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Abstrakt  

Tato práce se zabývá pojmem a právními důsledky překročení mezí krajní nouze a nutné 

obrany, tedy dvou okolností vylučujících protiprávnost, jejichž úpravu lze nalézt v Hlavě III 

stávajícího trestního zákoníku. Tyto okolnosti vylučují protiprávnost takového jednání, které 

by běžně protiprávním bylo, proto, že jednání za těchto okolností je žádoucí z důvodu ochrany 

zájmů chráněných trestním zákoníkem. Vzhledem k absenci protiprávnosti tak vůbec 

nedochází jednáním za některé z okolností vylučujících protiprávnost ke spáchání trestného 

činu, což konkrétně u institutů krajní nouze a nutné obrany umožňuje lidem bránit se v těch 

momentech, kdy jim není ze strany státu poskytnuta ochrana před určitým nebezpečím či 

útokem. Pokud však dojde k překročení zákonem stanovených mezí těchto okolností 

vylučujících protiprávnost, k vyloučení protiprávnosti nedojde, v důsledku čehož bude spáchán 

trestný čin. 

Hlavním cílem této práce je zanalyzovat českou právní úpravu krajní nouze a nutné obrany 

z hlediska nastavení jejich mezí. Zejména pak odhalit nedostatky, které s sebou právní úprava 

přináší a nabídnout jejich řešení. 

V úvodu práce je nejprve podrobněji stanoven její cíl a členění. Vlastní text práce je dále 

rozdělen na tři větší části, které postupně řeší význam samotného pojmu překročení mezí krajní 

nouze a nutné obrany, důsledky tohoto překročení a subjektivně vnímané nedostatky dosavadní 

právní úpravy. V jednotlivých kapitolách a podkapitolách první části jsou instituty krajní nouze 

a nutné obrany nejprve zasazeny do kontextu okolností vylučujících protiprávnost, za nímž 

následuje rozbor jejich jednotlivých podmínek. Ve druhé části jsou pak řešeny trestněprávní 

důsledky překročení zákonem stanovených mezí řešených dvou okolností vylučujících 

protiprávnost. Třetí část pak obsahuje vlastní subjektivní pohled autorky na celé řešené téma 

ve formě zhodnocení dostatečnosti dosavadní právní úpravy a návrhů na její případné opravy 

či změny. V této části jsou také zhodnoceny aktuální legislativní návrhy, které se k tématu 

řešených dvou okolností vylučujících protiprávnost vážou. V závěru práce je konstatováno, že 

je z autorčina pohledu stávající právní úprava krajní nouze i nutné obrany celkově vyhovující 

a aktuálně projednávané návrhy na její změny jsou spíše kontraproduktivní. Prostor pro 

vylepšení právní úpravy však z jejího pohledu nabízí zavedení institutu omluvné krajní nouze 

po vzoru některých zemí a dále spíše drobné jazykové úpravy či definiční doplnění. 
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