
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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