegou 

pronásledoval dvě osoby, které vnikly do střeženého areálu. Jelikož osoby podezírali z krádeže, 

několik set metrů je pronásledovali a vybízeli k zastavení. Poškozený obviněnému začal 

vyhrožovat a házet po něm větší kameny. Obviněný poškozeného upozornil na použití pistole, 

pokud od útoku neupustí. Jelikož poškozený v házení kamenů pokračoval, obviněný několikrát 

vystřelil do vzduchu a do země před poškozeného. To však stále k odvrácení útoku nestačilo 

a poškozený kamenem obviněného poranil. Ten několikrát vystřelil směrem k poškozenému, 

kterého zasáhl do hlavy, poškozený i přes poskytnutou lékařskou pomoc zemřel.  

Nejvyšší soud jako soud dovolací v uvedené věci zdůraznil, že házení kamenů je považováno 

za použití zbraně, tj. užití prostředku, který činí útok proti tělu důraznějším. A odporoval závěru 

nižších soudů, že útok ze strany poškozeného byl veden s malou intenzitou, když nechal na těle 

obviněného oděrky i přes oblečení a pokud by došlo k zasažení do oblasti hlavy, mohlo dojít 

k vážnému zranění obviněného. Současně uvedl, že s ohledem na povahu útoku byla jediným 

účinným prostředkem právě střelná zbraň. Obviněný také vypověděl, že osoby podezřelé z krádeže 

ve střeženém objektu se při snahách o jejich identifikaci často brání pomocí zbraní (např. i seker). 

Dovolací soud tedy posoudil popsané jednání obviněného jako jednání v nutné obraně, 

s ohledem na fakt, že útok byl veden pomocí kamenů, které mohly způsobit i těžké zranění 

a útočníka neodradila ani výstražná střelba obviněného. Přestože došlo k usmrcení útočníka bylo 

by přílišně přísné věc uzavřít jako trestný čin, když obžalovaný útok nevyvolal a riziko vyplývající 

                                                 
123 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2001, sp. zn. 4 Tz 284/2001. 
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z útoku má nést hlavně útočník. Stejně tak Nejvyšší soud rozhodl i v rozsudku ze dne 28. 3. 2006, 

sp. zn. 7 Tdo 272/2006. 

Složitým případem se zabývalo také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2013, sp. zn. 

3 Tdo 825/2013-48. Nejvyšší soud zde posuzoval skutek, o kterém již jednou jako dovolací soud 

rozhodl, ale jeho usnesení bylo následně zrušeno Ústavním soudem v nálezu ze dne 18. 9. 2012, 

sp. zn. III. ÚS 3395/10, 158/2012 USn. 

Obviněný se po druhé hodině ranní pod vlivem alkoholu124 vracel z restaurace, když se zastavil 

před brankou poškozeného a začal provokovat jeho rottweilera. Poškozený, také podnapilý, 

obviněného slovně napadl, vyběhl za branku, kde obviněného udeřil do obličeje, zlomil mu dva 

zuby a způsobil další drobné zhmožděniny a oděrky. Obviněný pak upadl na zem, kde ho pes 

poškozeného kousl do loktu. Obviněný vytáhl svou pistoli drženou na základě příslušného 

povolení, kterou si již dopoledne vzal k sobě, a na poškozeného asi z 1,5 metru dvakrát vystřelil. 

První rána zasáhla nohu a druhá hrudník poškozeného, který následkem průstřelu srdce zemřel. 

Obviněný pomocí střelné zbraně usmrtil i psa. 

Při prvním projednání věci byl obviněný uznán vinným trestným činem vraždy, tento závěr 

byl rozporován ve výše citovaném rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavní soud obecným soudům 

vytýkal především nedostatečné dokazování, rozporné hodnocení důkazů a porušení zásady in 

dubio pro reo, proto původní rozhodnutí ve věci zrušil. 

V novém projednání věci soud prvního stupně rozhodl tak, že obviněný spáchal trestný čin 

ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a odst. 3, odst. 5 TZ, proti tomuto rozsudku 

podal odvolání jak obviněný, tak státní zástupce v neprospěch obviněného. Odvolací soud skutek 

překvalifikoval na trestný čin zabití podle § 141 odst. 1 TZ. 

Obviněný podal dovolání, které odůvodnil tím, že nižší soudy nerespektovaly právní názor, 

který ve věci uvedl Ústavní soud, současně napadal rozhodnutí druhoinstančního soudu, který 

provedl změnu právní kvalifikace, jako překvapivé. Tyto námitky obviněného Nejvyšší soud 

odmítl jako nedůvodné. 

Obviněný argumentoval také tím, že šlo o jednání v nutné obraně. Toto dovolací soud odmítl 

s poukazem na skutečnost, že existují případy, kdy použití střelné zbraně může být odůvodněno 

i je-li útočník neozbrojený125, ovšem ne v uvedené situaci, kdy obránce použil střelnou zbraň proti 

tělu neozbrojeného poškozeného z bezprostřední blízkosti. Nejvyšší soud by považoval za 

odpovídající obranu např. varovný výstřel, případně střelbu proti psovi, nicméně zásah člověka do 

                                                 
124 U obviněného bylo zjištěno asi 2,17 až 2,26 promile alkoholu v krvi. 
125 Podle názoru obviněného šlo navíc o útočníka, který byl ozbrojen tzv. živým nástrojem, svým psem bojové rasy. 

Toto však Nejvyšší soud odmítl, jelikož nebylo zjištěno, že by poškozený dal psovi nějaké pokyny k útoku. 
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hrudníku uzavřel jako nepřiměřeně násilný způsobu útoku (což odpovídá i názoru Ústavního 

soudu). V neprospěch obviněného bylo hodnoceno také to, že jako bývalý policista si musel být 

vědom nebezpečí použití střelné zbraně. Dovolací soud se také vypořádal s námitkami týkajícími 

se subjektivní stránky trestného činu zabití i vybočení z mezí nutné obrany, kdy v obou případech 

shledal úmyslné zavinění, jelikož obviněný manipuloval se zbraní s rozmyslem a musel si být 

vědom důsledků svých výstřelů. Obviněný sice byl vystaven psychicky náročné situaci, nicméně 

byl schopen ovlivnit směr střelby a útok poškozeného nebyl tak silný, aby odůvodnil střelbu do 

míst, kde jsou uloženy životně důležité orgány. 

Nejvyšší soud126 vyjádřil tento názor: „Použití střelné zbraně totiž vždy představuje možnost 

vzniku fatálního následku (tj. usmrcení jiného), se kterým každý průměrně disponovaný jedinec 

musí počítat. Proto je zde mimo jiné podstatné zjištění, zda osoba jednající v nutné obraně mohla 

za konkrétních podmínek použít zbraň i jiným způsobem, aniž by došlo ke vzniku uvedeného 

následku.“ S tímto závěrem nezbývá než souhlasit, i když by soudy měly přihlížet i k subjektivním 

pocitům napadeného, který se často obává o svůj život a jeho představy mohou být zkreslené. 

V tomto konkrétním případě, se autorka práce přiklání k názoru, že usmrcení útočníka nebylo 

jediným prostředkem k odvrácení útoku a bylo zcela zjevně nepřiměřené způsobu útoku, čehož si 

obviněný měl být vědom. 

Lze tedy shrnout, že není možné usoudit na intenzivní exces z nutné obrany z pouhého faktu, 

že obránce použije zbraň, popřípadě že dojde k usmrcení útočníka. Ne každé použití zbraně proti 

útočníkovi bude beztrestné, ale v případě, že soud zjistí splnění ostatních podmínek nutné obrany 

(tj., že iniciativa k útoku pocházela od útočníka, útok hrozil nebo stále trval), musí přihlédnout 

i k psychickému stavu obránce, u kterého je často dán afekt strachu a rozhodovat v souladu se 

zásadou, že útočník má nést nebezpečí z útoku, který vyvolal. Úspěšná obrana má být obvykle 

silnější než útok, tím však nelze ospravedlnit výrazná vybočení z mezí nutné obrany. Ta se 

vyznačují třeba hrubým nepoměrem mezi následkem, který z útoku hrozil a následkem, který 

obránce vyvolal anebo výraznou četností a razancí ran ze strany obránce, aniž by to bylo 

k odvrácení útoku zapotřebí. 

b) Afekt vzteku při posuzování intenzivního excesu z nutné obrany 

Nutná obrana nemusí být nutně vedena jen na základě strachu z útoku na svou osobu, jak by 

vyplývalo z judikatury uvedené v předchozím bodu. Počátečním faktorem ovlivňujícím chování 

obránce může být také vztek z napadení nebo (zejména u pomoci v nutné obraně) snaha provést 

                                                 
126 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2013, sp. zn. 3 Tdo 825/2013-48. 
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„hrdinský“ čin nebo usvědčit útočníka. O motivaci k nutné obraně pojednává např. usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 6 Tdo 1347/2008, Sb. rozh. tr. č.  13/2010. 

V rámci skutkového stavu bylo zjištěno, že mezi obžalovaným a poškozeným byla slovní 

roztržka, kterou zejména poškozený dále stupňoval a obžalovaného napadl pěstí. Obžalovaný si 

k zastrašení poškozeného připravil nůž, který držel v pasivním obranném držení v levé ruce 

(obžalovaný je pravák) tak, že nůž směřoval k zemi. Aby obžalovaný zabránil poškozenému 

v útoku na svou osobu, vyrazil oběma rukama k hrudníku poškozeného, přestože nůž držel čepelí 

stále k zemi, došlo k průniku nože do hrudníku obžalovaného, čímž bylo poraněno srdce. 

Obžalovaný následně poskytl poškozenému první pomoc a přivolal záchrannou službu. Poškozený 

má po úrazu trvalé následky. 

Obžalovaný byl soudem prvního stupně shledán vinným trestným činem ublížení na zdraví, 

odvolací soud skutek překvalifikoval na těžké ublížení na zdraví. Soud své rozhodnutí opřel 

o skutečnost, že obžalovaný poškozeného znal, stejně tak i prostředí, ve kterém se nacházel a místo 

bylo přístupné jeho známým, kteří by mu konflikt pomohli odvrátit. Rovněž negativně zhodnotil 

temperamentní povahu obžalovaného a fakt, že byl v minulosti trestán. I s ohledem na znalecké 

posudky obžalovaného, jež vyloučily přítomnost strachu, soud uzavřel, že se nemůže jednat 

o nutnou obranu pro intenzivní exces z jejích mezí. 

Obviněný podal proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud zrušil napadené 

rozhodnutí a věc vrátil soudu druhého stupně, jelikož dle jeho názoru soudy nižších stupňů založily 

svá rozhodnutí na základě nerelevantních argumentů, znevýhodňujících obžalovaného 

a připomněl, že nutná obrana nevyžaduje subsidiaritu. Na exces z nutné obrany nelze usuzovat 

pouze z důvodu, že si obžalovaný ke své obraně připravil zbraň, ani ze skutečnosti, že nutná obrana 

má povahu úmyslného jednání. S ohledem na problematiku je důležité vyjádření Nejvyššího soudu 

ve smyslu, že ani afekt vzteku nutnou obranu nevylučuje. Pro jednání v nutné obraně není třeba, 

aby obránce jednal v afektu strachu, jeho motivace k obraně není významná.127 

Pro posuzování nutné obrany je významné, aby byla prvotní inciativa dána na straně útočníka 

a obrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, zda obránce reaguje spíše v afektu 

strachu, než vzteku není rozhodující. 

c) Chráněné zájmy - ochrana majetku a domovní svobody 

Pro posouzení činu jako nutné obrany musí být dán hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem. Nejčastěji se v judikatuře objevují případy ohrožení života a zdraví 

                                                 
127 Shodně také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2010, sp. zn. 6 Tdo 69/2010. 
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obránců, nejde však o jediné statky, které je možné chránit. Ač tento závěr vyplývá přímo 

z trestního zákoníku, soudy se občas v posuzovaných případech nedůvodně kloní k zájmům na 

ochranu života a zdraví před ostatními chráněnými hodnotami, a při poškození života nebo zdraví 

usuzují na intenzivní exces z nutné obrany. 

K této problematice se vyjadřuje i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 1983, sp. zn. 

11 Tz 5/83128, které uvádí, že u jednání v nutné obraně „nezáleží na povaze zájmů, které jsou 

ohroženy, neboť předmětem ochrany je jakýkoliv zájem chráněný trestním zákonem, tedy nejen 

zájem na ochraně života a zdraví, ale i zájem na ochraně majetku.“ 

Obdobně se k tomu vyjadřuje i senát Ústavního soudu v nálezu ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 

II. ÚS 317/01. Mezi poškozeným a stěžovatelem vznikl spor ze smlouvy o dílo týkající se 

vlastnictví radiátorů namontovaných v chatě stěžovatele. Poškozený se snažil dostat do chaty, aby 

se radiátorů zmocnil. Stěžovatel se dvakrát obrátil na pomoc k policii, která jeho žádosti 

nevyhověla. Protože poškozený a jeho společníci nereagovali na výzvu k opuštění chaty, 

stěžovatel se začal útoku bránit i fyzicky, poškozeného chytil za oblečení a odhodil na zeď, 

následně ven ze dveří. Obecné soudy věc uzavřely tak, že se stěžovatel dopustil trestného činu 

ublížení na zdraví, jelikož vybočil z mezí nutné obrany. Ústavní soud považuje názor 

prvostupňového soudu, že pokud měl stěžovatel za to, že se brání útoku na majetek, měl tak učinit 

jinak než poškozením zájmu na ochraně zdraví, za chybný. Dále připomněl, že i chata stěžovatele 

požívá ochrany nedotknutelnosti obydlí, která byla jednáním poškozeného a jeho společníků 

dotčena. Ústavní soud uvedl, že pouze na základě skutečnosti, že stěžovatel při ochraně svého 

majetku a nedotknutelnost obydlí jinému ublíží na zdraví, nelze jednání posuzovat jako intenzivní 

exces z nutné obrany a „soud, který upřednostnil při posouzení podmínek nutné obrany ochranu 

práva poškozeného na zdraví před právem stěžovatele na ochranu majetku a nedotknutelnosti 

obydlí, měl proto přesvědčivě vysvětlit, proč nepovažoval obranu stěžovatele (bránění 

v demontáži, vystrčení poškozeného ze dveří) za výkon nutné obrany“. 

V usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 6. 1996, sp. zn. 4 To 360/96, 

Sb. rozh. tr. č.  47/1997, byl obžalovaný zproštěn obžaloby, jelikož jednal v nutné obraně. A to již 

soudem prvního stupně, případem se zabýval i odvolací soud, který tento výrok potvrdil. Šlo 

o případ, kdy obžalovaný mířil zbraní na svého bratra a jeho právního zástupce, aby je přiměl 

                                                 
128 V dané věci byl obviněný soudem prvního stupně odsouzen za spáchání trestného činu ublížení na zdraví, ke 

kterému mělo dojít tak, že udeřil poškozenou v obavě z poničení velmi cenné flétny, kterou měl svěřenou jako flétnista 

Národního divadla. Nejvyšší soud v této věci nižším soudům vytkl, že řádně neobjasnily rozhodné skutečnosti, jelikož 

se nezabývaly tvrzením obviněného, že jednal v nutné obraně, když odvracel útok poškozené na vzácný hudební 

nástroj (který poškozená již částečně poškodila). V novém projednání věci bylo nezbytné posoudit, zda obviněný 

nejednal v nutné obraně, aby předešel ještě větší škodě na flétně, případně zda nevybočil z jejích mezí. 
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opustit svůj pozemek. Pohrůžku zbraní použil, protože poškození neodešli ani po opakovaných 

výzvách. Soudy v této věci shledaly existenci okolností vylučujících protiprávnost, zejména kvůli 

předchozím událostem. Mezi obžalovaným a jeho bratrem byl veden občanskoprávní spor a také 

trestní řízení proti bratrovi obžalovaného pro přípravu vraždy obžalovaného (v této věci nebyl 

bratr obžalovaného uznán vinným), ve kterém ho zastupoval výše zmíněný advokát. Bratr 

obžalovaného byl již jednou z pozemku vykázán, když se snažil z pozemku obžalovaného odvést 

vozidlo, o které se vedl spor a se kterým měl zakázáno manipulovat, a zároveň se dalo 

předpokládat, že se k obžalovanému dostavil se stejným úmyslem. Obžalovaný se důvodně 

domníval, že je ohrožen jak na majetku, tak na domovní svobodě, a hrozba plynovou pistolí nebyla 

neúměrná způsobu útoku. I v tomto rozhodnutí soud potvrdil, že je nutná obrana přípustná i proti 

útoku na domovní svobodu člověka129. 

V nutné obraně lze zakročit proti útoku na kterýkoliv chráněný zájem. Při posuzování intenzity 

obrany vůči způsobu útoku soudy občas chybně rozhodnou ve prospěch zájmu na ochranu života 

a zdraví. V takovém případě však opomíjejí fakt, že mnohdy se jinak než ohrožením zdraví bránit 

ani nejde. Jediným zákonným požadavkem je, aby obrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená 

způsobu útoku. K intenzivnímu vybočení by mohlo dojít, pokud by byl usmrcen útočník, který se 

snažil ukrást předmět velmi nízké hodnoty. Nikdy však nelze případ uzavřít jako exces pouze 

proto, že při útoku na majetek či domovní svobodu, aj., bylo poškozeno zdraví útočníka. 

3.2.2. Extenzivní exces 

Jednou ze základních podmínek pro možnost konání v nutné obraně je existence hrozícího 

nebo trvajícího útoku na chráněné zájmy. Ne vždy je splnění této podmínky na první pohled patrné 

a v praxi bývají případy posuzovány sporně, judikatura vyšších soudů se rozhodování snaží 

sjednotit. Níže budou rozebrány některé případy, kdy soudy shledaly, že útok vůbec dán nebyl, 

nebo že již dále netrval anebo naopak. 

V kauze ukončené odmítnutím dovolání v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2010, sp. 

zn. 8 Tdo 485/2010, se soud zabýval trestným činem ublížení na zdraví. Toho se obžalovaný 

dopustil tak, že poté, co se poškozený omylem snažil odemknout jeho byt, poškozeného fyzicky 

napadl. Na dobývání se do bytu obžalovaný reagoval tak, že rychle otevřel dveře, aby 

poškozenému vynadal. Poškozený se chtěl obviněnému omluvit a zazvonil na jeho vchodový 

                                                 
129 Dříve tak rozhodl i Nejvyšší soud SSR v rozsudku ze dne 29. 6. 1978 sp. zn. 4 Tz 40/78, Sb. rozh. tr. č.  9/1980, 

který uvádí: „Nutná obrana je prípustná aj proti útoku, ktorý smeruje proti domovej slobode spôsobom uvedeným 

v § 238 odst. 1 Tr. zák. (pozn. nyní § 178 odst. 1 TZ). ...“ 
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zvonek, na to obviněný poškozeného strčil, ten mu to vrátil. Potom obžalovaný udeřil poškozeného 

pěstmi, čímž mu způsobil zranění, které ho omezilo v běžném způsobu života na několik týdnů. 

Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí nižších soudů a vyloučil aplikaci ustanovení o nutné obraně. 

Obžalovaný se na základě výše popsaných událostí nemohl usuzovat na útok ze strany 

poškozeného. Mohlo tomu tak být po prvním otevření dveří, kdy mohl mít za to, že se poškozený 

snaží neoprávněně dostat do jeho bytu, ve druhém případě si však musel být jistý, že tomu tak 

není. 

V jednání poškozeného soudy vůbec nespatřovaly protiprávní útok ve smyslu § 29 odst. 1 TZ, 

současně pomocí důkazů prokázaly, že ani obviněný jeho skutek za útok nemohl považovat, tím 

bylo vyloučeno posouzení případu jako nutné obrany, ale i putativní nutné obrany (kterou by bylo 

možné uplatnit, pokud by obviněný takto reagoval na snahu poškozeného odemknout jeho byt). 

V citovaném případě tak nebyla naplněna jedna ze základních podmínek pro vyloučení 

protiprávnosti, a to je existence právem zakázaného útoku na chráněný zájem. 

To že je nutná obrana přípustná pouze po dobu, kdy hrozí nebo trvá útok, připomíná také 

rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě ze dne 8. 10. 1951, sp. zn. 6 Tk 445/51, Sb. rozh. tr. č. 

77/1952. Na základě skutkového stavu, kdy poškozený měl konflikt s třetí osobou, do kterého se 

po jeho ukončení zapojil i obviněný, obviněný bodl poškozeného do zad a poté co ho poškozený 

na svou obranu chytil za tvář, tak ho bodl i několikrát do ruky a boku. Soudy shledaly, že obviněný 

nemohl jednat v nutné obraně, protože útok již netrval. Obviněnému nehrozilo žádné nebezpečí, 

do předchozího sporu se zapojil po jeho skončení a jeho reakce na odstrčení poškozeným 

z předchozího konfliktu byla přehnaná. Podle autorky v těchto okolnostech není možné spatřovat 

jednání, které by nebylo pro společnost nebezpečné a které by odůvodnilo vyloučení jeho 

protiprávnosti. 

Mohou nastat i situace, kdy obránce zprvu oprávněně odvrací útok, avšak poté co nebezpečí 

pomine, svého jednání nezanechá. V okamžiku, kdy se obránci podaří útoku zamezit, začíná 

hranice, za kterou již nejde o skutek v nutné obraně, ale o extenzivní exces z ní. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 13. 2. 1978, sp. zn. 11 To 1/78, Sb. rozh. tr. č.  

18/1979, se týká posouzení extenzivního excesu z nutné obrany. Obžalovaný, který byl odsouzen 

za trestný čin ublížení na zdraví, proti tomuto rozhodnutí podal odvolání, ve kterém se bránil tím, 

že jednal v mezích nutné obrany. Soud rozdělil celý incident na dvě části, kdy v první přisvědčil 

argumentům obžalovaného, že jednal v nutné obraně, ale v druhé části již útok netrval, ani 

nehrozil, a proto podmínky nutné obrany naplněny nebyly. 

Poškození násilně vnikli na dvorek obžalovaného, který se bránil legálním způsobem, 

v momentě, kdy poškozené vytlačil za branku domu a dále je pronásledoval, již toto konání nešlo 
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odůvodnit nezbytností obrany. Jeden z poškozených se s obviněným dále napadal a obviněný ho 

bodl do prsou, čímž poškozeného usmrtil. Soud to vyjádřil tímto způsobem: „Jde o překročení 

mezí nutné obrany, jestliže se pachatel zpočátku brání způsobem přiměřeným povaze 

a nebezpečnosti útoku směřujícímu proti zájmům chráněným trestním zákonem, ale po skončení 

útoku sám přejde do útoku s úmyslem vypořádat se s útočníkem, od něhož již nehrozí nebezpečí. 

Za následek způsobený v této fázi jednání je pachatel trestně odpovědný a nemůže se dovolávat, 

že jednal v nutné obraně“. 

Podobně se vyjadřuje i rozhodnutí Nejvyššího soudu z 25. 1. 1967, sp. zn. 4 Tz 101/66, Sb. 

rozh. tr. č.  26/1967, ve kterém soud vyjádřil právní názor, že nejde o nutnou obranu, pokud se 

bránící se neomezí pouze na odvrácení útoku, ale s útočníkem se dál vzájemně napadá tak, že jde 

o vypořádání s útočníkem. 

Rozdělení incidentu na části, kdy obrana v jedné z nich je v mezích nutné obrany, ale v další 

jde o extenzivní exces, je možné spatřit i v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. 

4 Tdo 443/2016-26, Sb. rozh. tr. č. 26/2017. Toto usnesení řešilo případ, kdy poškozený pod 

vlivem alkoholu přijel před garáž obviněného a zaparkoval svoje vozidlo tak, že zablokoval výjezd 

obviněného, následně na obviněného řval, ať jde před garáž, že jej zbije. Protože na výzvu 

obviněný nereagoval, šel poškozený za ním. Obviněný poškozeného upozornil, aby z místa odešel, 

že jde o soukromý pozemek, čehož poškozený neuposlechl. Potom vyběhl ven a obviněného zavřel 

v garáži a hrozil mu zapálením jeho vozidla. Obviněný chtěl jít ven, ale zjistil, že poškozený vrata 

zablokoval. Aby se obviněný dostal z garáže musel vrata vyrazit, ty poté udeřily poškozeného do 

obličeje. Nejvyšší soud deklaroval, že obviněný užil odpovídající způsob obrany, aby útok odvrátil 

a neodpovídá za zranění, jehož vznik si svým chováním přivodil sám poškozený. Současně uvedl, 

že útok nepochybně trval, když byl obviněný stále omezen na osobní svobodě. Naopak jako 

extenzivní vybočení z nutné obrany soud vyhodnotil dva údery pěstí do obličeje poškozeného, 

který po ráně od vrat garáže ležel na zemi a útok byl v této fázi konfliktu ukončen, tyto rány ale 

nezapříčinily vznik dalších zranění a není v nich spatřováno naplnění skutkové podstaty žádného 

trestného činu. 

Existují také případy, kdy není zřejmé, zda útok stále hrozil nebo zda již pominul. V usnesení 

Nejvyššího soudu ČR z 28. 4. 1990, sp. zn. 11 To 27/90, Sb. rozh. tr. č. 36/1991, se soud zabýval 

skutkem, který obžaloba vyhodnotila jako trestný čin vraždy, ale soud prvního stupně obžalovanou 

neuznal vinnou pro existenci okolností vylučujících protiprávnost. Obžalovaná po předchozí hádce 

a fyzickém napadání, kdy podnapilý poškozený vyhrožoval obžalované zabitím, bodla 

poškozeného do hrudníku. Na následky této rány poškozený zemřel. Události byly přítomny i děti 

obžalované, proti kterým útok poškozeného také směřoval. Strach obžalované byl stupňován 
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i zkušenostmi s poškozeným, který po požití alkoholu obžalovanou často bil. Nejvyšší soud 

připomněl, že při posuzování situace vždy hraje roli i subjektivní stav obránce. Nejvyšší soud 

uvedl, že na základě provedených důkazů není možné případ řádně posoudit a věc vrátil. Vyjádřil 

však, že pokud není možné určit, zda útok trval či již skončil, musí soud vycházet ze zásady in 

dubio pro reo a vyslovit trvání útoku. 

Výše již byl zmiňován rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 29. 6. 1978 sp. zn. 4 Tz 40/78, 

Sb. rozh. tr. č.  9/1980, týkající se přípustnosti nutné obrany proti útoku na domovní svobodu 

člověka. Soud se v této věci zabýval také určením doby trvání takového útoku a vyslovil, že 

„v takomto prípade trvá útok dovtedy, kým sa nepodarí útočníka, ktorý vnikol do domu alebo do 

bytu iného s úmyslom vykonať tam násilie z domu alebo z bytu vyhnať“. Obvinění, otec se synem, 

se bránili útoku poškozeného na jejich zdraví a také domovní svobodu. Poškozený napadl 

obviněného, kterému přišel na pomoc jeho syn, ten poškozeného bil dřevěnou latí. Jelikož 

poškozený na výzvy k opuštění pozemku nereagoval, několikrát jej i otec udeřil palicí. Až poté 

poškozený odešel z jejich pozemku. Soud uzavřel, že oba obvinění jednali za podmínek nutné 

obrany, protože byly splněny všechny požadavky dané zákonem. A vyhodnotil, že způsobení újmy 

na zdraví poškozeného se nedá považovat za nepřiměřené jeho útoku na chráněné statky, přičemž 

tento útok stále trval. 

Jde o čin jinak trestný, pokud někdo odvrací hrozící nebo trvající útok na zájmy chráněné 

zákonem. O nutnou obranu nejde, pokud útok není dán vůbec, nebo jestliže už netrvá. Při 

posuzování splnění tohoto požadavku je třeba přihlížet i psychickému stavu obránce vyvolaným 

útokem a hodnotit to s ohledem na zásadu in dubio pro reo. Soudy však musí vnímat překročení 

časového okamžiku, kdy je útok odvrácen a začíná tzv. odplata útočníkovi. 

3.2.3. Putativní nutná obrana 

Pokud protiprávní útok netrvá nebo nehrozí, ale obránce se domnívá, že tomu tak je, může 

jednat v putativní nutné obraně. Incident by se pak posuzoval podle ustanovení § 18 odst. 4 TZ, 

domnělý obránce by jednal ve skutkovém omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost. 

Obranou obviněného, že jednal v putativní nutné obraně se zabýval Nejvyšší soud v usnesení 

ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 5 Tdo 938/2012. Obviněný napomenul poškozené, kteří se vzájemně 

napadali a žebrali. Následně se všichni tři muži, kteří byli v době incidentu podnapilí, začali slovně 

napadat a poškození reagovali i velmi nevýrazným fyzickým násilím. Obviněný vytáhl svou 

nezákonně drženou pistoli a poté, co poškození vyjádřili pochybnosti, zda je funkční, obviněný 

vystřelil po poškozených a oba je zasáhl do břicha. Jejich úmrtí odvrátil jen včasný zásah lékařů. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgjptkx3umrxv6ojthbptinq
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Obviněný se bránil tím, že měl za to, že poškození se jej snažili oloupit. K tomu dovolací soud 

uvedl, že tato skutečnost z provedených důkazů vůbec nevyplývá. Soud k tomu napsal: 

„Podstatou putativní nutné obrany je to, že pachatel (obviněný) mylně předpokládá útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, vůči němuž zaměřil své obranné jednání. Uvedené počínání se hodnotí 

podle zásad o skutkovém omylu pozitivním (viz § 18 odst. 4 TrZ), který vylučuje úmyslné zavinění 

pachatele. K tomu pak musí být zjištěny takové skutkové okolnosti, z nichž lze dovodit, že pachatel 

(obviněný) se mohl důvodně – byť mylně – domnívat, že jsou splněny 

podmínky nutné obrany podle § 29 odst. 1 TrZ.“ 

Obviněný dále argumentoval tím, že jeho skutek neměl být posouzen jako trestný čin vraždy, 

ale jako privilegovaný trestný čin zabití, k tomu Nejvyšší soud uvedl, že jednání poškozených sice 

bylo nevhodné mohlo obviněného obtěžovat, jeho intenzita však nebyla taková, aby ospravedlnila 

střelbu z bezprostřední blízkosti na poškozené.130 Z toho důvodu Nejvyšší soud dovolání odmítl 

jako zjevně neopodstatněné. 

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 3235/15, se zabýval skutkem, který 

vyhodnotil jako putativní nutnou obranu. K incidentu došlo tak, že stěžovatel byl vzbuzen členy 

Útvaru rychlého nasazení Policie ČR (dále jen „URNA“) uprostřed noci křikem a ranami do dveří, 

v obavě o sebe, manželku, tři nezletilé dcery a také svůj majetek, vzal svou legálně drženou zbraň 

a vystřelil proti dveřím. Tímto výstřelem zasáhl jedno policistu do spodní části břicha. Stěžovatel 

k věci uvedl, že se domníval, že se do jeho bytu dobývají lupiči, když vyhlédl z bytu oknem zahlédl 

lidi v kuklách, pohrozil tedy tím, že má zbraň, a protože útok neustal vystřelil přes dveře. Současně 

uvedl, že při vstupu policistů do domu nezaslechl ohlášení „Policie“. URNA do bytu stěžovatele 

vstupovala na základě příkazu k domovní prohlídce, ve kterém byl stěžovatel chybně uveden jako 

podezřelý, orgány činné v trestním řízení rovněž pracovaly s informací, že stěžovatel je držitelem 

dvou střelných zbraní, i z toho důvodu byl zvolen takto intenzivní zásah. Stěžovatel byl v zájmu 

policie kvůli spojení na osoby, které pašovaly drogy. Nicméně v době zásahu policie nebyl 

obviněn z žádného trestného činu a po domovní prohlídce ani nebylo potvrzeno, že by u sebe 

přechovával věci důležité pro trestní řízení. Ve prospěch stěžovatele Ústavní soud také hodnotil 

skutečnost, že ihned poté, co stěžovatel rozeznal příslušníky policie, složil zbraň a poslechl jejich 

příkazy. Ústavní soud proto potvrdil obranu stěžovatele, že jednal v putativní nutné obraně, když 

se bránil domnělému útoku na majetek a zdraví své a své rodiny, a uvedl, že „závěr o naplnění či 

nenaplnění podmínek putativní nutné obrany musí odpovídat především tomu, jak se daná 

                                                 
130 Aby byl skutek kvalifikován jako trestný čin zabití podle § 141 TZ musel by obviněný na poškozené střílet v silném 

rozrušení ze strachu, úleku, jiného omluvitelného hnutí mysli či v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 

poškozeného. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmjy
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmrz
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konkrétní situace, s ohledem na všechny své okolnosti, jevila právě obránci, nikoliv útočníkovi či 

třetímu nezúčastněnému pozorovateli, nezatíženému subjektivním vnímáním útoku ze strany 

obránce.“ Ústavní soud se také zabýval zaviněním stěžovatele. Obecné soudy uznaly stěžovatele 

vinným pokusem zvlášť závažného zločinu vraždy, tedy úmyslným trestným činem, což s ohledem 

na nutnost aplikace ustanovení o skutkovém omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost 

neobstojí, Ústavní soud uvedl, že si je vědom toho, že soudy nechtěly dopustit ospravedlnění 

střelby na příslušníky policie, ovšem s ohledem na provedené důkazy není možné, aby byl 

stěžovatel odsouzen jako vrah. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2010, sp. zn. 7 Tdo 356/2010, řešilo spor švagra 

poškozeného a samého poškozeného s obviněným, který se odehrál ve směnárně v obchodním 

centru. Obviněný byl majitelem směnárny a švagr poškozeného po něm požadoval, aby propustil 

jednoho svého zaměstnance, protože to obviněný odmítal, švagr poškozeného mu začal 

vyhrožovat. V den, kdy došlo k řešenému incidentu se dostavil poškozený se svým švagrem do 

směnárny za obviněným, švagr poškozeného byl ozbrojen pistolí a nožem. Po slovním konfliktu 

švagr poškozeného vytáhl nůž. Obviněný se také bránil nožem, kdy zasáhl poškozeného do ruky, 

kterou si kryl tělo. Později se ukázalo, že poškozený byl situaci přítomný, aby konfliktu mezi svým 

švagrem a obviněným zabránil. Obviněný ho však pokládal za komplice svého švagra, jelikož 

přišel s ním a v průběhu slovního napadání byl na jeho straně. Nejvyšší soud k tomu uvedl, že 

„skutkový omyl obviněného, který se domnívá, že je proti němu veden útok jiné osoby, proti níž 

podnikne jednání, kterým jí způsobí ublížení na zdraví, lze posoudit jako tzv. putativní nutnou 

obranu.“ Jednání obviněného tedy musí být posuzováno jako skutkový omyl o okolnostech 

vylučujících protiprávnost, protože se domníval, že i poškozený proti němu vede útok. Nemůže 

tedy odpovídat za úmyslné trestné činy, kterými byl uznán vinný, ale maximálně za nedbalostní. 

Nejvyšší soud tak věc vrátil soudu prvního stupně k opakovanému projednání. 

Aby mohl být čin hodnocen jako zdánlivá nutná obrana musí být prokázáno, že obránce mohl 

mít za to, že na něj je veden útok. Je nanejvýš důležité, aby soud přihlédl k tomu, jak se celá věc 

v době incidentu jevila domnělému obránci, protože nezaujaté třetí osobě může být zřejmé, že útok 

nehrozil. Dokazování těchto skutečností může být velmi komplikované, ale pokud se dokáže 

skutkový omyl obránce, u jeho obranného jednání může být dáno zavinění pouze ve formě 

nedbalosti. 
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3.2.4. Vzájemné napadání a rvačka 

Při posuzování soudy může vyvstat problém, zda jde o případ nutné obrany nebo vzájemného 

napadání dvou či více osob. Při nutné obraně se osoby dělí na stranu útočící a stranu, která se brání, 

kdežto u vzájemného napadání obě strany podnikají útoky, resp. protiútoky.  

Už v rozhodnutí ze dne 22. 9. 1927, sp. zn. Zm I 437/27, se Nejvyšší soud Československé 

republiky zabýval případem, kdy v brzkých ranních hodinách při návratu ze zábavy došlo 

k napadení ze strany poškozeného, který obviněného několikrát udeřil. Obviněný si na svou 

obranu vytáhl nůž a uvedl, že jím před sebou mával, aby útočníka zastrašil a udržel od těla. 

Nejvyšší soud nižším soudům vytkl, že nezjistily dostatečně skutkový stav a připomněl, že mají 

povinnost se zabývat důkazy, které slouží jak v neprospěch, tak ve prospěch obviněného a uvedl, 

které okolnosti případu je třeba blíže objasnit, aby rozhodl buď tak, že obviněný jednal v nutné 

obraně nebo že překročil její meze. V citovaném rozhodnutí soud uvedl právní názor, že: „I za 

rvačky mohou nastati situace, opravňující tu neb onu súčastněnou stranu k obranným jednáním”. 

V uvedeném případě se rvačkou nerozumí trestný čin rvačky, jelikož byly do jednání zapojeny jen 

dvě osoby (více viz níže). Uvedená právní věta má význam pro další praxi soudů, které se při 

výrazných excesech v rámci různých potyček musí zabývat tím, zda jednání jejich aktérů nepřešlo 

do aktivní nutné obrany. 

Obdobně se vyjádřil i senát Nejvyššího soudu ČR v usnesení ze dne 17. 10. 2018, sp. zn. 7 Tdo 

1189/2018. V této kauze Nejvyšší soud odmítl dovolání obviněného jako zjevně neopodstatněné, 

když souhlasil se závěry nižších soudů, že obviněný spáchal trestný čin ublížení na zdraví podle 

§ 146 odst. 1 TZ. Obviněný s poškozeným se v pavlači v druhém poschodí domu napadli nejprve 

slovně, poté i fyzicky. V rámci tohoto konfliktu obviněný chytil poškozeného za uši a držel ho při 

pokračování konfliktu i při společném pádu, čímž mu způsobil zranění ušních boltců a udeřil ho 

pěstí, čímž mu způsobil tržnou ránu vnitřního rtu. Obviněný ve svém dovolání argumentoval tím, 

že jednal v nutné obraně, jelikož se obával, že jej poškozený shodí přes zábradlí z druhého patra 

dolů. Toto tvrzení se však neshodovalo s důkazy ve věci a soudy jej vyvrátily. Dovolací soud 

v textu usnesení píše také, že i „při vzájemném fyzickém napadání výjimečně může jít o nutnou 

obranu jen za předpokladu, že některá ze stran podstatně vybočí z rámce dosavadního průběhu 

potyčky tak, že náhle, neočekávaně, překvapivě a zásadním způsobem zvýší intenzitu svého 

jednání, a druhá strana na to reaguje tím, že odvrací tento exces“. Současně však uvádí, že 

o takový exces v citovaném případě nejde, protože poškozený žádným způsobem z mezí potyčky 

nevykročil.  



 

46 

 

Jako vzájemné napadání dvou osob Nejvyšší soud vyhodnotil také jednání, kterého se dopustil 

obviněný a poškozený v usnesení ze dne 18. 1. 2006, sp. zn. 11 Tdo 1376/2005, TR NS 22/2006 

– T 863. Šlo o případ, kdy obviněný po dřívějších slovních napadáních ze strany poškozeného, 

vyhověl jeho výzvě, aby s ním odešel ven před restauraci. Poté silně podnapilého poškozeného 

několikrát udeřil do hlavy, ten následně upadl na zem, čímž mu obviněný způsobil mimo jiné otřes 

mozku. Kromě intenzity útoku soud posuzoval zejména časovou souvislost, když shledal, že 

obviněný nebyl v momentě, kdy se rozhodl jít vstříc poškozenému k fyzickému střetu, vystaven 

hrozícímu útoku, a přestože nikdo není povinen před útokem utéci, obviněný si musel být vědom, 

že bude následovat fyzický střet s poškozeným, ke kterému by jinak nedošlo. V právní větě tohoto 

rozhodnutí je vyjádřeno: „Jestliže obviněný vstřícně reagoval na výzvu poškozeného („aby s ním 

šel ven“), která směřovala k jejich vzájemnému fyzickému konfliktu, a to tak, že obviněný odešel 

s poškozeným na místo, kde poté poškozeného fyzicky napadl, pak obviněný nejednal v nutné 

obraně ve smyslu § 13 TrZ131, neboť neodvracel přímo hrozící útok na zájmy chráněné trestním 

zákonem. To platí bez ohledu na skutečnost, že fyzický konflikt slovně vyprovokoval právě 

poškozený.“ Lze souhlasit s tím, že obviněný nebyl vystaven hrozícímu útoku, když si v citované 

případě dobrovolně zvolil fyzickou konfrontaci s poškozeným, a tak nemůže jít o případ nutné 

obrany. 

U nutné obrany může být více osob jak na straně útočníků, tak i obránců. Z toho důvodu ji 

může být těžké odlišit od trestného činu rvačky, kterou spáchá ten, kdo úmyslně ohrozí život nebo 

zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky132. Aby byl skutek kvalifikován jako rvačka musí se ho 

účastnit nejméně 3 osoby. Základním rozdílem oproti nutné obraně je, že ve rvačce jsou všichni 

zúčastnění v postavení útočníků, když se rvačky úmyslně účastní a úmyslně se snaží ohrozit život 

či zdraví druhé strany sporu.133 

Stejně tak se vyjadřuje i Nejvyšší soud Československé republiky v rozhodnutí ze dne 23. 2. 

1960, sp. zn. 5 Tz 10/60, Sb. rozh. tr. č. 36/1960. Obžalovaný v doprovodu svého mladistvého 

syna napomenul dvě osoby nacházející se před restauračním zařízením, aby neničily nádoby na 

odpadky. Jedna z těchto osob obžalovaného napadla nejdříve beze zbraně, později za pomocí tyče 

na stahování rolet, obžalovaný se pokoušel se svým synem útok odvrátit. Obžalovaný nebyl 

povinen útok proti své osobě snášet a pokud se jen bránil, nemohlo u něj být dáno úmyslné 

zavinění k účasti na rvačce, ani k ohrožení života nebo zdraví poškozeného. Na rozdíl od nižších 

                                                 
131 Nyní § 29 TZ. 
132 Ustanovení § 158 odst. 1 TZ. 
133 ŠÁMAL, Pavel. K § 29 TZ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Velké komentáře. Str. 403. ISBN 978-80-7400-428-5.  
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soudů, které ve skutku spatřovaly trestný čin rvačky, Nejvyšší soud, po prozkoumání subjektivní 

stránky činu, obžalovaného zprostil obžaloby, když shledal, že jeho čin naplnil podmínky nutné 

obrany. 

Soudy musí důsledně odlišovat, jestli se jedná o osoby, které se dělí na obránce a na útočníky 

a jde o nutnou obranu, respektive zda toto dělení dáno není a jde o vzájemnou potyčku. I při 

vzájemném napadání existují situace, při kterých může dojít k naplnění požadavků nutné obrany, 

a to, pokud některá z osob výrazně vybočí z dosavadních podmínek fyzického střetu (např. 

vytáhne-li zbraň). Soudy musí také posuzovat, jakou měrou se osoby podílely na iniciaci útoku, 

přistoupí-li osoba k tělesnému střetu zcela dobrovolně, nutná obrana není dána. 

3.2.5. Výkon práv a plnění povinností 

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, nutná obrana je přípustná pouze proti protiprávnímu 

útoku. Legální výkon práv a povinností, případně jednání v nutné obraně, nikdy nemůže být 

odvráceno pomocí nutné obrany. Judikatura ale řeší i případy, kdy se osoba brání úkonům úředních 

osob. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 12. 8. 1976, sp. zn. 4 Tz 128/76, Sb. rozh. tr. č. 

55/1977, se vyjadřuje k oprávněnosti obrany proti zásahu příslušníku Zboru národnej bezpečnosti 

(dále jen „VB“). V citovaném případě se obviněný odmítal jako řidič motorového vozidla podrobit 

dechové zkoušce na obsah alkoholu. Obviněný neuposlechl opakovaných výzev, aby vystoupil 

z auta, proto ho příslušníci VB z automobilu vytáhli. Obviněný se k nim choval agresivně, 

vulgárně nadával a příslušníkům VB vyhrožoval. Když byl převážen na stanici a k lékaři, 

rozhazoval okolo sebe rukama a kopal nohama, přičemž několikrát kopl poškozeného příslušníka 

VB do stehen. Zásah VB byl oprávněný a odůvodněný, obviněný uvedl, že před jízdou požil 

alkohol a poškozený byl povinen proti němu fyzicky zasáhnout, když obviněný s příslušníky VB 

dobrovolně nespolupracoval. Nutná obrana proti dovolenému, v tomto případě i přikázanému 

konání, není oprávněná. 

Oproti tomu rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 18. 1. 1980, sp. zn. 6 Tz 70/79, Sb. rozh. 

tr. č. 47/1980, rozebírá situaci, kdy příslušník policie překročí své pravomoci. Incident začal 

hádkou obviněného a číšníka, jež následovalo tělesné napadení číšníka. Poškozený, příslušník VB, 

který byl na místě ve svém volnu, se číšníka zastal. Poškozený s číšníkem odjeli na blízkou 

služebnu, aby událost nahlásili a VB na místo mezitím vyslala hlídku. Když poškozený přijel zpět 

k původnímu místu hádky, zjistil, že obviněný odjel domů. Aniž by vyčkal na hlídku, která měla 

na místo dorazit, vydal se s dalšími civilními osobami za obviněným. Poškozený vešel do bytu 
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obviněného, který spal, prokázal se služebním průkazem a vyzval obviněného, aby jel s ním věc 

nahlásit. Obviněný poškozeného uposlechl, avšak následně utekl z auta a běžel domů, poškozený 

ho následoval. Před domem se obviněný otočil a poškozeného praštil do obličeje. Obviněný si vzal 

v bytě nůž a napadl poškozeného a jeho společníky, poškozenému vyhrožoval zabitím a nožem 

mu ublížil na zdraví. Nejvyšší soud nižším soudům vytkl, že se nezabývaly tím, zda šlo ze strany 

poškozeného o oprávněný zákrok, příslušník VB je mimo službu oprávněn zasáhnout pouze pokud 

existuje bezprostřední ohrožení majetku, života nebo zdraví. A dále uvedl, že pokud bude 

prokázáno, že poškozený vybočil ze svých kompetencí, posouzení skutku jako trestného činu proti 

úřední osobě neobstojí a útok na policistu „ak občan prekročí hranice nutnej obrany, možno 

prípadne posúdiť len ako trestný čin proti zdraviu“. 

Nicméně s oběma výše rozebranými rozhodnutími souhlasí už judikatura z roku 1930134. Která 

uzavírá, že nutná obrana není proti legálnímu zákroku úřední osoby možná, s tím, že by „byla 

možná, kdyby se výkon osoby úřední jevil trestným útokem, kdyby např. zakládal zločin zlého 

užívání moci úřední, kdyby byl vůbec nedovolený nebo nenáležel vůbec k působnosti úřední osoby 

jej provádějící.“ 

Za výkon práv a povinností se dá považovat i činnost bezpečnostních pracovníků hlídajících 

bezpečnost v obchodních domech apod. Tato činnost je v souvislostí s nutnou obranou posuzována 

poměrně často. Na příklad v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2006, sp. zn. 8 Tdo 572/2006, 

TR NS 27/2006- T 906. Zde Nejvyšší soud uvedl, že jednání zaměstnanců bezpečností služby 

naplnilo znaky svépomoci podle občanského zákoníku, když požádali osobu přistiženou 

při odcizení láhve alkoholu v hodnotě asi 400,- Kč, aby šla s nimi do kanceláře obchodního domu, 

tam jí dali na vybranou, zda vydá odcizenou lahev nebo se dobrovolně podrobí prohlídce, případně 

zda vyčká příjezdu policistů. Obviněný vyndal z opasku poškozeného zbraň a mířil mu s ní na 

břicho, poškozený mu ji vyrval z ruky. Odvolací soud podřadil konání obviněného pod nutnou 

obranu proti neoprávněné žádosti o osobní prohlídku osobami, které k tomu nebyly oprávněny. 

Naproti tomu dovolací soud uvedl, že zaměstnanci obchodního centra nevybočili z mezí 

svépomoci, když bránili zájem na ochranu majetku a nikterak na obviněném osobní prohlídku 

nevynucovali. Zaměstnanci bezpečnostní agentury nejednali jako zástupci státního orgánu, proto 

jim příslušelo právo svépomoci, kterým může každý přiměřeným způsobem odvrátit neoprávněný 

zásah do práva, v tomto případě dokonání odcizení zboží obchodu, proto šlo o zákonem umožněné 

chování a nelze v něm spatřovat protiprávní útok, který by opodstatnil nutnou obranu obviněného. 

                                                 
134 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 21. 3. 1930, sp. zn. Zm I 412/29. 
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 7. 2006, sp. zn. 8 Tdo 838/2006, Sb. rozh. tr. č. 25/2007, 

také řešilo konflikt mezi zaměstnancem bezpečností služby obchodního domu a obviněným, který 

skončil ublížením na zdraví poškozeného. Obviněný měl delší dobu obtěžovat prodavačku jednoho 

z obchodů v objektu střeženém poškozeným, zaměstnanci bezpečnostní služby jej vyzývali 

k odchodu. Následně se ho poškozený snažil v místě zadržet, jelikož byla přivolána policejní 

hlídka, která zaměstnance obchodního domu žádala, aby ho zdrželi do jejich příjezdu. Nejvyšší 

soud však k této věci vyjádřil, že bezpečnostní pracovníci nejsou úředními osobami a nemají žádné 

pravomoci policistů. Z toho důvodu by poškozený byl obviněného oprávněn na místě zadržet 

pouze podle § 76 odst. 2 TŘ, tedy byl-li by obviněný přistižen při páchání trestní činnosti, což 

v daném případě neshledal. Nejvyšší soud s ohledem na předchozí posouzení dále uvedl, že na 

straně obviněného „mohou být splněny podmínky nutné obrany ve smyslu § 13 tr. zák.135, pokud 

osoba, jíž tento zaměstnanec neoprávněně brání v užívání osobní svobody, užije násilí k překonání 

odporu toho, kdo omezuje její osobní svobodu. Oprávněnost nutné obrany je v takovém případě 

založena na tom, že uvedená osoba odvrací útok na zájem chráněný trestním zákonem, konkrétně 

na zájem společnosti na ochraně osobní svobody“. Věc tedy vrátil k novému posouzení soudu 

prvního stupně. 

Policisté, kteří nevybočí z mezí své pravomoci, ani běžní občané, kteří nevybočí z mezí 

svépomoci, nemohou být považováni za osoby konající protiprávní útok. Jakmile však policista 

překročí své kompetence, zpravidla způsobem naplňujícím znaky trestného činu, je proti němu 

nutná obrana přípustná. 

3.2.6. Automatické obranné systémy 

Jedním z nejvýraznějších témat posledních let v oblasti okolností vylučujících protiprávnost je 

instalace a užití automatických obranných systémů. 

Nejvyšší soud rozhodl v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 6 Tdo 66/2007, 

TR NS 35/2007- T 987, že při použití obranného zařízení, které se samo aktivuje, vnikne-li do 

chráněného prostoru jiná osoba, nemůžou být naplněny podmínky nutné obrany (ani krajní nouze). 

Nejvyššímu soudu bylo předloženo rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, které zaujalo opačný 

právní názor, z toho důvodu byla věc předána trestnímu kolegiu Nejvyššího soudu, jež přijalo 

sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. Tpjn 303/2008, Sb. rozh. tr. 

č. 12/2010. 

                                                 
135 Nyní § 29 TZ. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugaxhazrrgm
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Výše uvedené usnesení Nejvyššího soudu řešilo incident, kdy obviněný po několika 

předchozích neobjasněných krádežích umístil pod podlahu své kůlny v zahrádkářské kolonii 

nástražný výbušný systém. Poškozený přijel na pozemek obviněného, aby odcizil z jeho kůlny 

nějaký hliník, přelezl plot a otevřel dveře kůlny, které byly zabezpečené pouze prknem, aby se 

neotevíraly. Otevřením dveří poškozený aktivoval výbušný systém, jež mu zranil nohu, která 

musela být posléze amputována. Nejvyšší soud vyjádřil, že nedošlo k naplnění 

zákonných požadavků na čin v nutné obraně. Uvedl, že obviněný si musel být (jako osoba zkušená 

v oblasti výroby výbušnin) vědom, jaké následky může výbuch mít a že může zasaženou osobu 

zranit. Také uvedl, že obviněný použil na obranu svého majetku neúměrně intenzivní prostředek, 

a současně kůlnu nevybavil ani zámkem, vzhledem k těmto skutečnostem se to soudu jevilo spíše 

jako odplata útočníkovi než jako pouhá ochrana. Zejména zde Nejvyšší soud v době instalace 

zařízení neshledal naplnění podmínky trvajícího nebo přímo hrozícího útoku. 

Naproti tomuto právnímu názoru stojí názor Krajského soudu v Plzni vyjádřený v usnesení ze 

dne 28. 3. 2006, sp. zn. 7 To 62/2006, který uzavřel, že v případě, že útok trvá a nejde o extenzivní 

exces z nutné obrany, jestliže obranné zařízení sepne v okamžiku, kdy je útok dán, tj. po vstupu 

neoprávněné osoby do zabezpečeného objektu. Dále rozvádí, že je nutné přihlédnout 

i k subjektivnímu vnímání obviněného, který byl již mnohokrát poškozen na majetku a jako 

starobní důchodce nebyl schopen svůj majetek bránit jinak. S ohledem na fakt, že zařízení bylo 

konstruováno tak, aby pachatele zranilo a nikoliv usmrtilo, soud shledal, že obviněný konal 

v nutné obraně. 

Trestní kolegium se ve svém stanovisku rozhodlo zaujmout výklad ve prospěch osob 

preventivně bránících svůj majetek. Instalaci automatického obranného systému kolegium 

přirovnávalo na příklad k opatření střelné zbraně držené na základě povolení nebo hlídacího psa 

a proto uvedl, že ani zapojení samočinných zařízení reagujících na případný útok jako takové 

nevylučuje splnění všech podmínek nutné obrany. 

Argument, že jde o předčasnou obranu, kolegium vyvrátilo, když uvedlo, že by to platilo, 

pouze pokud by došlo ke skončení obrany už samotným zavedením systému, ve skutečnosti je 

však zařízení zpravidla instalováno, aby reagovalo na útok, ke kterému možná dojde a je účinné 

až v době od vzniku útoku do jeho dokončení. Dále kolegium připomnělo, že trestní zákon 

nevyžaduje fyzickou přítomnost obránce. 

Stanovisko vymezilo dva časové úseky, kdy v prvním z nich je zařízení naistalováno 

a připraveno k použití a ve druhém dojde k samotnému spuštění, které se také dělí na dvě situace. 

Poprvé, obranný systém reaguje na útok na chráněný zájem a jde o nutnou obranu. Zadruhé, jde 
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o spuštění někým, kdo není útočníkem, nebo jde o intenzivní exces, a obránce se dopustí 

nedbalostního136 protiprávního jednání, za které odpovídá. 

V textu stanoviska se dále připomíná judikatura (viz výše), že samotné použití zbraně proti 

neozbrojenému útočníkovi neukazuje na intenzivní vybočení z mezí nutné obrany a také na fakt, 

že aby byla obrana účinná musí být silnější než útok. Soudy mají v budoucnu hodnotit přiměřenost 

instalovaného zařízení a způsobu konkrétního útoku na základě, kterého se obranný mechanismus 

spustil. 

Kolegium také vyvrací připomínku ze shora citovaného usnesení Nejvyššího soudu, že 

obviněný svou kůlnu nezabezpečil jiným dostupným způsobem (na dveřích byl nefunkční zámek), 

když uvádí, že nutná obrana nepodléhá požadavku subsidiarity a není třeba útok z počátku odrážet 

slabšími prostředky. Dále však dodává, že opatření varovných signálů a upozornění, která útočník 

překonal, může mít vliv na posouzení přiměřenosti obrany, případně může hrát roli i při spuštění 

obranných systémů mimo útok (na příklad na pozemek vstoupí pošťák nebo v objektu budou 

zasahovat hasiči). 

Jedna z právních vět jednotícího stanoviska říká, že „k tomu, aby byly splněny podmínky nutné 

obrany v případě použití automatického obranného zařízení zejména v podobě nástražného 

systému, který se automaticky uvede v činnost po vniknutí útočníka do chráněného objektu, musí 

být zabezpečeno, aby se aktivovalo jen proti přímo hrozícímu či trvajícímu útoku na zájem 

chráněný trestním zákonem a aby jeho účinnost nebyla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku“.  

Kolegium Nejvyššího soudu tedy rozhodlo, že automatické obranné systémy samy o sobě 

nevylučují nutnou obranu. Aby jejich použití proti útočníkovi nebylo protiprávní, musí být splněny 

některé podmínky, které se váží především k tomu, že obránce není útoku přítomný a nemůže svou 

obranu přizpůsobit konkrétnímu způsobu útoku. Aby se co nejvíce předešlo aktivaci zařízení 

osobami, které nejsou útočníky, kolegium doporučuje střežené objekty alespoň opatřit varovnými 

značkami. Každé konkrétní spuštění obranného zařízení se bude posuzovat s ohledem na jeho 

individuální okolnosti. 

Autorka práce má za to, že přirovnání instalace obranného systému a k opatření střelné zbraně 

na obranu je přiléhavé a mohou existovat případy, kdy aktivace obranných mechanismů bude 

v souladu s ustanovením o nutné obraně, souhlasí také s vytyčením přísnějších podmínek. Názor 

autorky na výše citované usnesení Nejvyššího soudu je takový, že v tomto konkrétním případě 

obviněný překročil meze nutné obrany, když výbušné zařízení mělo takovou sílu, že muselo dojít 

                                                 
136 Dle názoru kolegia úmyslné zavinění není dáno, protože osoba instalující předmětné zařízení, tak nečiní s úmyslem 

poškodit i jiné osoby než právě útočníky. 
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až k amputaci končetiny útočníka. Obviněný musel být poškozen častými krádežemi, avšak 

popsaný skutkový stav ukazuje na to, že se chtěl útočníkovi spíše pomstít.
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Závěr 

Nutná obrana je jedním z významných institutů trestního práva. Trestní zákoník nutnou 

obranou nazývá čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem137. Nutná obrana se řadí mezi okolnosti vylučující protiprávnost 

a jsou-li splněny její podmínky, trestný čin není spáchán, i když dojde k naplnění všech ostatních 

znaků skutkové podstaty. Existují ale i požadavky na osoby jednající v nutné obraně, které 

nastavují limity jejich možností. O nutnou obranu nejde, pokud obránce odvrací protiprávní útok 

zcela zjevně nepřiměřeným způsobem. Je patrné, že nutná obrana je definována pomocí řady 

obecných pojmů, které nechávají široký prostor pro doktrinální a soudní výklad. 

Autorka práce se v prvních dvou částech zabývala teoretickým základem pro rozbor sporných 

otázek, které se objevují v judikaturní praxi. První část vymezila kategorii okolností vylučujících 

protiprávnost, aby mohlo dojít k lepšímu pochopení nutné obrany. Následující část zaznamenala 

vývoj nutné obrany, postup k jejímu materiálnímu pojetí a benevolentnějšímu přístupu ve vztahu 

k obráncům. Autorka práce poukázala na fakt, že nutná obrana není známá pouze trestnímu právu, 

ale i jiným odvětvím práva. Aby bylo možné se blíže věnovat jednotlivým soudním rozhodnutím, 

bylo nutné provést důkladný výklad ke všem znakům nutné obrany. Třetí část poskytla rozbor 

zvolených judikátů, mezi vybraná témata patřily sporné otázky týkající se intenzivního 

a extenzivního excesu, putativní nutné obrany, rozdílu mezi nutnou obranou a vzájemným 

napadáním, výkonu práv a plnění povinností, automatických obranných zařízení. 

Obecně lze uvést, že v judikatuře se často zdůrazňuje, že nutná obrana nevyžaduje dodržení 

požadavků subsidiarity a proporcionality. Útočník vyvolal celou situaci, proto má nést z ní 

vyplývající riziko. Obránce není povinen se útoku vyhnout a nemusí k jeho odvrácení užít 

mírnější, nejisté prostředky. Soudy také připomínají, že hrozící a způsobený následek nemusí být 

proporcionální, a to i s ohledem na skutečnost, že obrana zpravidla musí být silnější než útok, aby 

ho mohla úspěšně odvrátit. 

Problematika použití zbraně, pohnutek k nutné obraně a chráněných zájmů byla shrnuta 

v podkapitole na téma intenzivního excesu. Soudy občas nesprávně rozhodnou, že se obránce 

dopustil intenzivního excesu z nutné obrany, pouze na základě částečné informace bez přihlédnutí 

ke všem skutečnostem. Při zkoumání obrany pomocí zbraně se soudy zajímají hlavně o způsob 

jejího použití a o subjektivní obavy obránce. Pro nápravu chybných rozhodnutí, bývá často 

judikováno, že užití zbraně proti útočníkovi (i neozbrojenému) není a priori považováno za 

                                                 
137 § 29 odst. 1 TZ. 
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vybočení z mezí nutné obrany. Ani samotné poškození útočníka na zdraví nebo životě tento exces 

nezakládá. Z judikatury vyplynulo, že není podstatné, na základě jaké emoce obránce odvrací útok, 

nutná obrana může být vedena jak v afektu strachu, tak i vzteku. A pouhý fakt, že u obránce 

absentuje strach z útoku, nezakládá intenzivní exces. Posledním tématem byla nutná obrana 

různých chráněných hodnot. Soudy mnohdy nesprávně dávají přednost ochraně života a zdraví 

útočníků před statky, jako je ochrana domovní svobody a majetku obránce. V citovaných soudních 

rozhodnutí je vysloveno, že pokud není obrana majetku nebo obydlí hrubě nepřiměřená, může 

dojít i k poškození zdraví útočníka. 

Do podkapitoly o extenzivním excesu autorka práce vybrala judikáty k existenci přímé hrozby 

a trvání útoku jako jedné z hlavních podmínek nutné obrany. Základní otázkou je řešení časové 

souvislosti mezi útokem a obranou. Extenzivního vybočení z mezí nutné obrany se obránce 

dopustí, pokud jedná i v okamžiku, kdy útok ještě vůbec nehrozí nebo pokud byl již ukončen. Je 

nutné přihlížet i k psychickému stavu obránce, který je vystaven útoku a jsou-li o trvání útoku 

pochybnosti, měl by soud s ohledem na aplikaci zásady in dubio pro reo rozhodnout, že útok trvá. 

Je-li zřejmé, že útok byl již odvrácen a obránce ve svém konání pokračuje, jde o zakázané 

vypořádání s útočníkem. 

Obránce se však může mylně domnívat, že útok hrozí, i když tomu tak není. V těchto situacích 

koná ve skutkovém omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost, a také v putativní nutné 

obraně, kterou rozebrala následující podkapitola. Jak uvádí judikatura, prokáže-li se skutečná 

obava obránce, že je v ohrožení, nikdy nemůže odpovídat za úmyslné zavinění, ale nejvýše za 

nedbalost. 

Další podkapitola se zabývala rozlišením mezi vzájemným napadáním a nutnou obranou 

z pohledu soudů. Ze soudních rozhodnutí vyplývá, že hlavní rozdíl spočívá v iniciativě na počátku 

střetu. K vzájemnému napadání přistupují obě strany s úmyslem ohrozit zdraví druhé strany, 

naopak v nutné obraně se jedna ze stran snaží odvrátit útok druhé. Judikatura však dodává, že 

pokud jedna ze stran sporu výrazně vybočí z mezí rvačky, může být následné odvracení toho 

excesu vyhodnoceno jako nutná obrana. 

Nutná obrana je přípustná pouze proti útoku, který je protiprávní. Judikatura obsažená 

v podkapitole 3.2.5 řeší i činy obviněných proti výkonu práv občanů nebo proti úkonům 

příslušníků policie, které obvinění ospravedlňovali jednáním v nutné obraně. Soud v případě, že 

neshledá vykročení příslušníka policie z jeho pravomocí nebo běžného občana z mezí svépomoci, 

uzavře, že nutná obrana není dovolená. 



 

55 

 

V poslední podkapitole autorka práce rozebrala sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu 

k automatickým obranným zařízením138. Použití těchto automatických systémů je sporné, jelikož 

ho může spustit i jiná osoba než je útočník a systém již nelze přizpůsobit konkrétním okolnostem. 

Nejvyšší soud však uzavřel, že každá jednotlivá aktivace těchto nástrah musí být posuzována 

samostatně a v případě, že dojde ke spuštění jinou osobou, zpravidla nebude dáno úmyslné 

zavinění. Střežený objekt je však vhodné opatřit varováním. Důležitým závěrem je, že použití 

automatického obranného zařízení nevylučuje aplikaci ustanovení o nutné obraně. 

 Hlavními výsledky vyplývajícími z analýzy judikátů jsou závěry, jež nelze generalizovat 

a jejichž aplikaci je třeba zvážit s ohledem na konkrétní okolnosti případu. Existují však hojně 

užívaná rozhodnutí, která napomáhají k jednotnému soudnímu rozhodování. I s ohledem na data 

některých judikátů je zřejmé, že rozhodovací praxe týkající se nutné obrany je velmi konsistentní. 

V aktuálních rozhodnutích se často argumentuje za pomoci citací judikatury z minulého století, 

protože její závěry jsou stále aplikovatelné. 

Podle názoru autorky je ustanovení o nutné obraně nastaveno vhodně. V průběhu let byly 

možnosti nutné obrany rozšířeny ve prospěch obránců. Objevují se návrhy na doplnění § 29 TZ139, 

jež mohou být do určité míry kasuistické (např. obsahují výslovné zakotvení možnosti ochrany 

obydlí) a s ohledem na judikaturní praxi, která je již řeší shodně s návrhy, i nadbytečné. Mezi 

odbornou veřejností zaznívá názor, že by bylo vhodné zavést zvláštní privilegovanou skutkovou 

podstatu. Tato skutková podstata by byla naplněna, pokud by došlo k excesu z nutné obrany. Šlo 

by o další krok k ochraně osob jednajících v nutné obraně. 

Nutná obrana je institutem, který se v praxi objevuje poměrně často. Široké zákonné vymezení 

společně s bohatou judikaturou mu umožňují se přizpůsobit novým technologiím (automatická 

obranná zařízení) a nově vyvstalým problémům. Z toho důvodu se v dohledné době neočekává 

žádná výrazná změna ustanovení § 29 TZ.

                                                 
138 Sp. zn. Tpjn 303/2008, Sb. rozh. tr. č. 12/2010. 
139 Např. Návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Sněmovní tisk 145/0, část č. 1/4.  Volební období 2013 – 2017. [online]. [cit. 2019-11-20]. Dostupné 

z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=145&ct1=0.  
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Sporné otázky nutné obrany v judikatuře 

Abstrakt 

Tato práce rozebírá nutnou obranou a její sporné otázky objevující se v judikatuře českých 

soudů. Jedná se o jednu z okolností vylučujících protiprávnost, kterou trestní zákoník uvádí v § 29. 

To znamená, že při naplnění zákonných požadavků na jednání v nutné obraně není spáchán trestný 

čin. Těmito požadavky je, aby obrana odvracela přímo hrozící nebo trvající protiprávní útok na 

zájem chráněný trestním zákonem, a zároveň nebyla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

Nutná obrana je důležitým institutem trestního práva, protože se může dotknout každého, i z toho 

důvodu se často objevuje ve sdělovacích prostředcích a některé případy vyvolávají společenskou 

diskuzi k jeho zákonné úpravě. 

Cílem této práce je zanalyzovat sporné otázky objevující se v soudních rozhodnutích, jako je 

možnost a způsob užití zbraně nebo automatického obranného zařízení, hodnocení pohnutky 

k jednání v nutné obraně, porovnání chráněných hodnot na příklad ochrany života nebo zdraví 

proti ochraně majetku nebo domovní svobody, posuzování existence a doby trvání útoku a s tím 

související zdánlivé nutné obrany, rozdíl mezi vzájemným napadáním a nutnou obranou, možnost 

obrany proti  úkonům úředních osob a jinému výkonu práv a povinností. 

První část se zabývá obecným výkladem všech okolností vylučujících protiprávnost, jakož 

i jejich shodnými a rozdílnými rysy. Následující část se zaměřila již jen na nutnou obranu, její 

stručný vývoj, paralelu s jinými odvětvími práva a podrobnou charakteristikou všech jejích znaků. 

V třetí části byl zaznamenán význam judikatury pro český právní řád. Dále byla rozebrána vybraná 

soudní rozhodnutí týkající se sporných otázek vyvstávajících při aplikaci ustanovení § 29 TZ na 

konkrétní případy. 

Důležitým závěrem vyplývajícím z rozboru judikatury je nutnost hodnocení případu s ohledem 

na jeho konkrétní okolnosti. Při posuzování nutné obrany se soudy musí zaměřit na to, zda je dána 

hrozba útoku nebo útok, který stále trvá. Také musí poměřovat způsob útoku a obrany, přičemž na 

vybočení z mezí nutné obrany nelze usuzovat pouze z důvodu, že se obránce útoku nevyhnul 

anebo dojde ke zranění nebo usmrcení útočníka, protože nutná obrana nevyžaduje subsidiaritu, ani 

proporcionalitu. Hodnocení by mělo zohlednit i subjektivní stav obránce v době, kdy odvrací útok. 
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Contentious issues of necessary defence in judicial practice 

Abstract 

This thesis discusses necessary defence and its contentious issues which appear in judicial 

practice of Czech courts. It is one of the conditions precluding illegality stated in the section 29 

of the Penal Code. Which means that a criminal offence is not committed if legal requirements for 

conduct in necessary defence are fulfilled. These requirements are that the defence should avert an 

impending or progressing attack to an interest protected by the Penal Code as well as not to be 

obviously grossly disproportionate to a manner of an attack. Necessary defence is an important 

institute of criminal law because it may affect everyone, and for this reason it has often appeared 

in the media and some cases even provokes social discussion on its legal regulation. 

The goal of this thesis is to analyse contentious issues appearing in court decisions such as 

possibility and manner of usage of a weapon or automatic defensive device, evaluation of motive 

to an act in necessary defence, comparison of protected interests, for example protection of life 

and health against protection of property or domestic freedom, consideration of an existence and 

a term of attack and related apparent necessary defence, the difference between mutual assault and 

necessary defence, the possibility of the defence against the acts of officials and other performance 

of rights and obligations. 

The first part concerns general explanation of all the conditions precluding illegality, as well 

as their common and different attributes. The following part is concentrated only to necessary 

defence, its brief development, parallel with other branches of law and detailed characteristics of 

all the features. The importance of judicial practice for the Czech legal system was recorded in the 

third part. Further selected court decisions concerning controversial issues arisen during an 

application of the Section 29 of the Penal Code in specific cases were examined. 

The important conclusion implying from the analysis of judicial practice is that every case 

needs to be evaluated concerning all the relevant circumstances. Courts are obliged to focus on the 

existence of a threat or processing attack during the consideration of necessary defence. Also, they 

need to measure the manner of the attack and the defence, while the excess of necessary defence 

may not be presumed only on a fact that the defender did not avoid the attack or that the attacker 

is injured or killed, because necessary defence does not require subsidiarity nor proportionality. 

The evaluation should consider even subjective state of the defender while averting the attack. 
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