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Úvod 

Krajní nouze a nutná obrana jsou instituty trestního práva, s nimiž se v určitých situacích 

reálného života může setkat každý člověk. Ne každý však ví, co přesně tyto pojmy znamenají, 

a jak je případné jednání v krajní nouzi či nutné obraně limitováno. 

Zákonné podmínky krajní nouze i nutné obrany jsou totiž stanoveny velmi obecně, což ve 

společnosti vyvolává mnoho nejasností a otázek, jejichž nevyjasnění může velmi lehce vyústit 

v překročení zákona v podobě vybočení z podmínek jedné z těchto dvou okolností vylučující 

protiprávnost. Jelikož se většina společnosti orientuje v zákonné úpravě jen rámcově 

a judikaturu či výklad právní teorie zpravidla nereflektuje, je její právní povědomí o institutech 

krajní nouze a nutné obrany formováno zejména médii, která zásadnější kauzy týkající se těchto 

institutů ostře sledují a probírají. Největší podíl na vylíčení pravdivých a srozumitelných 

informací o nutné obraně a krajní nouzi mají tedy právě média, která však ne vždy realitu 

prezentují objektivně. I proto jsem si za téma pro svou diplomovou práci vybrala tuto 

problematiku. Největší vliv na výběr tématu však měl můj vlastní zájem o krajní nouzi a nutnou 

obranu a zejména pak o vybočení z nich. 

Má práce by nejprve měla poskytnout ucelený soubor objektivních informací o mezích krajní 

nouze, nutné obrany, o vybočeních z nich a zároveň o následcích těchto vybočení. První dvě 

části mé práce tak ve svých kapitolách a podkapitolách shrnují teoretické a praktické vnímání 

těchto dvou okolností vylučujících protiprávnost v českém právním prostředí. 

V první části jsou nejprve instituty krajní nouze a nutné obrany zasazeny do kontextu okolností 

vylučujících protiprávnost. Dále jsou pak řešeny samotné pojmy krajní nouze a nutné obrany 

z hlediska jejich zákonem stanovených podmínek, včetně jejich překročení. Následně je 

překročení, resp. dodržení teoretických podmínek řešených dvou okolností vylučujících 

protiprávnost ilustrováno na reálných soudních rozhodnutích. 

Druhá část práce je zaměřena na případné následky překročení krajní nouze a nutné obrany, 

neboť i ty s tématem této práce neodmyslitelně souvisí. V jednotlivých podkapitolách je tak 

přiblížena problematika privilegujících trestných činů, polehčujících okolností, mimořádného 

snížení trestu odnětí svobody a upuštění od potrestání, a to ve vztahu k řešeným dvěma 

okolnostem vylučujícím protiprávnost. 

Hlavním cílem mé práce je však analýza české právní úpravy krajní nouze a nutné obrany 

z hlediska nastavení jejich mezí, zejména pak odhalení nedostatků těchto dvou okolností 

vylučujících protiprávnost a potenciálně i inspirace zákonodárce vlastními závěry učiněnými 
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na základě mého zhodnocení řešené problematiky. Ve třetí části práce jsou tak prezentovány 

mé subjektivní názory na celou problematiku krajní nouze a nutné obrany. Řešeny jsou v ní 

zejména mnou odhalené mezery a úskalí současné právní úpravy, k nimž nabízím možná řešení. 

Pro úplnost jsem navíc do této závěrečné části zařadila i kapitolu s mými komentáři k aktuálně 

projednávaným legislativním návrhům na změny právní úpravy týkající se krajní nouze a nutné 

obrany. Ta nabízí zákonodárci zhodnocení jeho legislativních návrhů, které by ho mohlo 

ovlivnit v další pracích na nich. 
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1. Překročení mezí krajní nouze a nutné obrany 

Jak již bylo v úvodu předestřeno, je tato diplomová práce mimo jiné zaměřena na pojem 

překročení mezí dvou okolností vylučujících protiprávnost, a to nutné obrany a krajní nouze. 

V této části tak bude řešeno toto překročení z hlediska teorie i praxe. 

Pro úplnost je na tomto místě vhodné uvést, že na „meze“ okolností vylučujících protiprávnost 

lze nahlížet dvěma způsoby, jelikož je možné je chápat v různé šíři. Meze v širším smyslu jsou 

vnímány jako zákonem dané nezbytné podmínky vytvářející určitý stav, při němž lze za 

okolností vylučujících protiprávnost vůbec jednat. V tomto pojetí se pak tedy nečiní mezi 

podmínkami a mezemi okolností vylučujících protiprávnost žádný rozdíl. Někteří autoři1 však 

na meze nahlížejí v užším smyslu, tzn. pouze jako na jakési limity samotného jednání ve stavu, 

který je vytvořen zákonnými podmínkami konkrétní okolnosti vylučující protiprávnost. 

V tomto pojetí jsou pak meze de facto určovány jen hlediskem úměrnosti konkrétního jednání, 

nikoliv ostatními zákonnými podmínkami té které okolnosti vylučující protiprávnost, díky 

čemuž dochází k teoretickému rozlišení významu pojmů „podmínky“ a „meze“. Jelikož však 

předmětem této diplomové práce není analýza výše zmíněné teoretické otázky a ani samotný 

trestní zákoník oba pojmy nerozlišuje2, nebude v této práci mezi oběma pojmy činěn rozdíl. 

Z hlediska praktického užití okolností vylučujících protiprávnost to totiž není rozhodující, 

protože pachatel bude v praxi při překročení mezí konkrétní okolnosti vylučující protiprávnost 

i při nesplnění jejích podmínek odpovídat za své jednání podle obecných zásad trestnosti. 

K tomu, aby mohlo být překročení mezí podrobněji rozebráno, budou v následujících kapitolách 

krajní nouze a nutná obrana nejprve v obecné rovině představeny jako okolnosti vylučující 

protiprávnost a následně budou rozebrány jejich jednotlivé definiční znaky, tedy podmínky 

jejich vzniku, s nimiž jejich překročení neodmyslitelně souvisí. 

1.1. Okolnosti vylučující protiprávnost 

Krajní nouze i nutná obrana patří dle trestního zákoníku vedle svolení poškozeného, 

přípustného rizika a oprávněného použití zbraně mezi tzv. okolnosti vylučující protiprávnost3. 

Ačkoliv samotný pojem okolností vylučujících protiprávnost není zákonem definován, lze za 

ně považovat právě takové okolnosti, které pachatele tzv. činu jinak trestného zbavují trestní 

                                                 
1 Vokoun, R. Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. Praha: Univerzita Karlova, 1989. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. s. 61-64 
2 Vyplývá např. z § 41 písm. g) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
3 Hlava III zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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odpovědnosti s účinky ex tunc4. Okolnosti vylučující protiprávnost je tak třeba odlišovat od 

zániku trestnosti. V případě zániku trestnosti trestní odpovědnost totiž primárně vznikne, ale 

určitá skutečnost (např. promlčení trestného činu) pak způsobí, že spáchaný čin přestane být 

trestným. Oproti tomu trestní odpovědnost v případě jednání za nějaké okolnosti vylučující 

protiprávnost vůbec nevznikne, a to proto, že je z pohledu společnosti toto jednání žádoucí. 

Díky tomu, že je jednání až na výjimky (např. jednání v rámci svolení poškozeného), 

společensky prospěšné, chybí mu tzv. protiprávnost. 

Protiprávnost ve formálním pojetí znamená rozpornost s celým právním řádem. Zatímco je však 

každé trestné jednání zároveň protiprávní, ne každé protiprávní jednání je i trestné (typicky 

např. přestupek), a proto je v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe5 z hlediska 

trestního práva důležitá nejen tato formální protiprávnost, ale i tzv. protiprávnost materiální 

vyjadřující trestnost, která de facto znamená vyšší míru společenské škodlivosti vyžadující 

trestní postih6. Protiprávnost tak v kontextu trestního práva splývá s trestností, která může být 

logicky odůvodněna jen trestními předpisy. 

Trestněprávní teorie pojem protiprávnosti vnímá jako samostatný zákonný znak trestného činu. 

Zde je na místě zmínit, že názor na to, jestli jde o znak obecný, který je společný všem trestným 

činům, či znak typový, tedy znak skutkové podstaty odlišující od sebe jednotlivé trestné činy, 

už však není jednotný. V teorii existuje koncepce7 považující protiprávnost za typový znak 

trestného činu. Opoziční názory se naopak přiklání k vnímání protiprávnosti spíše jako 

obecného znaku, který není schopen odlišit skutkovou podstatu jednoho trestného činu od 

skutkové podstaty toho druhého. Argumentují zejména otázkou, jestli je možné, aby se od sebe 

jednotlivé trestné činy kromě jeho objektu, objektivní stránky, subjektu a subjektivní stránky 

odlišovaly právě také protiprávností, kdyby tato patřila mezi vyjmenované znaky skutkové 

podstaty. K tomuto názoru mj. přispívá samotná definice trestného činu8, která protiprávnost 

uvádí samostatně, tj. mimo kategorii znaků uvedených v zákoně. Podobně jako u teoretického 

rozkolu souvisejícího s chápáním pojmu „mezí“ ani teoretická analýza9 předestřené 

problematiky není předmětem této práce, a tak se v ní s pojmem protiprávnosti bude nadále 

pracovat jen jako se znakem trestného činu bez ohledu na to, jestli jde o znak obecný či typový. 

                                                 
4 Kratochvíl V. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 425 
5 § 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
6 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 136 
7 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 384 
8 § 13 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
9 blíže k ní např. Solnař V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Základy trestní odpovědnosti: podstatně přepracované a 

doplněné vydání. Praha: Orac, 2003, s. 128-133 
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Jelikož je pachatele možné shledat trestně odpovědným jen v případě, že naplní zákonné znaky 

skutkové podstaty některého trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákoníku 

a jeho trestné jednání bude protiprávní, a zároveň obecně platí, že činy spáchané za okolností 

vylučujících protiprávnost nejsou protiprávní, protože se jimi hájí zájmy chráněné trestním 

zákoníkem, nemohou být jednáním za těchto okolností naplněny znaky skutkové podstaty 

trestného činu, díky čemuž ani nemůže být takovéto jednání označeno za protiprávní, 

resp. trestné. 

Ačkoliv se může zdát, že je výčet okolností vylučujících protiprávnost v trestním zákoníku 

taxativní, není tomu tak zcela. Vedle těchto zákonem daných okolností vylučujících 

protiprávnost totiž teorie dovodila ještě neuzavřený výčet dalších okolností, které lze 

analogicky aplikovat společně s okolnostmi vypočtenými v trestním zákoníku. Souhrnně je lze 

označit za tzv. výkon práv a plnění povinností10. Mezi ně se řadí například výkon rodičovských 

práv, výkon povolání, provozování dovolené činnosti spojené s určitým rizikem apod. 

Analogické užití těchto teorií a praxí uznaných okolností vylučujících protiprávnost je možné, 

protože omezují podmínky trestnosti pachatele a analogie ve prospěch pachatele je v trestním 

právu obecně přípustná. 

Jelikož je však tato práce zaměřena jen na úzkou výseč okolností vylučujících protiprávnost, a 

to na krajní nouzi a nutnou obranu, budou dále rozebírány jen ty. 

1.2. Pojem krajní nouze a jejího překročení 

Krajní nouze představuje situaci, při které dochází ke střetu dvou zájmů, tedy ke kolizi dvou 

práv chráněných trestním právem. Jednomu zájmu při tomto střetu hrozí porucha, která může 

být odvrácena pouze poruchou druhého zájmu nebo určitá povinnost může být splněna jen za 

cenu porušení jiné povinnosti. 

Tato okolnost vylučující protiprávnost je považována za tu nejobecnější, protože představuje 

základ pro ostatní okolnosti, které se od ní odvíjí. Patrně proto je také z hlediska systematičnosti 

v trestním zákoníku uvedena mezi ostatními okolnostmi jako první. Úprava krajní nouze je 

v něm k nalezení v § 28, který stanovuje, že čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí 

přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem a zároveň nejde o 

krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo 

                                                 
10 Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 211 
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způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo 

byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.  

Z výše uvedené legální definice lze vyčíst určité objektivní podmínky krajní nouze, které budou 

podrobněji rozebrány v následujících podkapitolách. Tyto podmínky musí být splněný 

kumulativně, aby se určité jednání mohlo právně kvalifikovat jako krajní nouze, protože jen při 

jejich současném a úplném dodržení nebude naplněn požadavek protiprávnosti a jednání tedy 

nebude trestným činem, jak bylo již rozebráno. V případě, že jednání bude alespoň z jednoho 

znaku krajní nouze nějakým způsobem vybočovat, ačkoliv bude krajní nouzi velmi blízké, 

půjde o její překročení, tedy o tzv. exces z krajní nouze, který bude možné podle okolností 

konkrétního případu zhodnotit jako polehčující okolnost11, důvod pro mimořádné snížení trestu 

odnětí svobody12 nebo jako důvod pro upuštění od potrestání13. 

Vybočit z podmínek krajní nouze lze jednak zaviněně, a to úmyslně či z nedbalosti, jednak 

i nezaviněně. Z hlediska míry zavinění je pak důležité reflektovat důvody, které k vybočení 

z mezí krajní nouze pachatele vedly. Proto se v trestněprávní teorii rozlišuje tzv. exces jarý 

(stenický), při kterém pachatel vybočí z mezí krajní nouze ze zlosti či pomstychtivosti, od 

tzv. excesu chabého (astenického), v jehož případě naopak pachatel vybočí z leknutí, strachu či 

zmatku14. 

Problematika excesů bude v následujících podkapitolách podrobněji rozebrána u jednotlivých 

podmínek krajní nouze, ke kterým se příslušné vybočení váže. Neznamená to však, že by se 

excesy nemohly kumulovat. Vybočení z mezí krajní nouze může totiž nastat jen u jedné 

podmínky krajní nouze, u více z nich nebo i u všech najednou. 

1.2.1. Odvracení nebezpečí, které hrozí chráněnému zájmu 

Zájem chráněný trestním zákoníkem vyjadřuje tzv. objekt trestného činu, tedy společenské 

vztahy, hodnoty a vlastní či cizí zájmy chráněné trestním zákoníkem. Objekt trestného činu je 

jedním z typových (obligatorních) znaků skutkové podstaty trestného činu, který de facto 

vyjadřuje nedefinovanou kategorii rozličných hodnot. Mezi těmito hodnotami lze vyzdvihnout 

například zájem na ochraně života, zdraví, lidské důstojnosti, cti, svobody či majetku, přičemž 

platí, že to, co je objektem, lze většinou poznat jen výkladem jednotlivých ustanovení zvláštní 

části trestního zákoníku, protože tento zpravidla nebývá výslovně ve znacích skutkové podstaty 

                                                 
11 § 41 písm. g) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
12 § 58 odst. 6 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
13 § 46 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
14 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 395 
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vyjádřen. Pokud tedy nebude skutková podstata trestného činu v tomto znaku naplněna, nemůže 

jít o trestný čin, a tím spíše ani o krajní nouzi tento čin odvracející. Je tak třeba zdůraznit, že 

musí jít o zájmy či hodnoty, které trestní zákoník chrání výslovně, protože ty zájmy, které 

zákoník nechrání, nemohou být chráněny ani ustanovením o krajní nouzi. 

Z ustanovení zákona o krajní nouzi lze vyčíst, že ten, komu hrozí nebezpečí, nemá povinnost 

ho snášet. Situace, ve kterých neexistuje povinnost nebezpečí snášet, je však třeba odlišovat od 

situací, při kterých jsou vybrané osoby naopak povinny k tomu, aby určité nebezpečí snášely. 

Tato povinnost je zpravidla založena na základě zvláštních právních předpisů například 

u zdravotnického personálu, hasičů a policistů či u dalších osob, které nemohou odmítnout 

plnění svých povinností s odkazem na to, že by se tímto plněním jinak vystavily nebezpečí 

(např. plavčík při záchraně tonoucího). U tohoto zákonného požadavku se však vyskytují jisté 

interpretační problémy týkající se toho, do jaké míry jsou tyto osoby povinny nebezpečí snášet. 

O nich bude pojednáno v podkapitole 3.1.1. třetí části této práce zabývající se pohledem na 

zákonnou úpravu krajní nouze de lege ferenda. 

Zároveň také platí, že k činu v krajní nouzi je oprávněn zásadně každý. Do kategorie „každý“ 

se tak tedy nutně řadí například i mladiství a právnické osoby nebo i ti, jejichž zájmy sice nejsou 

přímo ohroženy, ale kteří poskytují tzv. pomoc v krajní nouzi. 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že odvracení nebezpečí v krajní nouzi musí být vždy 

úmyslné. Pokud by totiž někdo odvracel nebezpečí nevědomky, nemohlo by se takové jeho 

jednání posuzovat v rámci krajní nouze, a to ani jako pomoc v krajní nouzi. Pachatel by 

v takovém případě odpovídal podle obecných zásad trestního zákoníku, přičemž by se k tomu, 

že nevědomky odvrátil i hrozící nebezpečí, mohlo přihlédnout v rámci hodnocení povahy 

a závažnosti jeho trestného činu. 

1.2.2. Přímo hrozící nebezpečí 

Dalším znakem krajní nouze je přímost hrozícího nebezpečí. Nebezpečí představuje stav hrozící 

poruchou některému zájmu chráněnému trestním zákoníkem15, přičemž platí, že příčiny tohoto 

nebezpečí mohou být rozličné. Může jít například o útok zvířete, fyziologické procesy 

v lidském těle, samovolně se pohybující věci, přírodní síly, ale i o jednání člověka. Přitom je 

nerozhodné, zdali je nebezpečí skutečné. Postačí totiž i nebezpečí domnělé, které si osoba 

jednající v krajní nouzi jen mylně představuje. Jednání směřující proti takovémuto domnělému 

                                                 
15 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 391 
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nebezpečí, tzv. putativní krajní nouze, by se pak posoudilo podle ustanovení o skutkovém 

omylu16, který zapříčiní, že jednání buď nebude vůbec kvalifikováno jako trestný čin, nebo 

bude kvalifikováno jako trestný čin nedbalostní. I při domnělém nebezpečí však nesmí být 

překročeny meze této domnělé krajní nouze. 

Přímost nebezpečí lze vyjádřit jako stav, kde „vývoj událostí rychle spěje k poruše nebo sice 

tento vývoj je přerušen, nepokračuje, ale jsou splněny téměř všechny podmínky potřebné k tomu, 

aby hrozící porucha nastala, když k uskutečnění zbývající podmínky či podmínek postačí 

náhoda, která může kdykoli bezprostředně a s velkou pravděpodobností nastat“17. Zatímco 

první případ této bezprostřednosti si lze jednoduše představit například na rychle se rozšiřujícím 

požáru, druhý případ nemusí být už tak snadno představitelný. Nejlépe k jeho ilustraci poslouží 

například situace, kdy v bytě docházelo po nějakou dobu k úniku plynu, tento únik byl určitým 

způsobem přerušen, ale byt je stále plný plynu do takové míry, že by stačilo například jen 

zazvonit, aby došlo k výbuchu. 

Z výše uvedeného a contrario vyplývá, že se o případ krajní nouze nemůže jednat, pokud už 

nebezpečí pominulo nebo pokud bude hrozit teprve v budoucnu, a jednání tak nebylo provedeno 

v době, kdy nebezpečí bezprostředně hrozilo. Bezprostřednost je však třeba hodnotit z 

objektivního i subjektivního hlediska, tedy i s přihlédnutím k tomu, jak se jevila osobě jednající 

v krajní nouzi18. V případě nenaplnění požadavku přímo hrozícího nebezpečí by došlo 

k vybočení z této základní podmínky krajní nouze ve formě tzv. extenzivního excesu, který je 

označován za extenzivní právě proto, že dochází k vybočení v rozsahu. 

Jako příklad extenzivního excesu lze uvést situaci, kterou řešil Nejvyšší soud v roce 201119, 

kdy obviněný nacházející se již ve výkonu trestu odnětí svobody svévolně opustil věznici 

z důvodu podstoupení vyšetření potřebného ke zjištění případných genetických chorob dítěte, 

jež s ním čekala jeho manželka, ačkoliv toto vyšetření ihned po útěku neabsolvoval a řadu dní 

se dokonce skrýval. V tomto případě ze skutkových zjištění nevyplynulo, že by nějaké 

nebezpečí vyplývající z těhotenství manželky skutečně bezprostředně hrozilo do takové míry, 

že by jinak nespácháním trestného činu spočívajícího v útěku z věznice došlo k fatálním 

následkům na životě či zdraví nenarozeného dítěte. Podmínka přímo hrozícího nebezpečí tak 

nebyla splněna, a proto nebylo možné situaci posoudit podle ustanovení o krajní nouzi. 

                                                 
16 § 18 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
17 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 392 
18 Nejvyšší soud ČSR, č. 4532/1932 Sb. rozh. tr. 
19 Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 3 Tdo 758/2011 
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Podmínka přímo hrozícího nebezpečí naopak splněna byla například v situaci nastalé v roce 

201320, kdy obžalovaný vyhodil z kuchyňského okna hrnec s hořícím olejem a způsobil tak 

těžkou újmu na zdraví náhodné osobě nacházející se pod oknem. Ačkoliv jeho jednání nakonec 

nesplnilo všechny podmínky krajní nouze, časová podmínka rozhodující o případném 

extenzivním excesu splněna byla, protože zde objektivně existovalo přímo hrozící nebezpečí 

ohrožující zdraví či životy a majetek obyvatel celého panelového domu. 

1.2.3. Požadavek subsidiarity 

Podmínka subsidiarity, která se také neodmyslitelně váže ke krajní nouzi, vyjadřuje požadavek, 

že nebezpečí nebylo možné za daných okolností odvrátit jinak. Už samotný název této okolnosti 

vylučující protiprávnost v sobě nese přívlastek „krajní“, a to proto, že při kolizi dvou 

oprávněných zájmů by neměla být, pokud to není opravdu nezbytné, újma či její nebezpečí 

přesunováno na toho, kdo toto nebezpečí nevyvolal. Z tohoto hlediska má krajní nouze přísnější 

podmínky než nutná obrana, která bude podrobněji rozebrána v následující kapitole.  

Při posuzování možnosti vybočení z mezí krajní nouze je tedy esenciální zjistit, bylo-li hrozící 

nebezpečí možné odvrátit jinak, přičemž již bylo judikováno, že je třeba brát v úvahu jen ty 

možnosti, kterými mohl jednající odvrátit nebezpečí spolehlivě a včas, tj. ještě před porušením 

zájmu chráněného trestním zákonem, kterému nebezpečí hrozilo21. Proto při posuzování 

naplnění této podmínky hraje roli zejména subjektivní vnímání jednajícího ohledně jeho 

konkrétních možností v čase jeho počínání. Velkou roli tedy bude hrát jeho psychický stav, 

který mohl být nebezpečím výrazně ovlivněn. 

V teorii je někdy podmínka subsidiarity vykládána dokonce tak, že by měl jednající při volbě 

způsobu odvracení nebezpečí vybrat právě takový prostředek, který přinese nejmenší škodu 

druhému oprávněnému zájmu. Tato intepretace je však sporná, protože na jednajícího v době 

jeho rozhodování klade vyšší požadavky22 a zákon toto výslovně nepožaduje. 

V případě překročení podmínky subsidiarity dochází k excesu spočívajícího v tom, že 

nebezpečí mohlo a mělo být v souladu s výše uvedeným odvráceno jinak (např. útěkem), avšak 

tak učiněno nebylo. 

Jelikož se s vypořádáváním podmínky subsidiarity soudní praxe setkává poměrně často, 

existuje k ní vcelku rozsáhlá a konstantní judikatura. Za příklad nenaplnění této podmínky tak 

                                                 
20 Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 4 Tdo 1425/2013 
21 Nejvyšší soud České socialistické republiky, č. 26/1972 Sb. rozh. tr. 
22 Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 213 
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může z recentní judikatury posloužit například případ z roku 201823, který jen potvrzuje 

dosavadní soudní praxi24. V tomto případě Nejvyšší soud rozhodl, že řízením motorového 

vozidla obviněným za situace, kdy se podle něj jeho těhotná přítelkyně nacházela v přímém 

ohrožení života, i přes to, že mu bylo toto řízení předchozím trestem zakázáno, nebyla naplněna 

podmínka subsidiarity, neboť nebezpečí bylo možné odvrátit i jinak (např. přivoláním 

zdravotnické záchranné služby či taxislužby). 

1.2.4. Požadavek proporcionality 

Konečně podmínka proporcionality klade požadavek na úměrnost jednání v krajní nouzi, jehož 

zákonným vyjádřením je, že způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě 

závažnější než ten, který hrozil. Tím je vyjádřena zásada české právní teorie spočívající v tom, 

že záchranou jednoho zájmu nelze obětovat jiný rovnocenný zájem. U krajní nouze tedy vždy 

dochází k porovnání ohrožených zájmů s těmi obětovanými25, a to z objektivního i 

subjektivního hlediska. 

Objektivní hledisko si lze ilustrativně představit na jakési pomyslné pyramidě hodnot 

společnosti odrážející typy chráněných zájmů. Ochrana života bude z kvalitativního hlediska 

logicky v této pyramidě stát výše než ochrana zdraví, ochrana zdraví zase výše než majetek atp. 

Pořadí chráněných zájmů přesto není vždy jednoznačné. Lze si totiž představit i situaci, kdy by 

například hrozba škody velkého rozsahu na majetku mohla při posouzení všech konkrétních 

okolností převýšit zájem na ochraně zdraví jednotlivce. V této souvislosti je vhodné zmínit, že 

ačkoliv usmrcení jiného pro záchranu vlastního života nesplňuje požadavek proporcionality, je 

obecně přípustné jednáním v krajní nouzi obětovat jeden lidský život pro záchranu života více 

osob26, díky čemuž lze uzavřít, že se podmínka proporcionality posuzuje konečně též 

z kvantitativního hlediska. 

Subjektivní hledisko pak odráží psychický stav jednajícího a to, jak se mu situace jevila v době 

jeho jednání. Stejně jako u požadavku subsidiarity je tedy i zde velmi důležitý pohled na věc 

jednajícího. Použití formulace „zřejmě stejně závažný” v dikci zákona má zabránit příliš 

úzkému výkladu této podmínky krajní nouze, ke kterému by v praxi mohlo jinak docházet. Díky 

tomu není vyloučené, že by tato podmínka byla splněna i pokud by jednání bylo objektivně 

                                                 
23 Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 3 Tdo 59/2018 
24 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky, č. 17/1991 Sb. rozh. tr. 
25 Novotný, F. a kol.: Trestní právo hmotné. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 145 
26 Kratochvíl V. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 430 
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stejně závažné či závažnější. Podstatné je tedy i to, aby jednajícímu nebylo předem jasně patrné, 

že tento stejně závažný či závažnější následek svým jednáním v krajní nouzi způsobí. 

Pokud by byl způsobený následek nakonec vyhodnocen jako zřejmě stejně závažný nebo ještě 

závažnější než ten, který hrozil, půjde o tzv. intenzivní exces. Jako intenzivní se označuje proto, 

že v jeho případě nejde o vybočení z rozsahu, nýbrž o vybočení z úměrnosti (intenzity). 

Jako příklad intenzivního excesu může posloužit rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 201327, 

které také mimo jiné představuje názornou ukázku výše zmíněné pyramidy hodnot. V tomto 

případě obviněný neoprávněně vnikl do pokoje užívaného jiným, zmocnil se klíčů od osobního 

automobilu a bez souhlasu jeho uživatele tento automobil užil k odvozu zraněného v bezvědomí 

k lékařskému ošetření, ačkoliv zraněný nebyl bezprostředně ohrožen na životě. Jelikož pro svou 

nepozornost při jízdě vjel na železniční přejezd v době, kdy neměl, narazil do projíždějícího 

vlaku a způsobil tak spolujezdci ublížení na zdraví. Nejvyšší soud zde konstatoval, že ačkoliv 

obviněný projevil snahu chránit zdraví poškozeného, porušil svým jednáním zájem na ochraně 

domovní svobody, na ochraně vlastnictví a zejména pak zájem na ochraně zdraví, a to zjevně 

závažnějším způsobem, než který hrozil. 

Za excesivní například ale nebylo označeno jednání mladistvé dívky v často zmiňovaném 

případu z roku 197928, ve kterém obviněný s prokázanými násilnickými sklony vyhrožoval 

s nožem svým dětem, že je usmrtí, pokud neuškrtí svou babičku. Jeho mladistvá dcera se 

důvodně bála o svůj život i o život svých sourozenců a babičku tak na jeho příkaz spolu 

se svými, v té době ještě trestně neodpovědnými, sourozenci uškrtila. Přestože způsobila zřejmě 

stejně závažný následek, než který hrozil, uplatnilo se v tomto případě kvantitativní hledisko, 

když obětováním jednoho lidského života zachránila více životů. 

1.3. Pojem nutné obrany a jejího překročení 

Úprava nutné obrany je k nalezení v § 29 trestního zákoníku, který stanovuje, že čin jinak 

trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním 

zákonem, není trestným činem a zároveň nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku. 

                                                 
27 Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 6 Tdo 871/2013 
28 Nejvyšší soud Slovenské socialistické republiky, č. 20/1982 Sb. rozh. tr. 
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Z úpravy nutné obrany lze usuzovat, že je privilegovaným případem krajní nouze29, jelikož se 

od ní odchyluje jen v určitých znacích30. Stejně jako v případě krajní nouze i u nutné obrany 

dochází ke střetu dvou zájmů chráněných trestním zákoníkem, útok (v případě krajní nouze 

nebezpečí) přímo hrozí či trvá a oprávněn jednat v nutné obraně proti tomuto nebezpečí je 

každý, aniž by bylo třeba, aby útok (resp. nebezpečí) směřoval přímo proti němu. Podstatný 

rozdíl však spočívá v tom, že zatímco v případě krajní nouze dochází ke kolizi dvou práv, 

v případě nutné obrany jde o svépomocné uplatnění práva proti určitému bezpráví, které supluje 

zákrok veřejné moci. Nutná obrana také mj. místo pojmu „nebezpečí" pracuje s pojmem „útok“, 

škoda v jejím případě nevzniká komukoliv, ale jen útočníkovi, tj. tomu, kdo nebezpečí úmyslně 

vyvolal, útočníkovi je možné způsobit srovnatelnou nebo i větší škodu, než která hrozila 

a zároveň zde neexistuje požadavek subsidiarity31 tak jako v případě krajní nouze. 

Aby se jednání mohlo kvalifikovat jako nutná obrana a nedošlo tak k vybočení z ní, tedy 

k tzv. excesu z nutné obrany, musí i zde být splněny všechny její podmínky kumulativně. Pokud 

by totiž nebyly podmínky nutné obrany dány ve všech směrech, šlo by pouze o stav nutné 

obraně blízký, ke kterému by se mohlo podobně jako u krajní nouze přihlédnout jako 

k polehčující okolnosti32, důvodu pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody33 nebo jako 

k důvodu pro upuštění od potrestání34. Excesy u nutné obrany, stejně jako u krajní nouze, lze 

opět rozlišit na jaré (stenické) a chabé (astenické). I zde tedy toto dělení může mít význam z 

hlediska míry zavinění. 

Požadavky kladené na přípustnost nutné obrany a excesy k nim se vážící budou po vzoru 

kapitoly o krajní nouzi podrobněji rozebrány v následujících podkapitolách.  

1.3.1. Útok na zájem chráněný trestním zákoníkem 

Stejně jako u krajní nouze, u níž musí nebezpečí hrozit zájmu chráněnému trestním zákoníkem, 

i v případě nutné obrany musí útok ohrožovat některou z těchto hodnot. Pokud tomu tak není, 

nemůže být jednání kryto ustanovením o nutné obraně. Již bylo řečeno, že tento zájem chráněný 

trestním zákoníkem představuje tzv. objekt trestného činu; proto je v dalším odkázáno na 

                                                 
29 Draštík, A.; Fremr R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 250 
30 K výkladu poměru nutné obrany a krajní nouze např. Nejvyšší soud ČSR, č. 92/1955 Sb. rozh. tr. 
31 Nejvyšší soud ČSR, č. 1633/1923 Sb. rozh. tr. 
32 § 41 písm. g) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
33 § 58 odst. 6 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
34 § 46 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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podkapitolu 1.2.1. této práce, kde byl objekt podrobněji rozebrán. V případě nutné obrany je 

tímto objektem nejčastěji útok proti životu, zdraví či majetku. 

V souvislosti s nutnou obranou je třeba podotknout, že chráněné zájmy ohrožuje i útok 

vyprovokovaný. Jednal-li však obránce v úmyslu tento útok vyprovokovat, aby pak mohl proti 

útočníkovi užít nutnou obranu a docílit tak toho, že se jeho jednání neposoudí jako trestné, 

nebude možné toto jeho jednání považovat za nutnou obranu. Provokace je v takovém případě 

prostředkem spáchání trestného činu a znamená uskutečňování úmyslu ho spáchat35.  

V neposlední řadě je třeba zmínit, že bránit skrze nutnou obranu lze jak vlastní, tak cizí zájmy. 

Pak půjde o tzv. pomoc v nutné obraně, neboť stejně jako u krajní nouze je k nutné obraně 

oprávněn kdokoliv. 

1.3.2. Přímo hrozící/trvající útok 

Útok36 lze definovat jako protiprávní jednání člověka nebezpečné pro společnost ve formě 

konání či opomenutí, které nemusí být nutně trestné. Proto i jednání útočníka, jenž jedná 

nedbalostně či nezaviněně nebo který je osobou trestně neodpovědnou (např. pro nepříčetnost 

či nízký věk), může být shledáno protiprávním ve smyslu ustanovení o nutné obraně. Řešení 

otázky, zda lze jednání zmíněných osob považovat za nebezpečí v krajní nouzi anebo útok 

v nutné obraně, prodělalo postupný vývoj. Zatímco dříve bylo jejich jednání považováno za 

nebezpečí v rámci krajní nouze, dnes převládá názor, že jde o útok, kterému obránce čelí 

v nutné obraně. 

Z požadavku protiprávnosti vyplývá, že se nikdy nelze bránit proti oprávněnému jednání 

(např. proti legitimnímu zákroku úřední osoby37, proti jednajícímu v mezích nutné 

obrany apod.). Je však důležité zdůraznit, že útok může spočívat pouze v jednání člověka, což 

je jeden ze znaků, jenž odlišuje nutnou obranu od krajní nouze, u které nebezpečí může 

vzniknout i z jiného podnětu. Proto nutná obrana také nepracuje s pojmem „nebezpečí“, ale 

s pojmem „útok“, který lze v tomto smyslu chápat jako zvláštní druh nebezpečí. O nutné obraně 

tak tedy nelze mluvit například při nebezpečném jednání zvířete, vůči němuž je možné 

zasáhnout za podmínek krajní nouze. Toto je však třeba odlišit od situace, ve které by zvíře 

                                                 
35 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 274 
36 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 400 
37 K tomu např. Nejvyšší soud ČSR, č. 3818/1929 Sb. rozh. tr., Nejvyšší soud ČSR, č. 4695/1933 Sb. rozh. tr. a 

Nejvyšší soud České socialistické republiky, č. 55/1977 Sb. rozh. tr. 
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bylo člověkem poštvané. V takovém případě by šlo o tzv. živý nástroj v rukou člověka, proti 

němuž by již byla nutná obrana přípustná. 

V případě, že by se se jednalo pouze o domnělý útok v představě obránce, šlo by podobně jako 

u krajní nouze o tzv. putativní nutnou obranu38, která by byla opět posuzována podle obecných 

zásad o skutkovém omylu39. 

Útok přímo hrozící40 představuje situaci, kdy lze z dosavadního průběhu událostí důvodně 

předpokládat, že k útoku skutečně dojde. Bezprostřednost útoku je nejčastěji naplněna, jakmile 

trestný čin útočníka dospěje alespoň do stádia pokusu, ačkoliv není vyloučené, aby byla 

naplněna už například při slovním či konkludentním projevu úmyslu zaútočit. Někdy jako útok 

totiž postačí i bezprávná výhrůžka, která v obránci vzbudí objektivní strach z toho, co by mohlo 

následovat. Z toho pak vyplývá, že není třeba s obranou vyčkávat až do momentu, kdy útok 

začne. 

Útok trvající41 je pak útok, který trvá, dokud není ukončen. Stejně jako u nebezpečí v případě 

krajní nouze je tak i pro útok u nutné obrany důležité vymezení jeho začátku a konce. Zejména 

u jeho skončení je třeba rozlišovat moment ukončení útoku od momentu dokonání trestného 

činu. Obrana proti útoku je totiž přípustná, dokud útok stále trvá, a to i v případě, že byl trestný 

čin již dokonán. Nejlépe lze toto rozlišení obou pojmů ilustrovat na trestných činech proti 

majetku, kdy například zloděj vytrhne poškozenému peněženku z ruky a začne prchat. Trestný 

čin krádeže bude sice dokonán již naplněním znaků skutkové podstaty trestného činu krádeže42, 

ale útok bude trvat i nadále, a to až do okamžiku, kdy se zloděj s odcizenou peněženkou dostane 

do relativního bezpečí. U zloděje by tedy v momentu jeho prchání bylo možné jednat za 

podmínek nutné obrany, jelikož útok na majetkové zájmy nepřestal trvat43. 

Pokud by nutná obrana nebyla provedena v době, kdy útok přímo hrozil či trval, dojde 

k tzv. extenzivnímu excesu. Takový exces si lze představit na situaci, v níž obrana byla 

provedena v době, kdy útok již skončil44 a namísto obrany jde spíše o jakousi odplatu vůči 

útočníkovi, od kterého již nehrozí nebezpečí, nebo naopak byla tato obrana předčasná. 

                                                 
38 K tomu např. Nejvyšší soud ČSR, č. 2196/1925 Sb. rozh. tr. 
39 § 18 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
40 Draštík, A.; Fremr R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 251 
41 Draštík, A.; Fremr R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 251 
42 § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
43 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 275 
44 K tomu např. Nejvyšší soud ČSR, č. 77/1952 Sb. rozh. tr. 
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Pro ilustraci extenzivního excesu z nutné obrany může posloužit případ z roku 2016, který 

stanul před Nejvyšším soudem na jaře loňského roku45 a který jen potvrzuje dosavadní soudní 

praxi46. Šlo o případ, kdy po opakovaném vyvedení poškozeného z restaurace pro jeho opilost 

a nevhodné chování došlo ke slovní rozepři mezi jeho sestrou a jedním ze dvou 

spoluobviněných. Spoluobviněný při této rozepři do sestry poškozeného strčil tak, že upadla do 

výlohy okna v restauraci. Poškozený poté v úmyslu zamezit dalšímu útoku proti jeho sestře 

hodil po spoluobviněném popelnici. V dalším útoku však nepokračoval, protože přecházel na 

druhou stranu silnice. V momentu tohoto přecházení byl však obviněným surově napaden, což 

vedlo až k jeho ztrátě vědomí. Nejvyšší soud posoudil situaci jako extenzivní exces, neboť 

obviněný na poškozeného zaútočil v době, kdy už nikoho neohrožoval a útok byl tak z jeho 

strany ukončený. Jednání obviněného proto bylo posouzeno jako projev msty ve smyslu 

extenzivního excesu. 

Za extenzivní exces naopak nebyla Nejvyšším soudem shledána obrana spočívající v ublížení 

na zdraví druhému pro jeho omezování osobní svobody v situaci z roku 201247. Poškozený 

v tomto případě po vzájemné slovní rozepři s obviněným držel obviněného v jeho vlastní garáži 

tak, že držel její vrata, která pak po slovních výzvách obviněný rozrazil, v důsledku čehož došlo 

k ublížení na zdraví poškozeného. Nejvyšší soud v tomto případě odmítl závěr obou nižších 

soudů spočívající v tom, že útok poškozeného v okamžiku rozražení vrat obviněným již netrval, 

díky čemuž se měl obviněný dopustit extenzivního excesu. Nejvyšší soud uzavřel, že přestože 

poškozený věděl, že se obviněný snaží dostat ven, garážová vrata nadále držel. Nedovoleně tak 

tedy omezoval osobní svobodu obviněného, v důsledku čehož jednal protiprávně. Obviněný se 

tak nemohl dopustit extenzivního excesu. 

Problematikou předčasnosti nutné obrany se judikatura zabývá zejména ve vztahu 

k automatickým obranným zařízením, proto o ní bude z hlediska soudní praxe podrobněji 

pojednáno v podkapitole 1.3.4., která je na tato zařízení zaměřena. 

                                                 
45 Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 8 Tdo 407/2019 
46 K tomu např. Nejvyšší soud Československé socialistické republiky, č. II/1965 Sb. rozh. tr., Nejvyšší soud 

Československé socialistické republiky, č. 26/1967 Sb. rozh. tr. a Nejvyšší soud České socialistické republiky, 
č. 18/1979 Sb. rozh. tr. 

47 Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 4 Tdo 443/2016 
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1.3.3. Zcela zjevná nepřiměřenost obrany 

Při posuzování jednání jako nutné obrany hraje velkou roli jeho tzv. přiměřenost48, kterou lze 

definovat jako vztah intenzity útoku a obrany odrážející subjektivní pohled obránce, tedy jak 

se mu obrana jevila v době hrozícího/trvajícího útoku. Proto se tato přiměřenost odlišuje od 

proporcionality49, jež je znakem krajní nouze. Proporcionalita totiž vyjadřuje vztah mezi 

škodou z hrozícího útoku a v obraně způsobenou škodou. Jelikož u nutné obrany nelze 

proporcionalitu od obránce vyžadovat tak striktně jako v případě krajní nouze, je proto 

rozhodujícím kritériem při posuzování nutné obrany právě výše zmíněná přiměřenost. Není 

však vyloučeno, že pokud bude mezi hrozící škodou a způsobenou škodou očividný nepoměr, 

bude obrana shledána zcela zjevně nepřiměřenou. Na základě výše uvedeného tak lze shrnout, 

že proporcionalita sice primárně není základním znakem nutné obrany, ale může se aktivovat 

v případě výrazného nepoměru v rámci požadavku na přiměřenost obrany. 

Podobně jako u krajní nouze se i nutná obrana nemusí omezovat jen na tzv. pasivní obranu. 

Může být i aktivní, což vychází z premisy, že obránce není povinen ustupovat před 

neoprávněným přímo hrozícím nebo trvajícím útokem50. Důležité je zmínit, že o tom, kdo je 

obráncem a kdo útočníkem, rozhoduje zásadně iniciativa na počátku střetu, nikoliv jeho další 

průběh. Při aktivní obraně se tak při dodržení mezí nutné obrany nemůže situace obrátit. To 

znamená, že se obránce nikdy nemůže stát útočníkem. 

Trestní zákoník nestanoví žádné měřítko pro určení mezí nutné obrany. Vždy je třeba posoudit 

všechny rozhodné okolnosti konkrétního případu. V tomto směru je třeba odlišovat způsob 

útoku útočníka od jeho intenzity. Způsob útoku je širším pojmem, který v sobě zahrnuje nejen 

intenzitu ale i všechny další okolnosti celé situace. Těmi jsou pak zejména vlastnosti a tělesné 

dispozice útočníka či útočníků, způsob provedení útoku, použité prostředky, psychický stav 

obránce, stupeň pravděpodobnosti způsobení škody, místní a časové souvislosti útoku, 

součinnost dalších osob i to, co za dané situace bezprostředně hrozí. 

Obecně lze říci, že přiměřená obrana je taková obrana, která je právě tak intenzivní, aby útok 

spolehlivě odvrátila. Ze slovního spojení „zcela zjevně nepřiměřená“ vyplývá, že obrana může 

být nepřiměřená způsobu útoku, ale ne zcela zjevně. Aby byla obrana účinná, musí být logicky 

silnější než útok, takže účinnost nástrojů útoku a obrany nemusí být úměrná. Po obránci totiž 

                                                 
48 Draštík, A.; Fremr R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015 s. 251 
49 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 405 
50 Městský soud v Praze, sp. zn. 7 To 202/94 
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nelze žádat, aby dal ve vypjaté situaci, kdy se musí rychle rozhodovat, přednost sice slabšímu, 

avšak pro něj riskantnímu prostředku. I proto se zcela zjevná nepřiměřenost posuzuje ze 

subjektivního pohledu napadeného. Zjevný nepoměr musí být tak nepochybný, že musel být 

očividný obránci už v době jeho obrany. Intenzita obrany, a tedy i od ní odvíjející se 

přiměřenost obrany ve vztahu k intenzitě útoku, není závislá na použitém prostředku, jelikož si 

ho obránce zpravidla nemůže vybrat a použije ten, který má na daném místě zrovna k dispozici. 

Intenzita obrany tak závisí vždy na tom, jakým způsobem prostředek obránce použije51. 

V případě, že obrana nebude zcela zjevně přiměřená způsobu útoku, půjde o vybočení z mezí 

nutné obrany co do její míry, tedy o tzv. intenzivní exces. Nutná obrana je z tohoto hlediska 

tedy vyloučena vždy, kdy čin obránce „zcela jasně, očividně a nepochybně neodpovídá všem 

rozhodným okolnostem charakterizujícím způsob útoku“52. 

Příkladem intenzivního excesu může být situace z roku 2014, kterou posuzoval 

Nejvyšší soud 53. Obviněná v tomto případě nejméně dvakrát bodla nožem poškozeného poté, 

co se dostal do domu, protože ho do něj nechtěla vpustit, ačkoliv v něm také žil, a postrkoval 

se s ní. Bylo prokázáno, že mezi oběma pravidelně docházelo k nesrovnalostem, jež pramenily 

obvykle z požití velkého množství alkoholu. Nejvyšší soud shledal, že se jednalo o intenzivní 

exces, protože obviněná zaútočila nožem proti neozbrojenému poškozenému, který se s ní 

pouze postrkoval. Tím zvolila způsob obrany, který podstatně překračoval intenzitu hrozícího 

útoku. 

Naopak nevybočení z nutné obrany v rámci zcela zjevné nepřiměřenosti lze ilustrovat na 

kontroverzním případu z roku 199354, ve kterém Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení 

zákona podanou ministryní spravedlnosti v neprospěch obviněného. 

V tomto případě obviněný ze skutkově neprokázaného důvodu zastavil své auto, které řídil pod 

vlivem alkoholu, u skupiny pro něj neznámých lidí. S jednou osobou ze skupiny (poškozeným) 

se dostal do slovní potyčky, která bez jeho podnětu přerostla ve fyzické násilí ze strany 

poškozeného spočívají v úderech pěstmi do obličeje a následné snahy vytáhnout obviněného 

z auta. To vše bylo doprovázeno opakovaným vyhrožováním obviněnému jeho zabitím. 

Obviněnému se podařilo poškozeného od auta na moment odstrčit a následně na něj šestkrát 

rychle vystřelil, čímž mu způsobil těžká zranění, v jejichž důsledku později zemřel. 

                                                 
51 Nejvyšší soud Slovenské socialistické republiky, č. 41/1980 Sb. rozh. tr. 
52 Nejvyšší soud ČR, č. 20/2008 Sb. rozh. tr.  
53 Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 8 Tdo 1434/2016 
54 Nejvyšší soud ČR, č. 14/1999 Sb. rozh. tr. 
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Nejvyšší soud se v tomto případě ztotožnil s rozhodnutími nižších soudů a stížnost pro porušení 

zákona zamítl, přičemž vyslovil následující: „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.“. Touto právní větou tak nastavil výkladu podmínky zcela zjevné nepřiměřenosti 

nutné obrany velmi široké mantinely. 

Na první pohled by se mohla výše zmíněná obrana zdát zcela zjevně nepřiměřená útoku, díky 

čemuž by se Nejvyšším soudem vyslovená právní věta sama o sobě mohla zdát excesivní. Proto 

je na tomto případu vhodné ilustrovat i to, jak moc velkou roli hrají při posuzování překročení 

mezí nutné obrany kromě intenzity obrany i všechny další okolnosti celé situace, jak již bylo 

v této podkapitole vysvětleno u rozlišení pojmů intenzity a způsobu útoku. 

Nejvyšší soud vzal v potaz, že se obránce nacházel pod vlivem alkoholu, jeho auto bylo 

obklopeno ostatními společníky útočníka, ukončení útoku ze strany poškozeného nebylo 

prokázáno, nebylo vyvráceno tvrzení obránce, že v ruce jednoho ze společníků viděl cosi 

lesklého, což vzhledem k jeho psychickému stavu i světelným podmínkám mohlo evokovat 

dojem, že se jedná o zbraň, nebylo vyvráceno ani tvrzení obránce o jeho prvním výstražném 

výstřelu, byť i jím byl poškozený zasažen (soud vzal v potaz, že byl obviněný v zacházení 

s pistolí omezen karoserií svého vozu), z balistického odborného vyjádření vyplynulo, že se 

z průstřelů na těle poškozeného nemohlo jednat o mířenou střelbu a podle psychiatrického 

znaleckého posudku byla dominantní pohnutkou v jednání obránce panická reakce plynoucí ze 

stavu velké úzkosti a strachu o vlastní život. Pouze na základě souhrnu všech těchto okolností 

tak Nejvyšší soud mohl rozhodnout, že k intenzivnímu excesu z nutné obrany nedošlo. 

1.3.4. Preventivní obrana a automatická obranná zařízení 

Problematika automatických obranných zařízení není v českém trestním řádu zatím výslovně 

řešena. Její sporností se však v posledních letech zabývá kromě teorie i praxe. Automatická 

obranná zařízení55 jsou preventivně instalovaná zařízení, jejichž účelem je odrazit potenciální 

budoucí útok, aniž by k jejich použití bylo třeba součinnosti obránce (například plot či mříž 

s elektrickým proudem, hlídací pes, samostříl aj.). Těchto zařízení se využívá 

zejména v případech, kdy není objektivně možné, aby byl obránce osobně nepřetržitě přítomen 

na místě obrany, kdy k obraně nemá dostatek fyzických sil apod. 

                                                 
55 Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 226 
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Použití automatických obranných zařízení úzce souvisí s otázkou přípustnosti tzv. preventivní 

nutné obrany, kterou se míní příprava k odvrácení útoku, jenž sice ještě přímo nehrozí, ale může 

v budoucnosti nastat. Typicky půjde o obstarání si prostředků k obraně (například střelné zbraně 

atp.), přičemž platí, že otázka způsobu získání prostředku použitého k obraně není z hlediska 

podmínek nutné obrany významná. Samotné opatření zařízení nebo jeho instalace sice může 

být samostatným trestným činem (např. nedovolené ozbrojování56), nemění to však nic na tom, 

že pokud jeho užití dostojí všem podmínkám nutné obrany, bude moci být kvalifikováno jako 

nutná obrana. 

Nejprve je však třeba zmínit problematičnost samotné instalace obranného prostředku proti 

které existuje několik námitek, s nimiž se snažilo vypořádat trestní kolegium Nejvyššího soudu 

ve svém průlomovém stanovisku k výkladu nutné obrany s použitím automatického obranného 

zařízení z roku 200957. 

První z nich míří na časovou podmínku nutné obrany, když zpochybňuje, že samotná instalace 

zařízení nekoresponduje se základním požadavkem nutné obrany, kterou je přímo hrozící či 

trvající útok. V tomto případě totiž obránce instaluje obranné zařízení nebo programuje jeho 

činnost preventivně do budoucna pro případ útoku, díky čemuž obrana míří na nejistý budoucí 

útok. Zde je na místě zdůraznit, že se tak nutná obrana nerealizuje již samotnou instalací či 

nastražením příslušného obranného mechanismu, ale teprve jeho skutečným zásahem vůči 

útočníkovi58. Protože je tedy použitá obrana účinná teprve v okamžiku útoku jako bezprostřední 

reakce na něj, je časová podmínka nutné obrany splněna, pokud skutečně působí jen v době 

trvání tohoto útoku. Skutečnost, že si někdo připraví na obranu proti hrozícímu či očekávanému 

útoku zbraň, ještě sama o sobě nevylučuje závěr, že jde o nutnou obranu59. 

Z výše uvedených důvodů je tedy třeba rozlišovat dobu, ve které bylo obranné zařízení 

instalováno do svého pohotovostního stavu, od doby jeho vlastního fungování. Rozhodným 

okamžikem může být logicky jen okamžik odvrácení konkrétního útoku, kdy jsou už známy 

skutečnosti charakterizující jeho způsob, tudíž moment automatického spuštění zařízení. 

Námitce předčasnosti obrany pomocí automatických obranných zařízení lze mimo jiné čelit 

také poukazem na dovolenost přípravy k obraně, která je obecně uznávána a nelze v ní spatřovat 

extenzivní exces. 

                                                 
56 § 279 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
57 Nejvyšší soud ČR, č. 12/2010 Sb. rozh. tr. 
58 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 410 
59 Nejvyšší soud Slovenské socialistické republiky, č. 19/1982 Sb. rozh. tr. 
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Další námitkou je fakt, že automatická obranná zařízení vždy potenciálně ohrožují i osoby, 

které nutně nemusí být útočníky. Toto však není pro otázku přípustnosti nutné obrany rozhodné. 

Ustanovení v trestním zákoníku o nutné obraně totiž nezakazuje obranu takovými prostředky, 

které ohrožují chráněné zájmy. Nevyžaduje ani, aby obránce musel stanout útočníkovi přímo 

tváří v tvář. Rozhodující je, že obránce svou vůlí obranu proti útoku realizuje. Je však pravda, 

že pokud se obranné zařízení zaktivuje, ačkoliv nepůjde o útok ve smyslu ustanovení o nutné 

obraně, bude strůjce zařízení podle povahy věci odpovídat za to, co zaviněně způsobil. 

Zpravidla půjde o trestný čin z nedbalosti, protože patrně nebude možné dovodit úmysl poškodit 

osobu, která neútočila, k momentu samotné instalace zařízení. 

Mezi další námitky patří to, že obránce nemůže zařízení nijak ovládat či ovlivnit v momentu 

útoku, což často nevede k naplnění podmínky přiměřenosti nutné obrany. Riziko trestní 

odpovědnosti z toho plynoucí však nese ten, kdo se tímto způsobem brání. Míru zavinění tak 

zde může výrazně modifikovat nebo dokonce zcela vyloučit to, jak obránce objekt/majetek 

zabezpečil tak, aby zabránil v přístupu k aktivaci automatického obranného zařízení. Půjde 

nejčastěji o to, zda umístil dostatek výstražných nápisů, varovných signalizačních zařízení 

o možnosti uvedení obranného mechanismu v činnost, mříží, plotů apod. Ve vztahu k osobě 

realizující útok mají varovná a zabezpečující opatření význam proto, že čím více jich 

v předmětné době existovalo, tím více jich útočník nerespektoval, což znamená i jeho 

závažnější a intenzivnější útok na zájem chráněný trestním zákoníkem, a tím i možný 

intenzivnější způsob obrany proti němu60. Míra zavinění se sníží, jestliže je útočník předem 

varován, trestní odpovědnost obránce to však nevylučuje. 

V neposlední řadě lze zmínit námitku, která míří na motiv užití automatického obranného 

zařízení. Tím často není jen pouhá snaha se bránit, ale i se s útočníkem nějakým způsobem 

vypořádat. Zasažení útočníka mechanismem však nelze automaticky považovat za vypořádání 

se s ním, pokud zásah nevybočuje z hlediska zcela zjevné nepřiměřenosti způsobu útoku z mezí 

nutné obrany tak, jak bylo rozebráno v předchozí podkapitole. 

Z praxe lze uvést například případ z roku 200461, který byl mimo jiné také podnětem k vydání 

výše zmíněného stanoviska Nejvyššího soudu. V něm obviněný umístil pod podlahu dřevěné 

kůlny na pozemku své rekreační chaty nástražný výbušný systém, který se měl při otevření 

dveří od kůlny aktivovat, a to za situace, kdy tyto dveře byly pouze zapřeny dřevěným prknem. 

Poškozený v úmyslu krást na pozemku obviněného otevřel dveře kůlny, díky čemuž došlo 

                                                 
60 Nejvyšší soud ČR, č. 12/2010 Sb. rozh. tr. 
61 Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 6 Tdo 66/2007 
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k explozi, která mu způsobila těžkou újmu na zdraví v podobě amputované nohy. Nejvyšší soud 

zde zkonstatoval zcela zjevnou nepřiměřenost prostředku obrany, kdy k ochraně majetku spíše 

omezené hodnoty, který se nacházel v kůlně, nezvolil obviněný běžné zabezpečení (např. pevné 

uzamčené dveře) namísto dveří bez kliky a zámku zapřených prknem, ale život ohrožující 

obranný systém, který se blížil spíše jakési odvetě než obraně. 

Lze tedy uzavřít, že zákonné požadavky kladené na nutnou obranu jsou přeneseny na 

automatická obranná zařízení tak, že se dané zařízení musí aktivovat jen proti přímo hrozícímu 

či trvajícímu útoku na zájem chráněný trestním zákoníkem a jeho účinnost nesmí být zcela 

zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Problematika automatických obranných zařízení je však 

v českém právním řádu relativně nová, a tak je judikatura k ní ještě málo rozvinutá. 
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2. Právní důsledky překročení mezí krajní nouze a nutné obrany 

Tato práce se kromě samotného pojmu překročení mezí krajní nouze a nutné obrany, který byl 

více přiblížen v její první části, zabývá také právními důsledky tohoto překročení. 

Již bylo řečeno, že jednání v rámci krajní nouze, nutné obrany, ale i ostatních okolností 

vylučujících protiprávnost obecně není společensky škodlivé, pokud jsou splněny jejich 

podmínky. Vymezení těchto podmínek přináší osobám jednajícím v krajní nouzi nebo nutné 

obraně jistotu, že za své jednání nebudou trestně či jinak odpovědné. Zároveň stanovení 

podmínek zaručuje, že tyto okolnosti vylučující protiprávnost nebudou krýt páchání trestných 

činů. V případech, kdy však dojde k vybočení z jejich mezí, jak bylo teoreticky rozebráno 

a prakticky ilustrováno v jednotlivých podkapitolách první části této práce, nebude možné 

společenskou škodlivost vyloučit, v důsledku čehož bude dané jednání považováno za 

protiprávní62. Toto protiprávní jednání pak bude možné postihnout jako přestupek a v případě 

jeho vyšší společenské škodlivosti jako trestný čin, a to nezávisle na případném vzniku 

soukromoprávní odpovědnosti, která je v případech excesů reprezentována zejména 

odpovědností za škodu. 

Jelikož by podrobnější rozbor všech možných důsledků překročení mezí krajní nouze a nutné 

obrany překračoval rámec této práce, která je orientovaná na trestněprávní problematiku, 

nebude se jimi dále zabývat a zaměří se jen na jejich trestněprávní výseč. 

2.1. Trestněprávní důsledky vybočení z mezí krajní nouze a nutné obrany 

Na úvod této kapitoly je třeba zmínit, že pokud budou meze krajní nouze či nutné obrany 

překročeny a zároveň bude naplněn požadavek vyšší společenské škodlivosti, bude pachatel 

stíhán pro takovou skutkovou podstatu trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního 

zákoníku, kterou svým jednáním naplnil63. Při podřazování daného jednání pod jednotlivé 

složky konkrétní skutkové podstaty však může nastat problém u subjektivní stránky trestného 

činu, v rámci níž je zkoumáno tzv. zavinění. 

Pojem zavinění vyjadřuje vnitřní psychický stav pachatele k určitým skutečnostem 

zakládajícím trestný čin64. Podle tohoto vnitřního psychického stavu pachatele tak lze zavinění 

dělit na úmyslné a nedbalostní. Jelikož se od sebe některé trestné činy liší třeba jen formou 

                                                 
62 Vokoun, R.: Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. Praha: Univerzita Karlova, 1989. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. s. 64 
63 Kuchta, J. Nutná obrana.: 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 166 
64 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 230 
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zavinění (např. trestný čin ublížení na zdraví65 a trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti66) 

a některé trestné činy dokonce výslovně vyžadují určitou jeho formu (např. úmysl v případě 

trestného činu poškození cizí věci67), je určení formy zavinění esenciální. 

Jelikož teorie i praxe rozlišuje mezi zaviněním k samotnému excesu a zaviněním k následku 

tohoto excesu68, může docházet k problémům při samotné právní kvalifikaci spáchaného 

trestného činu. Pro úplnost je tak na tomto místě vhodné upozornit na problematiku 

rozhodování o formě zavinění osoby, která nějakým způsobem vybočila z mezí krajní nouze či 

nutné obrany. 

V teorii69 existuje názor, že pokud bude zavinění alespoň v jednom případě chybět (tzn. bude-

li exces způsoben nezaviněně za současné existence zavinění k následku a naopak, bude-

li exces způsoben zaviněně při neexistenci zavinění k následku), bude osoba takto jednající 

trestně neodpovědná, což ostatně potvrzuje i soudní praxe70. Předně tak lze říci, že k tomu, aby 

mohlo být vybočení z mezí krajní nouze či nutné obrany vůbec trestně postižitelné, je zapotřebí 

existence zavinění k excesu za současné existence zavinění k následku. Jen v případě splnění 

tohoto požadavku lze dále určit, o jakou formu zavinění půjde. 

Pokud bude v obou případech forma zavinění stejná (jednající např. úmyslně překročí meze 

krajní nouze a zároveň úmyslně způsobí neúměrně velkou škodu), nebude posouzení situace 

z hlediska stránky jednajícího nijak složité (v předestřeném případě by odpovídal za úmysl). 

Pokud se ale formy v obou případech nebudou shodovat (jednající např. sice úmyslně způsobí 

neúměrně velkou škodu, ale meze krajní nouze překročí z nedbalosti, nebo naopak), bude třeba 

vyřešit, jestli půjde z hlediska jeho celkového zavinění o úmysl či nedbalost. Na vyřešení této 

otázky lze nahlížet třemi různými způsoby71. 

Prvním z nich je, že pro celkovou formu zavinění bude určující výhradně jen zavinění ke 

způsobenému následku. Toto na první pohled ideální řešení však není vhodné, což lze ilustrovat 

na příkladu, ve kterém jedna osoba jednající v rámci nutné obrany úmyslně způsobí útočníkovi 

těžkou újmu na zdraví tím, že z nutné obrany úmyslně vybočí proto, aby se útočníkovi pomstila, 

zatímco druhá osoba sice způsobí útočníkovi těžkou újmu na zdraví také úmyslně, avšak meze 

                                                 
65 § 146 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
66 § 147 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
67 § 228 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
68 Kuchta, J.: Nutná obrana. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 166 
69 Kuchta, J.: Nutná obrana. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 168 
70 Nejvyšší soud ČR, č. 20/2008 Sb. rozh. tr. 
71 Vokoun, R.: Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. Praha: Univerzita Karlova, 1989. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. s. 66 
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nutné obrany překročí třeba jen v důsledku svého omylu, který je posuzován jako nedbalost72. 

Pokud by se bralo v potaz jen zavinění k následku, obě osoby by pak odpovídaly za úmyslný 

trestný čin těžkého ublížení na zdraví, ačkoliv první osoba překročila meze nutné obrany 

úmyslně a druhá nikoliv, což lze shledat nespravedlivým. 

Druhý možný způsob řešení této otázky naopak přihlíží z pohledu zavinění jen k samotnému 

excesu, aniž by byla zohledněna forma zavinění ke způsobenému následku. Ani toto řešení však 

není vhodné, což lze ilustrovat na výše zmíněném příkladu při jeho drobné moderaci. Pokud by 

první osoba úmyslně vybočila z mezí nutné obrany a zároveň úmyslně způsobila těžkou újmu 

na zdraví, jak bylo popsáno výše, zatímco druhá osoba by vybočila z mezí nutné obrany sice 

také úmyslně, ale následek ve formě těžké újmy by způsobila svou nedbalostí, ani v takovém 

případě by nebylo spravedlivé trestat obě osoby za úmyslný trestný čin těžkého ublížení na 

zdraví. 

Vhodným řešením se tak zdá být třetí způsob, který bere v potaz zavinění k excesu i ke 

způsobenému následku, díky čemuž oba výše zmíněné přístupy kombinuje73. S názorem 

o nutnosti zohledňovat zavinění k excesu i ke způsobenému následku se ztotožňuje 

i judikatura74. V rámci tohoto řešení je pak v případě nesouladu mezi formami zavinění třeba 

rozhodnout, zdali úmysl převáží nad nedbalostí či naopak. 

Je stanoveno, že o úmyslné zavinění půjde jen tehdy, kdy bude možné úmysl dovodit ve vztahu 

k excesu i ke způsobenému následku75. Tak by například jednání obránce, který úmyslně užil 

zcela zjevně nepřiměřenou obranu s úmyslem útočníka zabít, bylo posouzeno jako úmyslné. 

Jednání související s vybočením z mezí krajní nouze či nutné obrany bude naopak 

kvalifikováno jako nedbalostní vždy, kdy bude alespoň u excesu či u způsobeného následku 

tato nedbalost prokázána, a to bez ohledu na to, že ve zbývajících okolnostech osoba jednala 

úmyslně. Pak by jednání výše zmíněného obránce, který úmyslně užil zcela zjevně 

nepřiměřenou obranu, ale smrt útočníka způsobil nedbalostně, bylo posouzeno jako 

nedbalostní. 

                                                 
72 § 18 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
73 Vokoun, R.: Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. Praha: Univerzita Karlova, 1989. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. s. 69 
74 K tomu např. Vrchní soud v Praze, č. 16/1994 Sb. rozh. tr. a Nejvyšší soud ČR, č. 20/2008 Sb. rozh. tr. 
75 Kratochvíl V. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 451 



 25 

Stávající trestní zákoník oproti předchozí právní úpravě obsahuje určité privilegované skutkové 

podstaty, které lze aplikovat i na některé případy vybočení z mezí krajní nouze či nutné obrany. 

Těmi jsou trestný čin zabití a trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. 

Trestný čin zabití, který je zakotven v § 141 trestního zákoníku, představuje privilegovanou 

skutkovou podstatu k trestnému činu vraždy76, neboť je postihován výrazně mírněji. Zároveň 

se díky svému názvu snaží zabránit společnosti, aby pachatele vnímala jako vraha77. Podstatou 

obou těchto trestných činů je úmyslné usmrcení, které může mít podle konkrétních okolností 

snižujících či zvyšujících společenskou škodlivost více podob. Proto je důležité, aby při 

trestněprávní kvalifikaci docházelo k rozlišování zabití od zavraždění. Jinak by totiž docházelo 

k tomu, že by všechna úmyslná usmrcení byla považována za vraždu tak, jak tomu bylo 

v předchozí úpravě, která se ukázala díky své přílišné tvrdosti jako nevyhovující. Trestný čin 

zabití tak nyní zohledňuje ty situace, ve kterých k úmyslnému usmrcení dojde v důsledku 

tzv. silného rozrušení či předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. 

Než bude blíže osvětleno, co tyto výrazy znamenají, je vhodné zmínit, že oba představují dva 

na sobě nezávislé privilegující důvody78, ačkoliv v praxi často dochází k jejich přirozené 

kombinaci. K trestněprávní kvalifikaci pachatelova jednání jako zabití tak postačí naplnění jen 

jednoho z těchto důvodů, což vypovídá o relativní mírnosti právní úpravy trestného činu zabití. 

Silné rozrušení, tzv. afektdelikt, představuje určitou spontánní reakci pachatele na vnější 

podnět79. Tato reakce plyne z natolik intenzivních emocí, které „sice nutně neovlivňují 

příčetnost, ale vedou ke značnému zúžení vědomí pachatele a k oslabení jeho zábran“80, že ji 

lze označit přinejmenším za pochopitelnou. Tato pochopitelnost se ale nevztahuje na čin 

pachatele, kterým někoho připravil o život, nýbrž na jeho zkratkovitou reakci, tedy na silné 

rozrušení, ve kterém se nacházel81. Zkratkovitost však nespočívá v krátkodobosti, neboť trestní 

zákoník nevyžaduje, aby byl afekt, ve kterém pachatel jedná, krátkodobý. Afekt totiž může trvat 

i po delší dobu, a to zejména tehdy, kdy se pachatel dlouhodobě nachází pod určitým tlakem. 

Zákon demonstrativně uvádí, že silné rozrušení může pramenit „ze strachu, úleku, zmatku nebo 

jiného omluvitelného hnutí mysli“, kterým může být například pocit zoufalství, žal, soucit nebo 

i duševní rozpoložení způsobené určitými tělesnými změnami. Tyto okolnosti, které lze shrnout 

                                                 
76 § 140 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
77 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 536 
78 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1489 
79 Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 556 
80 Nejvyšší soud ČR, č. 14/2011 Sb. rozh. tr. 
81 Jelínek, J.: O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické 

dny. Praha: Leges, 2009, s. 76 
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pod jednotný pojem tzv. omluvitelných hnutí mysli, však musí být opodstatněné. Privilegováno 

tak může být jen takové rozrušení, v jehož důsledku se pachatel ve vyhrocené situaci nějakým 

způsobem brání nastalému stavu. Nemůže tak zcela logicky jít o rozrušení pramenící z touhy 

po pomstě, hněvu či nějaké jiné pachatelovy zavrženíhodné pohnutky. 

Užití tohoto privilegujícího důvodu u krajní nouze či nutné obrany si lze velmi dobře představit, 

neboť osoby jednající za těchto okolností nejčastěji chrání život nebo zdraví před určitým 

nebezpečím či útokem, který by mohl mít závažné existenční důsledky pro ně či třetí osoby. 

Zpravidla tak tyto osoby jednají ve stresu, na místě jim cizím, s prostředky, které si nevybírají, 

v časové tísni apod., díky čemuž přirozeně může dojít k tomu, že se octnou ve stavu silného 

rozrušení, který vyústí v exces z mezí zmíněných okolností vylučujících protiprávnost. 

Druhým důvodem pro privilegování úmyslného usmrcení je tzv. předchozí zavrženíhodné 

jednání poškozeného. To lze jednoduše považovat za jakousi provokaci, která svědčí o jeho 

zvrhlosti, bezcitnosti, sobectví a neúctě k ostatním členům společnosti82. Tento pojem je 

v České republice chápán poněkud široce, neboť není vyloučeno, aby pachatel poškozeného 

usmrtil, ačkoliv jeho předchozí zavrženíhodné jednání nebylo namířeno přímo proti němu83, ale 

proti třetí osobě (syn například usmrtí svého otce, který dlouhodobě znásilňoval jeho sestru). 

Díky tomu je třeba pojem vztáhnout jen na ta jednání, která pachatel pociťuje jako mimořádně 

trýznivá (např. domácí násilí, útisk, sexuální obtěžování apod.), tedy ne na jednání, která by pro 

pachatele neměla představovat nějaké zásadnější důsledky (např. nadávání, fackování, 

postrkování aj.). Nejčastěji půjde o útoky na zdraví a život člověka. 

I na základě tohoto privilegujícího důvodu připadá v úvahu posuzovat případy překročení mezí 

krajní nouze či nutné obrany, pokud nedojde ke kombinaci obou z nich. Při vybočení z mezí 

těchto okolností vylučujících protiprávnost to totiž často bude právě předchozí zavrženíhodné 

jednání poškozeného, které povede k tomu, že bude excesivní jednání pachatele kvalifikováno 

jako zabití namísto vraždy. Nelze však plošně říci, že by se každé úmyslné usmrcení při excesu 

z krajní nouze či nutné obrany automaticky kvalifikovalo jako trestný čin zabití. 

Druhým privilegujícím trestným činem je trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, 

který privileguje trestný čin ublížení na zdraví84 i trestný čin těžkého ublížení na zdraví85. 

Podstatou všech tří zmíněných trestných činů je spáchání tohoto ublížení úmyslně. Trestný čin 

                                                 
82 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1492 
83 Draštík, A.; Fremr R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha 

Wolters Kluwer, 2015, s. 863 
84 § 146 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
85 § 145 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky však na rozdíl od ublížení na zdraví i těžkého 

ublížení na zdraví stejně jako trestný čin zabití počítá s tím, že byl čin spáchán v silném 

rozrušení nebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Jelikož jsou 

důvody pro existenci tohoto privilegujícího trestného činu obdobné jako u trestného činu zabití 

a pojmy, se kterými ustanovení pracuje, již byly rozebrány, odkazuje tato práce v dalším na 

předchozí výklad. 

Počet skutkových podstat, které by překročení mezí krajní nouze či nutné obrany nějakým 

způsobem privilegovaly, lze shledat poněkud omezeným. Nejen z tohoto důvodu je logické, 

aby nedbalostní forma zavinění převážila nad tou úmyslnou v případě, že bude nedbalost 

prokázána alespoň u excesu či u způsobeného následku, jak již bylo vysvětleno na předchozích 

stranách. Osobám, jež překročily meze krajní nouze či nutné obrany alespoň částečně 

z nedbalosti, to totiž přináší jakousi výsadu, která se odrazí na právní kvalifikaci jejich jednání 

a zejména pak na výměře trestu, což institutu okolností vylučujících protiprávnost pomáhá 

v jeho účinnosti. Je totiž na místě zdůraznit, že jednání v krajní nouzi či nutné obraně není 

obligatorní, nýbrž fakultativní, což by ve spojení s tvrdší právní kvalifikací v případě 

překročení mezí krajní nouze či nutné obrany mohlo společnost od jednání za těchto okolností 

zcela odradit. 

I posouzení excesu z krajní nouze či nutné obrany jako příslušného nedbalostního trestného 

činu však nemusí být pro potenciální osoby jednající za těchto okolností dostačující v tom 

smyslu, že by se ze strachu z hrozící sankce zdržovaly vůbec jednat, protože i nedbalostní 

trestné činy jsou trestním zákoníkem postihovány. Aby nebylo vybočení z těchto okolností 

a priori trestáno podle příslušné skutkové podstaty, jež byla naplněna, existují v českém 

trestním právu navíc určité zmírňující prostředky, které mohou ještě více změkčit tvrdost 

případného potrestání pachatele. Pomineme-li instituty trestního řádu souhrnně označované 

jako tzv. odklony od standardního řízení, které jsou uplatňovány už za řízení a v jejichž 

důsledku vůbec nedochází k vyslovení viny pachatele, nabízí trestní zákoník tři možnosti tohoto 

zmírnění. Ty jsou schopny zohlednit fakt, že osoba jednala v krajní nouzi či nutné obraně, tedy 

zpravidla jednala v zájmu společnosti, ačkoliv svým jednáním překročila meze těchto okolností 

vylučující protiprávnost. Tyto instituty hmotného práva budou detailněji rozebrány 

v následujících podkapitolách, a to vzestupně podle výjimečnosti jejich užití. 
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2.1.1. Polehčující okolnosti 

Nejdostupnější možností, jak zmírnit potrestání trestného činu spáchaného v důsledku vybočení 

z mezí nutné obrany či krajní nouze, je možnost k takové okolnosti přihlédnout jako 

k tzv. polehčující okolnosti. 

Polehčující okolnosti představují jakýsi neuzavřený soubor nejrůznějších právně významných 

skutečností, které vedle dalších faktorů ovlivňujících trest napomáhají k zabezpečení jeho 

individualizace. Individualizaci trestu lze rozdělit na tzv. zákonnou individualizaci 

(diferenciaci), jež je u jednotlivých trestných činů určena zákonem daným rozpětím trestní 

sazby trestu odnětí svobody, a na tzv. soudní individualizaci, která spočívá v modifikaci 

zákonného rozpětí tak, aby sankce co nejvíce odpovídala tomu, co bylo v daném případě 

spácháno86. Do této soudní individualizace spadá právě i zkoumání polehčujících 

(resp. přitěžujících) okolností, které se ve prospěch (resp. neprospěch) pachatele uplatňují při 

rozhodování o jeho případném potrestání a následně při stanovení jeho trestu. 

Stejně jako přitěžující okolnosti87 jsou polehčující okolnosti považovány za obecné, protože je 

lze aplikovat při ukládání kteréhokoliv trestu a za jakýkoliv trestný čin88. Typicky tak budou 

mít vliv na to, zda bude uložen trest odnětí svobody spíše při jeho horní či spodní hranici. 

Ačkoliv se z dikce zákona89 zdá, že přihlédnutí k polehčujícím okolnostem je pro soudy 

povinné, teorie se domnívá90, že k nim soud musí přihlédnout jen tehdy, pokud budou pro jeho 

rozhodnutí o druhu a výměře trestu významné. Z toho lze vyvodit, že posouzení významnosti 

polehčujících okolností a jejich případné následné zohlednění je čistě jen na uvážení soudu, což 

do soudního řízení přináší určitý prvek nejistoty91. 

Polehčující okolnosti se mohou vztahovat prakticky k jakémukoliv aspektu daného trestného 

činu. Zpravidla se však budou vázat k následkům trestného činu, způsobu jednání pachatele, 

osobě pachatele či na samotnou jeho pohnutku, která ho ke spáchání trestného činu vedla. Soud 

při zvažování potrestání může zohlednit kombinaci více okolností, a to polehčujících 

                                                 
86 Kratochvíl V. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2009, s. 477-478 
87 § 42 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
88 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 542 
89 § 41 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
90 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 449 
91 Vokoun, R.: Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. Praha: Univerzita Karlova, 1989. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. s. 72 
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i přitěžujících, přičemž platí, že není rozhodný jejich počet, ale zejména jejich význam pro 

konkrétní trestný čin92. 

V případě, že už však nějaký trestný čin sám o sobě určitou přitěžující či polehčující okolnost 

obsahuje ve své skutkové podstatě, není možné ji znovu zohlednit, jelikož v sobě trestní zákoník 

zakotvuje princip zakazující toto dvojí přičítání93. Tak například skutková podstata trestného 

činu zabití94 sama o sobě požaduje, aby pachatel jednal v silném rozrušení, a proto mu při jejím 

naplnění nebude možné přičíst toto silné rozrušení znovu jako polehčující okolnost95. Konkrétní 

zákonné znaky daného trestného činu tak tedy nelze zároveň považovat za polehčující 

(resp. přitěžující) okolnosti, avšak skutečnosti odrážející určitý stupeň úmyslu, míru zavinění, 

výši škody, intenzitu jiných následků apod. jimi být mohou96. 

Zákaz dvojího přičítání se uplatňuje jen u okolností v rámci skutkové podstaty jednoho 

konkrétního trestného činu. Zákaz tak nelze aplikovat při jednočinném souběhu trestných 

činů97, jelikož „zákon nevylučuje, aby soud ke stejné okolnosti přihlédl u dvou různých 

skutkových podstat trestných činů spáchaných v souběhu98“. Pro úplnost je na tomto místě třeba 

zmínit, že zákaz dvojího přičítání platí i pro okolnosti odůvodňující mimořádné snížení trestu 

odnětí svobody, o němž bude pojednáno v následující podkapitole. 

Trestním zákoníkem daný demonstrativní výčet polehčujících okolností obsahuje přímo ve 

svém § 41 písm. g) jednu polehčující okolnost, jejímž obsahem je možnost soudu přihlédnout 

k tomu, že pachatel spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela 

splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze. 

Z dikce zákona lze vyčíst, že k této polehčující okolnosti je možné přihlédnout jen za splnění 

podmínky spočívající v existenci útoku či jiného nebezpečí. Nelze ji tedy aplikovat na případy 

putativní krajní nouze či nutné obrany, kdy osoba domněle jednající za některé z těchto 

okolností vylučujících protiprávnost za ní ve skutečnosti vůbec nejednala. Pokud totiž vůbec 

neexistuje stav krajní nouze či nutné obrany, které útok či jiné nebezpečí vytváří, přirozeně 

nemůže vzniknout ani exces z něj, ke kterému by se později v soudním řízení přihlédlo jako 

                                                 
92 Nejvyšší soud Československé socialistické republiky, č. 1/1965 Sb. rozh. tr. 
93 § 39 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
94 § 141 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
95 § 41 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
96 Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 383 
97 Nejvyšší soud České socialistické republiky, č. 3/1976 Sb. rozh. tr. 
98 Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 5 Tz 129/2000 
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k polehčující okolnosti. To však nevylučuje možnost vzít při posuzování konkrétní situace 

v potaz jiné polehčující okolnosti99. 

Vzhledem k omezenému přístupu k rozhodnutím nižších soudů a poměrně malému počtu 

rozhodnutí Nejvyššího soudu v této věci se pro účely této práce nepodařilo nalézt ilustrativní 

příklad z praxe, ve kterém by bylo k polehčující okolnosti týkající se krajní nouze a nutné 

obrany přihlédnuto. V drtivé většině případů totiž není naplněn výše zmíněný požadavek 

spočívající v tom, že pachatel skutečně odvrací nebezpečí či útok. 

Tak například v dubnu roku 2019 se Nejvyšší soud ve svém rozsudku100 neztotožnil 

s rozhodnutím odvolacího soudu, když došel k závěru, že za dané situace vůbec nešlo o jednání 

v nutné obraně, z jejíchž mezí by mohlo být vybočeno. Ačkoliv šlo v tomto případě o použití 

ustanovení o mimořádném snížení trestu odnětí svobody pod jeho spodní hranici, o němž bude 

pojednáno v nadcházející podkapitole, lze na něm ilustrovat nemožnost tuto polehčující 

okolnost použít. Šlo o případ z roku 2017, kdy se pachatel trestného činu vraždy poté, co se od 

své matky dozvěděl, že před panelovým domem, v jehož jednom bytě se zrovna nacházel, 

někdo zmateně jezdí v autě a naráží do jiných aut a možná i lidí, pokusil toto auto zastavit 

střelbou, v důsledku čehož poškozený zemřel, a to i přes to, že v momentu, kdy ke střelbě došlo, 

poškozený již odjížděl po silnici, aniž by mu v cestě bránila jakákoliv překážka v podobě věcí 

či osob. Odvolací soud jeho jednání posoudil jako extenzivní exces, jelikož faktický útok již 

v důsledku vzdalování se poškozeného po silnici skončil, a přihlédl při ukládání trestu mimo 

jiné i k polehčující okolnosti podle § 41 písm. g), tedy k tomu, že pachatel spáchal trestný čin 

odvraceje útok, aniž by byly zcela splněny podmínky nutné obrany. Nejvyšší soud dal však za 

pravdu dovolání nejvyššího státního zástupce a spáchaný čin jako vybočení z mezí nutné 

obrany neposoudil, jelikož se předně o nutnou obranu vůbec nejednalo, v důsledku čehož 

nebylo možné k této polehčující okolnosti ani přihlédnout. 

Pro úplnost je na závěr této podkapitoly třeba podotknout, že se soud v případech překročení 

mezí krajní nouze či nutné obrany nemusí omezovat jen na přihlédnutí k okolnosti zakotvené 

v § 41 písm. g) trestního zákoníku. V úvahu přichází také okolnost podle § 41 písm. b) trestního 

zákoníku zohledňující mimo jiné silné rozrušení, které u krajní nouze či nutné obrany hraje 

velkou roli, či k zcela jiné okolnosti, neboť seznam polehčujících okolností vymezený 

v trestním zákoníku je, jak již bylo řečeno, pouze demonstrativní. 

                                                 
99  Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 548 
100 Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 3 Tdo 164/2019 



 31 

2.1.2. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody 

V případě, že by měl být pachatel trestného činu, který vybočil z mezí krajní nouze či nutné 

obrany, potrestán trestem odnětí svobody, jenž se obligatorně vyskytuje u všech skutkových 

podstat uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku, přichází kromě zohlednění již 

zmíněných polehčujících okolností v úvahu také další způsob zmírnění jeho potrestání. Ten je 

stanoven v ustanovení § 58 odst. 6 trestního zákoníku, který zakotvuje fakultativní možnost 

soudu snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby mimo jiné také tehdy, když 

pachatel spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny 

podmínky krajní nouze (§ 28) nebo nutné obrany (§ 29). 

Ze samotné podstaty institutu mimořádného snížení trestu odnětí svobody lze dovodit, že jeho 

užití je možné jen tam, kde trestní zákoník ve své zvláštní části výslovně uvádí spodní hranici 

trestní sazby za daný trestný čin101. 

Z obecného ustanovení o mimořádném snížení trestu odnětí svobody102 lze vyčíst, že se k užití 

tohoto institutu i jeho zvláštní formy týkající se případů krajní nouze a nutné obrany vážou 

určité podmínky, které musí být kumulativně splněny. 

První z nich spočívá v existenci určitých okolností případu či poměrů pachatele, které jsou ve 

vztahu k výměře trestu polehčující. Nejvyšší soud výklad těchto skutkových okolností a poměrů 

pachatele poněkud zpřísnil, když mimořádné snížení trestu odůvodnil jen takovými okolnostmi 

a poměry, které jsou „alespoň v nějakém směru neobvyklé a výjimečné do té míry, že ani trest 

na samé dolní hranici trestní sazby není způsobilý vyjádřit jejich význam“103 a tohoto výkladu 

se konstantně drží104. Je sice pravda, že trestní zákoník možnost mimořádného snížení trestu 

odnětí svobody nepodmiňuje žádnými výjimečnými či mimořádnými okolnostmi případu, 

v důsledku čehož by se mohlo zdát, že je toto ustanovení soudy vykládáno v neprospěch 

pachatele, je však třeba vycházet z celkového smyslu tohoto ustanovení, z něhož lze usoudit, 

že by nemělo jít o pravidelný postup soudů, nýbrž o něco výjimečného, což ostatně plyne i ze 

samotného názvu tohoto institutu. Výjimečnými okolnostmi tak například nemůže být doznání 

pachatele ke spáchání trestného činu, jeho lítost nad ním, předchozí řádný život, náhrada škody 

apod., neboť ty lze považovat zpravidla za obvyklé105. Obvyklé polehčující okolnosti mohou 

odůvodňovat mimořádné snížení trestu odnětí svobody jen, pokud se „v dané kvalitě nebo 

                                                 
101 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 791 
102 § 58 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
103 Nejvyšší soud ČR, č. 6/2014 Sb. rozh. tr. 
104 např. Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 8 Tdo 550/2014 a Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 6 Tdo 1244/2017  
105 Nejvyšší soud Československé socialistické republiky, č. II/1967 Sb. rozh. tr. 
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kvantitě u konkrétního trestného činu běžně nevyskytují a výrazně snižují závažnost trestného 

činu“106, neboť jen za splnění těchto předpokladů mohou nabýt své výjimečnosti. 

Druhá podmínka spočívající v nepřiměřenosti potrestání míří na případy, kdy by byl uložený 

trest, byť i na samé spodní hranici trestní sazby, ve zřejmém nepoměru ke společenské 

škodlivosti trestného činu, který byl spáchán. Tato podmínka tak neodmyslitelně souvisí s první 

podmínkou, neboť závěr soudu o přísnosti trestu uloženého v rámci rozpětí trestu odnětí 

svobody uvedeného u příslušného trestného činu se musí vždy opírat o zhodnocení výjimečných 

okolností případu a poměrů pachatele, jak bylo uvedeno výše. Neodůvodněný názor soudu 

o přílišné přísnosti dolní hranice trestní sazby tak tedy nemůže stačit. 

Poslední podmínkou je, že nápravy pachatele musí být možné dosáhnout i kratším trestem 

odnětí svobody, což je v souladu se základním účelem trestání, který by nemohl být při takovéto 

tvrdosti zákona naplněn. Ačkoliv účel trestu není ve stávajícím trestním zákoníku výslovně 

stanoven107, je jím bezpochyby kromě ochrany společnosti i výchova pachatele, ne odplata za 

čin, který spáchal. 

Pro úplnost je na tomto místě vhodné zmínit, že pokud by výše rozebrané podmínky nebyly 

kumulativně splněny, ale mimořádné snížení trestu odnětí svobody by přesto bylo soudem 

aplikováno, bude to zakládat dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu, neboť 

by došlo k uložení trestu mimo výměru trestní sazby stanovené zákonem108. 

Jak již bylo na začátku této podkapitoly zmíněno, trestní zákoník výslovně počítá s možností 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody mimo jiné také v případech krajní nouze a nutné 

obrany. Zákonodárce této možnosti výslovně věnoval vlastní odstavec zejména proto, aby 

potenciálním jednajícím v krajní nouzi či nutné obraně přinesl větší míru jistoty, a také proto, 

že soud při rozhodování o snížení spodní hranice trestu odnětí svobody v těchto případech není 

limitován zákonnými limity109 stanovujícími maximální přípustné snížení trestu v ostatních 

případech. Ustanovení § 58 odst. 6 trestního zákoníku je tak co nejméně limitováno, aby 

pachatele trestného činu skutečně co možná nejvíce privilegovalo. Na druhou stranu je ale toto 

ustanovení omezeno zákazem jeho užití v případech putativní krajní nouze či nutné obrany. Je 

                                                 
106 Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 3 Tdo 164/2019 
107 oproti tomu § 23 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon účel trestu definoval 
108 Draštík, A.; Fremr R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015 s. 463 
109 § 58 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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tomu tak ze stejných důvodů, které byly uvedeny u již rozebrané polehčující okolnosti podle 

§ 41 písm. g) trestního zákoníku. 

Na základě výše uvedeného je nesporné, že ustanovení o mimořádném snížení trestu odnětí 

svobody dopadá na stejné případy jako polehčující okolnost podle § 41 písm. g) trestního 

zákoníku, o níž bylo pojednáno v předchozí podkapitole. Při zkoumání jejich poměru lze však 

dojít k závěru, že uvedená polehčující okolnost představuje obecnou možnost, jak privilegovat 

exces pachatele, zatímco mimořádné snížení trestu odnětí svobody je ve vztahu k ní zvláštní. 

Je tomu tak proto, že mimořádné snížení trestu odnětí svobody, jak již vyplývá z jeho názvu, 

se týká pouze trestu odnětí svobody, zatímco ke zmíněné polehčující okolnosti lze přihlédnout 

i u stanovení jiného druhu trestu. K tomu navíc mimořádné snížení trestu odnětí svobody 

představuje výraznější privilegování spáchaného trestné činu, a tak také vyžaduje splnění 

dalších podmínek, o kterých bylo pojednáno výše. 

2.1.3. Upuštění od potrestání 

Protože ne vždy je k naplnění účelu trestní represe nutné uložit trest110 a zároveň je vhodné 

pachatele motivovat k tomu, aby spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení111, obsahuje 

v sobě trestní zákoník také institut tzv. upuštění od potrestání112, jenž ve všech svých 

modifikacích představuje určitý projev zásad humanity, subsidiarity trestní represe i ekonomie 

stíhání113. 

Upuštění od potrestání lze považovat za nejvýraznější způsob privilegování pachatelova 

excesivního jednání z krajní nouze či nutné obrany. Tento způsob spočívá v možnosti soudu 

sice vyslovit vinu za spáchaný trestný čin, avšak neuložit za něj žádný trest114, a to bez 

podmínky souhlasu poškozeného115. Tím se mimo jiné odlišuje od institutu tzv. upuštění od 

výkonu trestu, jehož podstatou je vyslovení viny i uložení trestu, od nějž se teprve následně 

upustí, a to zpravidla za dalších podmínek. 

Platí, že upustit od potrestání lze jen po provedení řádného dokazování, a to formou rozsudku. 

Z toho a contrario vyplývá, že například trestním příkazem upustit od potrestání nelze. V praxi 

                                                 
110 § 38 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
111 Draštík, A.; Fremr R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 377 
112 § 46 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
113 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 653 
114 Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 384 
115 Draštík, A.; Fremr R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 378 
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soud ve výroku o trestu, který je součástí rozsudku, vysloví, že se od trestu upouští celkově116. 

Z toho tedy plyne, že upustit od potrestání v případě uložení více druhů trestů nelze jen ve 

vztahu k jednomu z nich. O ochranných opatřeních, povinnosti k náhradě škody, o vydání 

bezdůvodného obohacení apod. rozhodnout však lze, protože tato opatření nejsou z pohledu 

trestního zákoníku tresty. 

Upuštění od potrestání je v podstatě možné u těch činů, jejichž nižší závažnost ho odůvodňuje. 

Vychází se přitom z toho, že odhalení pachatele, vyšetřování jím spáchaného trestného činu, 

jeho projednání v následném soudním řízení a samotné vyslovení viny je pro pachatele samo 

o sobě dostatečně výchovné. Jelikož tento institut představuje nejsilnější prostředek 

privilegování trestněprávního jednání, je jeho užití v praxi také nejvíce limitováno. Trestní 

zákoník zakotvuje ve svém základním ustanovení o upuštění od potrestání117 jeho tři 

alternativy. 

První z nich je věnována pachatelům přečinů, které samy o sobě značí činy s nižší společenskou 

škodlivostí, když za ně trestní zákoník stanovuje trest odnětí svobody maximálně do pěti let118. 

Druhá alternativa upuštění od potrestání, která byla do trestního zákoníku přidána v roce 

2012119, je věnována tzv. spolupracujícímu obviněnému ve vztahu ke zločinu spáchanému 

organizovanou skupinou120 či organizovanou zločineckou skupinou121. 

Třetí alternativa se pak týká tzv. nezpůsobilých příprav a pokusů, které sice nejsou schopny, 

jak již vyplývá z jejich názvu, dospět až k dokonání trestného činu, ale které nelze bez dalšího 

považovat za beztrestné, neboť by pak nedokonání trestného činu v určitých případech mohlo 

spočívat jen na náhodě122. 

Ačkoliv to trestní zákoník výslovně nevylučuje, je aplikace druhé a třetí alternativy upuštění od 

potrestání na excesy z krajní nouze či nutné obrany v praxi jen těžko představitelná, a tak bude 

dále rozebírána jen ta první, která se týká pachatelů přečinů. Ta vyžaduje kumulativní splnění 

určitých podmínek. 

                                                 
116 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 466 
117 § 46 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
118 § 14 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
119 viz zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
120 K vymezení pojmu např. Nejvyšší soud České socialistické republiky, č. 53/1976-II Sb. rozh. tr., Nejvyšší 

soud České socialistické republiky, č. 45/1986 Sb. rozh. tr. a Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 11 Tdo 268/2016 
121 § 129 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
122 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 639 
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První z těchto podmínek je lítost pachatele nad svým jednáním. Lítost musí být upřímná, 

protože pouze její formální projev, který by byl v rozporu s vlastním přesvědčením pachatele, 

nemůže stačit123. Základním předpokladem je tak tedy zcela logicky doznání pachatele. 

Zpravidla je k projevu lítosti však třeba i nějaká doprovodná aktivní činnost, což úzce souvisí 

s druhou podmínkou, kterou je účinná snaha po nápravě předchozího trestného jednání. 

Tato snaha může spočívat například v omluvě poškozenému, vydání bezdůvodného 

obohacení, zbavení se škodlivých návyků (pachatel např. dobrovolně nastoupí do 

protialkoholní léčebny), zpřetrhání vazeb s nevhodnými lidmi, náprava škodlivých důsledků 

(např. proplacení nákladů na opravu), ale i v čemkoliv jiném. Není tak vyloučeno, aby výrazem 

této účinné snahy po nápravě byly i některé polehčující okolnosti, které trestní zákoník 

demonstrativně vyjmenovává. Podstatný přitom není výsledek této snahy, ale její samotná 

existence. Platí však, že výsledek musí být reálně dosažitelný, aby snaha nebyla projevována 

jen formálně124. 

Další podmínkou je, aby povaha a závažnost spáchaného přečinu upuštění od potrestání 

nevylučovala, což de facto pouze rozvíjí samotnou podstatu přečinu, který je už ze své podstaty 

méně závažným druhem trestného činu. Povahu přečinu ovlivňují zákonné znaky a konkrétní 

okolnosti případu, které pak neodmyslitelně souvisí i s posouzením jeho závažnosti. Tak 

například platí, že existence více polehčujících okolností může upuštění od potrestání 

odůvodnit125. 

V neposlední řadě je také posuzován dosavadní život pachatele, z nějž lze objektivně usuzovat, 

že dojde k jeho nápravě i bez potrestání. Předpokladem tak bude zpravidla řádně vedený život 

před spácháním trestného činu, ale i po jeho spáchání. Předně se tedy vyžaduje, aby byl pachatel 

bezúhonný z hlediska trestního práva, ale i třeba z hlediska práva správního (tzn., aby nebyl 

postihnut pro obdobný čin, který je jen díky nižší společenské škodlivosti kvalifikován jako 

přestupek). Upuštění od potrestání tak bude na místě zvažovat vždy, když bude u pachatele 

shledána polehčující okolnost spočívající v tom, že před spácháním trestného činu vedl řádný 

život126. 

                                                 
123 Draštík, A.; Fremr R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 379 
124 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 637 
125 Vantuch, P.: Trestní zákoník s komentářem, 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 156 
126 § 41 písm. o) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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Konečně je institut upuštění od potrestání podmíněn také existencí důvodného očekávání, že již 

samotné projednání věci před soudem postačí k nápravě pachatele i k ochraně společnosti127. 

Toto důvodné očekávání soudu de facto sdružuje všechny výše rozebrané podmínky, neboť ten 

na jejich základě shledá, že byť i to nejmírnější potrestání není po samotném vyslovení viny již 

potřebné. Zde tak naráží zájem na ochraně společnosti na požadavek co nejmenší represe, takže 

je na soudu, aby oba zájmy vůči sobě co nejvíce vyvážil a jeho rozhodnutí tak nebylo třeba jen 

projevem benevolence128. 

Přísnější formou upuštění od potrestání je tzv. podmíněné upuštění od potrestání s dohledem129, 

u něhož k upuštění od potrestání nedojde definitivně, ale, jak již vyplývá z názvu, jen 

podmíněně. 

Podmínky pro podmíněné upuštění od potrestání jsou shodné s podmínkami obecného upuštění 

od potrestání, které již byly podrobněji rozebrány. K nim se však navíc připojuje další 

podmínka spočívající v potřebě sledovat následné chování odsouzeného. Tato forma upuštění 

od potrestání se totiž ukládá v momentu, kdy soud uzná za vhodné, že je nejprve po určitou 

dobu potřeba sledovat chování odsouzeného za účelem zjištění, jestli je schopen nápravy i bez 

uložení trestu130. Tato doba, po kterou je na odsouzeného dohlíženo a která je stanovena 

maximálně v délce jednoho roku, se označuje jako tzv. zkušební doba. Pokud se odsouzený 

bude v celé zkušební době chovat v souladu se zákonem i případnými soudem uloženými 

přiměřenými omezeními či povinnostmi131, vysloví soud, že se osvědčil. V opačném případě 

rozhodne o uložení trestu. 

Na od obecného institutu upuštění od potrestání zákon u této jeho přísnější formy nestanoví, že 

o ní lze rozhodnout pouze rozsudkem. Teorie132 však na základě analogie, která je obecně 

v trestním právu procesním přípustná, dovozuje, že tomu tak musí být, a to i díky tomu, že 

ustanovení trestního zákoníku o podmíněném upuštění od potrestání odkazuje v dalších 

podmínkách na obecné ustanovení týkající se upuštění od potrestání. 

Ačkoliv to není z hlediska překročení mezí krajní nouze či nutné obrany nijak zvlášť relevantní, 

je pro úplnost na závěr vhodné zmínit, že tu nejpřísnější formu upuštění od potrestání 

představuje upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení či zabezpečovací 

                                                 
127 § 46 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
128 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 637 
129 § 48 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
130 Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 385 
131 § 48 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
132 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 654 
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detence133, které je věnováno pachatelům, jenž spáchali trestný čin ve stavu zmenšené 

příčetnosti či ve stavu, který byl vyvolán určitou duševní poruchou. 

Díky existenci více forem upuštění od potrestání jsou i jeho důsledky různé. V případě, 

základního upuštění od potrestání a v případě upuštění od potrestání za současného uložení 

ochranného léčení či zabezpečovací detence platí tzv. fikce neodsouzení. Tato fikce spočívá 

v tom, že se na pachatele hledí jako by nebyl odsouzen, díky čemuž jeho odsouzení sice bude 

promítnuto do opisů z evidence Rejstříku trestů, které jsou určeny orgánům činným v trestním 

řízení, nebude ale zaznamenáno ve výpisu z této evidence, což bezpochyby hraje velkou roli 

v budoucím, zejména pracovním životě odsouzeného. V případě podmíněného upuštění od 

potrestání s dohledem se však na pachatele může jako na neodsouzeného hledět teprve až poté, 

co soud vysloví, že se osvědčil, nebo pokud se na základě fikce bude mít za to, že se osvědčil. 

Na závěr lze shrnout, že vzhledem k množství podmínek, které jsou na institut upuštění od 

potrestání kladeny, jde o zcela výjimečnou možnost privilegování trestnosti činu pachatele, ke 

které by se soudy měly uchylovat jen v těch nejkrajnějších případech. V důsledku toho a 

zejména pak také proto, že je na excesy z krajní nouze či nutné obrany v praxi aplikovatelná 

jen ta varianta upuštění od potrestání, která se týká přečinů, nebyl nalezen reálný případ, ve 

kterém by se soud v případě excesu z krajní nouze či nutné obrany k takové možnosti uchýlil. 

Překročení mezí krajní nouze či nutné obrany totiž zpravidla spočívá v útoku na zdraví či život 

člověka, což ve většině případů trestní zákoník ve svých skutkových podstatách považuje za 

zločin, díky čemuž lze institut upuštění od potrestání v praxi užít jen minimálně. 

                                                 
133 § 47 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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3. Zhodnocení stávající právní úpravy a návrhů na její změny 

Tato závěrečná část práce se ve svých prvních dvou kapitolách zabývá pohledem na současnou 

právní úpravu krajní nouze a nutné obrany a zároveň i na právní úpravu důsledků překročení 

mezí těchto dvou okolností vylučujících protiprávnost. Obsahuje tak zejména zhodnocení 

platné právní úpravy zmíněné problematiky z hlediska jejího společenského přínosu. Zároveň 

identifikuje úskalí, jež s sebou každá právní regulace přirozeně přináší. S těmito úskalími se 

pak pokouší vypořádat cestou návrhů na změny, které by mohly být v budoucnu podnětem pro 

zákonodárce ke zdokonalení řešené problematiky. 

Ve své třetí kapitole pak tato část obsahuje polemiku nad pozitivy a negativy legislativních 

návrhů na změny dosavadní právní úpravy, které se v českém právním prostředí aktuálně řeší. 

3.1. Krajní nouze a nutná obrana de lege ferenda 

Předmětem této kapitoly je komplexní zhodnocení stávající právní úpravy krajní nouze a nutné 

obrany obsažené v trestním zákoníku spočívající v posouzení její dostatečnosti a rozumnosti, 

v rozebrání jejích nedostatků a v úvahách o možných řešeních těchto nedostatků. 

3.1.1. Krajní nouze 

Právní úpravu institutu krajní nouze v českém právním řádu lze celkově považovat za 

vyhovující. Jednotlivé podmínky krajní nouze, o kterých bylo v první části této práce již 

podrobně pojednáno, jsou zákonodárcem rozumně nastaveny, díky čemuž je tento institut 

v praxi funkční. Podmínky krajní nouze nejsou příliš přísné na to, aby vylučovaly většinu 

případů z její aplikace, ale nejsou ani příliš široké, aby pod rouškou krajní nouze docházelo 

k páchání trestné činnosti. Jsou nastaveny přesně tak, aby neodrazovaly ty, kteří by za krajní 

nouze jednat mohli, avšak ze strachu z případného potrestání při překročení jejích mezí by 

raději zůstali nečinní. Zároveň poskytují dostatečnou jistotu ochrany těm, kteří v krajní nouzi 

již jednali. Tomu nasvědčuje i fakt, že je právní úprava krajní nouze po desítky let obsahově 

neměnná a o její změny se v průběhu let ani příliš neusiluje, neboť se v praxi osvědčila. 

Absolutně dokonalé právní úpravy však není možné nikdy dosáhnout, a tak lze i u krajní nouze 

nalézt určité problematické otázky. 

První takovou otázkou je zakotvení povinnosti vybraných osob, o nichž bylo pojednáno již 

v podkapitole 1.2.1., snášet hrozící nebezpečí. Tuto povinnost znal už trestní zákon 
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z roku 1950134. Trestní zákon z roku 1961 ji ale do své úpravy nepřevzal, a tak se do českého 

právního řádu dostala znovu až v souvislosti se vznikem stávajícího trestního zákoníku, který 

vylučuje krajní nouzi, pokud byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. Právní úpravu 

této povinnost lze však zhodnotit jako příliš tvrdou, neboť nepřipouští žádné výjimky. 

V důsledku stávající právní úpravy totiž může dojít k situaci, kdy zájem na ochraně určitého 

objektu (třeba i majetkového) převáží například nad zájmem na ochraně zdraví či života osoby, 

jež má povinnost nebezpečí snášet, a to jen na základě jejího postavení, které jí zpravidla 

přisuzuje jiný zákon.  

Doktrinální výklad se pokouší tuto tvrdost trestního zákoníku změkčit svým výkladem, když 

uvádí, že například nelze přinutit lékaře, jenž nemá potřebné ochranné pomůcky, k provedení 

zákroku, který by mohl ohrozit jeho vlastní život135. Povinnost těchto vybraných osob totiž 

nelze chápat absolutně, protože i ony jsou lidskými bytostmi jako ostatní členové společnosti, 

od nichž nelze očekávat, že se budou dobrovolně vrhat do riskantních situací ohrožujících jejich 

vlastní život. Očekávání takovéhoto hrdinství od vybraných osob by bylo z hlediska morálky 

přemrštěné. Ačkoliv jde o zcela logický výklad povinnosti nebezpečí snášet, nemá v zákoně 

oporu. Je pravda, že se případy porušení této povinnosti vyskytují spíše ojediněle, i tak by však 

nebylo od věci, kdyby byla zákonná úprava na základě logických závěrů právní vědy 

novelizována tak, aby byly ze zmíněné povinnosti připuštěny i výjimky, přičemž se nabízí dvě 

řešení. 

První z nich vede přes slovní korekci druhého odstavce ustanovení o krajní nouzi týkající se 

povinnosti snášet nebezpečí, který by v sobě mohl nově obsahovat například slovní 

spojení „až na výjimky“. Soudy by pak legitimně mohly tyto výjimky interpretovat, aniž by šly 

proti jazykovému výkladu zákona, který s výjimkami aktuálně nepočítá. Druhé, poněkud 

složitější řešení, pak představuje zavedení institutu tzv. omluvné krajní nouze, který lze 

v různých modifikacích nelézt zejména v německém, rakouském, polském či španělském 

právním řádu. 

Omluvná krajní nouze nepatří mezi okolnosti vylučující protiprávnost v pravém slova smyslu, 

jelikož na rozdíl od nich nevylučuje protiprávnost, nýbrž vinu. Okolnosti vylučující 

protiprávnost tak pracují s pojmem protiprávnosti a ospravedlňujícími důvody, zatímco 

omluvná krajní nouze pracuje s pojmem viny a omluvnými důvody136. Důvody k omluvné 

                                                 
134 § 9 odst. 2 zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon 
135 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 267 
136 Vanduchová, M.; Gřivna, T.: Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2008, s. 285 
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krajní nouzi tedy nečiní určité jednání pachatele právním jako je tomu v případě okolností 

vylučujících protiprávnost, činí ho pouze pochopitelným, a to až do takové míry, že dojde 

k vyloučení pachatelovy viny, neboť je ze společenského hlediska neadekvátní ho za jeho 

jednání trestat. Další odlišností omluvné krajní nouze od okolností vylučujících protiprávnost 

je to, že je proti ní přípustná nutná obrana137. Proti okolnostem vylučujícím protiprávnost nelze 

nutnou obranu použít, neboť jednání za těchto okolností je při splnění jejich podmínek po 

právu. Bránit se lze totiž jen proti bezpráví, které je u jednání v omluvné krajní nouzi 

zachováno, jelikož ta vylučuje pouze vinu, ale ne protiprávnost. 

Ačkoliv tedy omluvná krajní nouze nepatří mezi okolnosti vylučující protiprávnost, s krajní 

nouzí velmi souvisí, neboť vylučuje trestní odpovědnost těch osob, které nenaplnily podmínku 

proporcionality krajní nouze, jež byla rozebrána v podkapitole 1.2.4. této práce. Typicky tak 

půjde o situace, kdy osoba pro ochranu vybraných chráněných zájmů (zpravidla života či 

zdraví) spáchá trestný čin, kterým způsobí stejně závažný nebo ještě závažnější následek, než 

který hrozil. To lze ilustrovat na příkladu tzv. Karneadova prkna138 řeckého filozofa Karneada 

z Kyrény, kdy dva ztroskotanci doplavou k prknu, které může unést jen jednoho z nich, a místo 

na prkně získá ten, který boj o něj vyhraje. Zatímco by vlastnoruční utopení slabšího 

ztroskotance za cenu vlastního života bylo v českém právním řádu trestné podle ustanovení 

o vraždě, neboť by nenaplnilo podmínku proporcionality krajní nouze, v právních řádech, ve 

kterých institut omluvné krajní nouze existuje, by tomu tak nebylo, neboť boj o vlastní život je 

pochopitelný a člověku přirozený. Při záchraně vlastního života by totiž žádný jiný člen 

společnosti nejednal jinak. 

Přestože by právní zakotvení institutu omluvné krajní nouze do českého právního řádu nebylo 

jednoduché, neboť by patrně vedlo ke komplikovanějším úpravám trestního zákoníku 

zasahujícím i do samotné definice trestného činu139, je jeho zavedení žádoucí, jelikož by tak 

zákonodárce prokázal určitou míru pochopení pro předestřené situace. Omluvná krajní nouze 

by tak v budoucnu mohla řešit situace, při kterých dochází ke kolizi stejně vážených chráněných 

zájmů, jelikož by obětovaný zájem mohl být stejný nebo i významnější než ten zachráněný. 

Uplatnění by tak mohla najít například i u výše zmíněné povinnosti snášet nebezpečí, kdy by 

záchrana vlastního života osoby povinné snášet nebezpečí sice nevyloučila protiprávnost 

obětování cizího života, vyloučila by však její vinu. Institut omluvné krajní nouze by však 

                                                 
137 Jelínek, J. a kol.: Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. Praha: Leges, 2019, s. 116 
138 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 269 
139 Jelínek, J. a kol.: Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. Praha: Leges, 2019, s. 108 
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bezesporu měl pokrývat jen ty nejzávažnější zájmy chráněné trestním zákoníkem, kterými jsou 

zejména život, zdraví a osobní svoboda, a zároveň by měl být pouze prostředkem ultima ratio 

v těch případech, kdy nelze jednat jinak, aby nedocházelo k jeho zneužívání. 

Prostor pro interpretační dohady nabízí ale mimo jiné i současné zakotvení podmínky 

subsidiarity, která byla podrobněji rozebrána v podkapitole 1.2.3., a která je ve stávajícím 

trestním zákoníku formulována slovním vyjádřením „jestliže bylo možno toto nebezpečí za 

daných okolností odvrátit jinak“. Zákonodárce zde totiž nespecifikoval, zdali k tomuto jinému 

odvrácení nebezpečí postačí takový způsob jeho odvrácení, který bude představovat jen menší 

újmu, než kterou představoval způsob, jenž byl použit, anebo jestli se vyžaduje užití takového 

způsobu odvrácení nebezpečí, který nezpůsobí vůbec žádnou škodu. Bylo by vhodné přiklonit 

se k tomu nejširšímu pojetí podmínky subsidiarity, tedy k tomu, aby k odvrácení nebezpečí 

postačil takový způsob, který bude představovat jen menší újmu, nikoliv žádnou újmu, a to 

proto, aby soudy rozhodující o naplnění podmínky subsidiarity měly možnost pružně reagovat 

na specifika konkrétních případů a nemusely se řídit příliš přísnou právní úpravou. 

Na závěr této podkapitoly tak lze shrnout, že, až na tyto navrhované změny otevírající prostor 

pro zdokonalení české právní úpravy související s krajní nouzí, je z mého pohledu právní 

úprava krajní nouze dostačující a bezproblémová. 

3.1.2. Nutná obrana 

Zhodnocení dostatečnosti právní úpravy institutu nutné obrany v českém právním řádu je 

poněkud komplikovanější, neboť v případech jeho použití jde nejčastěji o porušení práva na 

zdraví či život. Institut nutné obrany se také v průběhu let vyvíjí, což přináší do diskuze o něm 

neustále další otázky. 

Lze však vypozorovat, že postupný vývoj nutné obrany obecně posiluje práva obránců na úkor 

práv útočníků. To je možné ilustrovat zejména na podmínce přiměřenosti, která prodělala jen 

od roku 1950 převratný vývoj. Trestní zákon z tohoto roku požadoval obranu přiměřenou 

útoku140, trestní zákon z roku 1961 zakazoval obranu zřejmě nepřiměřenou povaze 

a nebezpečnosti útoku141 a novelizace142 tohoto trestního zákona pak v tomto směru zakotvila 

zákaz zcela zjevně nepřiměřené obrany způsobu útoku, který převzal i současný trestní zákoník. 

                                                 
140 § 8 písm. b) zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon 
141 § 13 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
142 bod 4. zákona č. 290/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní 

rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
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Stávající podmínky nutné obrany lze zhodnotit jako natolik široké, že se na jejich základě může 

obránce účinně bránit proti útoku. Častokrát vytýkanou stručnost a přílišnou obecnost 

ustanovení o nutné obraně, která prostupuje celým trestním zákoníkem, lze v tomto směru 

naopak ocenit. Zákonná úprava nutné obrany vymezuje tomuto institutu pouze základ v podobě 

jeho základních podmínek, které byly již podrobněji rozebrány v první části této práce. 

Interpretace těchto podmínek je pak v konkrétních případech ponechána na individuálním 

posouzení praxe, což je dle mého názoru správně, protože jakákoliv zákonná kazuistika nemůže 

nikdy postihnout všechny životní situace, jež mohou nastat, ačkoliv se o to některé právní 

úpravy mnohdy snaží. Kazuistická právní úprava pak vede k její nepřehlednosti a zejména pak 

k jejímu oddálení od veřejnosti, která není schopna se v ní vyznat. Je tedy na místě, aby 

příslušné orgány měly při posuzování konkrétního případu možnost zohlednit specifika případu 

a dotvářet tak zákonnou právní úpravu. Je však esenciální, aby bylo i v takto obecně 

stanovených základních pojmech, které zákonodárce při tvorbě ustanovení o nutné obraně 

použil, jasno. Z tohoto hlediska lze dosavadní právní úpravě vytknout zejména dvě 

nedokonalosti. 

První z nich spočívá v absenci definice samotného pojmu „útok“, který není na žádném místě 

trestního zákoníku definován. To souvisí zejména s problematikou útoků těch útočníků, kteří 

jednají nedbalostně, nezaviněně nebo jsou osobami trestně neodpovědnými, jež byla načrtnuta 

v podkapitole 1.3.2. části první této práce. Jak již bylo ve zmíněné podkapitole předestřeno, 

nepanuje jednotný názor na to, zdali je jednání těchto osob nebezpečím ve smyslu krajní nouze 

nebo útokem ve smyslu nutné obrany. Teorie je v této otázce proměnlivá, jelikož dříve 

považovala jednání zmíněných osob za nebezpečí v rámci krajní nouze, zatímco v současnosti 

se obrátila k tomu, že jde o útok, kterému obránce čelí v nutné obraně143. Rozhodnutí této 

otázky má přitom na posouzení případného jednání osoby odvracející nebezpečí (resp. útok) 

v takovéto situaci zcela zásadní vliv, a to zejména proto, že pokud by šlo o krajní nouzi, nebylo 

by možné použít intenzivnější způsob odvrácení nebezpečí jako v případě nutné obrany, která 

tuto možnost přímo předvídá. 

Neshody teoretiků v této věci a změny v judikaturním nahlížení na ni nepřinášejí právní jistotu 

lidem, kteří se do těchto situací dostanou. Je nutné si tedy položit otázku, jak se má zorientovat 

v této problematice širší veřejnost, když k ní neexistuje jednotný postoj teorie ani praxe. 

                                                 
143 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 402-403 
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Osobně se přikláním k novodobějšímu nahlížení na zmíněnou problematiku, tedy k tomu, že 

jednání těchto lidí představuje útok ve smyslu nutné obrany, a to proto, aby byla osobám 

nacházejícím se v těchto situacích dána možnost se skutečně účinně bránit bez případné 

budoucí úhony. Pro ilustraci lze předestřít ne zcela nepředstavitelnou situaci, kdy se obránce 

bude bránit proti násilnému fyzickému útoku dvou čtrnáctiletých dětí. Jen těžko může obránce 

vědět, jestli útočníci překročili věkovou hranici trestní odpovědnosti, která činí patnáct let144, 

či ne. Zcela logicky se bude bránit vyšší intenzitou, aby se uchránil. Pokud by bylo jeho jednání 

spočívající v ochraně jeho zdraví či dokonce života později shledáno intenzivním excesem 

z krajní nouze jenom pro trestní neodpovědnost útočících dětí, o které ani nemohl vědět, mohlo 

by dojít k absurdní situaci, kdy by osoba, jež je v předestřené situaci obětí, byla nakonec 

pravděpodobně nějakým způsobem potrestaná. 

Proto by bylo vhodné, aby byl obecně definován pojem útoku ve výkladových ustanoveních 

trestního zákoníku, jelikož jeho definice ve stávající právní úpravě zcela chybí, a aby do své 

definice pro vyloučení jakýchkoliv budoucích neshod zahrnul i útoky výše zmíněných osob. 

Nabízí se tak buď v dalším odstavci případné budoucí definice útoku nebo přímo v ustanovení 

nutné obrany uvést, že se pro účely nutné obrany za útok považuje i útok osob jednajících 

nedbalostně, nezaviněně nebo útok osob trestně neodpovědných. 

Druhou nedokonalost lze spatřit ve slovním spojení „způsob útoku“, které se dostalo do právní 

úpravy nutné obrany v souvislosti s již zmíněnou novelou z roku 1994. Toto slovní spojení je 

totiž užší než formulace „povaha a nebezpečnost útoku“, kterou znala právní úprava nutné 

obrany před její novelou. Teorie i praxe sice vykládají „způsob útoku“ nad rámec samotného 

významu tohoto slovního spojení, když do něj zahrnují celou řadu dalších okolností, jak bylo 

vysvětleno v podkapitole 1.3.3. této práce, nebylo by však od věci uvažovat o návratu k minulé 

formulaci nebo alespoň o doplnění definičního odstavce do ustanovení nutné obrany, který by 

stávající slovní spojení „způsob útoku“ vyložil. 

Spíše než jako o nedokonalosti lze vést dále polemiku o vhodnosti doplnění druhého odstavce 

stávající právní úpravy nutné obrany týkajícího se její přiměřenosti o tzv. astenické excesy. 

Vložen by mohl být například dovětek zakotvující, že ten, kdo se brání v silném rozrušení 

z útoku v důsledku zmatku, strachu, úleku či jiného hnutí mysli, nejedná nepřiměřeně. 

Podobnou úpravu znal totiž již rakouský trestní zákon z roku 1852145 a v dnešní době ho 

                                                 
144 § 25 ve spojení s § 139 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  
145 § 2 zákona č. 117/1852 ř.z., o zločinech, přečinech a přestupcích 
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můžeme najít například v právním řádu Slovenské republiky146. Znovuzavedením tohoto 

ustanovení by nepochybně zákonodárce prokázal lidskost k osobám jednajícím v nutně obraně, 

které v drtivé většině nejsou cvičenými bojovníky schopnými zvládat v případě útoku takový 

psychický nápor s chladnou hlavu a vážit přiměřenost své obrany. Je však otázkou, jestli je 

takové ustanovení potřeba, když ho lze dnes zahrnout pod požadavek na nepřípustnost zcela 

zjevně nepřiměřené obrany. 

Jak již bylo vysvětleno v podkapitole 1.3.3. této práce, slovo „zjevně“ se vztahuje 

k subjektivnímu pohledu obránce jednajícího v konkrétní situaci, což v praxi znamená, že se 

při hodnocení tohoto jeho subjektivního pohledu zohlední i stav, ve kterém se nacházel. Při 

znovuzavedení této zásady by tak nedošlo k posílení práv obránců, nýbrž jen ke vzniku de facto 

duplicitního ustanovení, které by mělo význam patrně jen z hlediska zpřesnění stávajícího 

ustanovení. Skutečný smysl by znovuzavedení této zásady mělo teprve až v momentu, kdy by 

se stav rozrušení zákonem přímo presumoval. Teprve taková presumpce by v praxi znamenala 

posílení práva obránce, neboť by případné zachování chladné hlavy a zcela zjevnou 

nepřiměřenost obrany musela dokazovat obžaloba. S těmito návrhy, které se ve společnosti také 

objevují147, se však nelze jednoduše ztotožnit. Stav, ve kterém se obránce v době útoku 

nacházel, je prakticky nemožné dokázat, a tak by v důsledku takového presumpce docházelo 

k její snadné zneužitelnosti, neboť obžaloba by nebyla schopna tuto presumpci v drtivé většině 

případů vyvrátit. 

Na závěr této podkapitoly je vhodné poukázat také na chybějící právní úpravu týkající se 

automatických obranných zařízení, jimž byla věnována podkapitola 1.3.4. této práce. V ní bylo 

mimo jiné zmíněno, že jsou tato zařízení v posledních pár letech velkým tématem, přesto je 

zákon výslovně neupravuje. Teorie a praxe se přípustnost jejich užití snaží interpretovat 

v souladu s ustanovením o nutné obraně, aby překlenula absenci jejich zákonné úpravy. Bylo 

by však na místě, aby byla tato zařízení zákonem obecně definována a do ustanovení o nutné 

obraně nějakým způsobem promítnuta tak, aby neměla oporu jen v jejím extenzivním výkladu.  

Na závěr této podkapitoly však činím závěr, že ačkoliv žádná právní úprava nemůže nikdy 

dosáhnout absolutní dokonalosti, je současná podoba institutu nutné obrany dostačující, ačkoliv 

by si zasloužila drobné úpravy, které byly v této podkapitole navrhnuty. 

                                                 
146 § 25 odst. 3 zákona č. 300/2005 Z.z., trestný zákon 
147 Koubová, K.; Čihák, O.: Co je to nutná obrana? Asi ne, když přemýšlím, jestli trefím zloděje do nohy nebo 

zadku, myslí si Benda, iROZHLAS - spolehlivé zprávy. (online) [cit. 01. 02. 2020]. 
Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nutna-obrana-zbrane-benda-hraba_2001251518_pj 

 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nutna-obrana-zbrane-benda-hraba_2001251518_pj
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3.2. Důsledky překročení mezí krajní nouze a nutné obrany de lege ferenda 

Ve druhé části této práce byla rozebrána stávající právní úprava jednotlivých důsledků 

překročení mezí krajní nouze a nutné obrany, mezi něž patří určité privilegující trestné činy, 

polehčující okolnosti, mimořádné snížení trestu odnětí svobody a upuštění od potrestání. Jen 

z tohoto výčtu lze seznat, že je soudům z rukou zákonodárce poskytována široká možnost 

vybrat si z relativně široké nabídky institutů privilegujících případné excesy z krajní nouze či 

nutné obrany v momentu, kdy je jejich užití v konkrétní situaci vhodné. 

V této kapitole bude právní úprava těchto privilegujících institutů postupně zhodnocena stejně 

jako byla zhodnocena právní úprava samotné krajní nouze a nutné obrany. Ačkoliv lze 

považovat právní úpravu těchto institutů celkově za dostačující, i ona má určité mezery, u nichž 

tato část poskytne návrhy na případné změny či opravy. 

3.2.1. Privilegující trestné činy 

Již bylo uvedeno, že stávající trestní zákoník, na rozdíl od jeho předchůdce, obsahuje trestný 

čin zabití a trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky jakožto privilegované 

skutkové podstaty k trestnému činu vraždy a ublížení na zdraví, resp. těžkému ublížení na 

zdraví. Zakotvení zmíněných dvou trestných činů, o nichž bylo pojednáno v kapitole 2.1. této 

práce, do trestního zákoníku lze nejen z hlediska okolností vylučujících protiprávnost vnímat 

jako obrovský přínos. 

Ten lze ve vztahu ke krajní nouzi či nutné obraně spatřovat zejména v tom, že existence těchto 

skutkových podstat poskytla soudům zcela novou možnost, jak v trestním řízení přihlédnout 

k tomu, že ke spáchání jednoho z těchto trestných činů došlo v důsledku excesu z některé ze 

dvou řešených okolností vylučujících protiprávnost. Předchozí právní úprava byla totiž 

neadekvátně tvrdá, když všechna úmyslná usmrcení kvalifikovala jako vraždu a všechna 

úmyslná (těžká) ublížení na zdraví považovala za trestný čin (těžkého) ublížení na zdraví bez 

jakéhokoliv přihlédnutí k tzv. omluvitelnému hnutí mysli vedoucímu k silnému rozrušení 

pachatele. Při dovedení do extrémů tak mohl být potrestán například obránce, který v silném 

rozrušení vybočil z mezí nutné obrany tím, že usmrtil útočníka, stejně jako pachatel 

chladnokrevné premeditativní vraždy. Zákonodárce tak zavedením privilegujících skutkových 

podstat prokázal určitou míru pochopení pro ta trestněprávní jednání, která lze vhledem 

k nejrůznějším stavům, za nichž byla spáchána, považovat přinejmenším za omluvitelná. To lze 

vypozorovat i z níže stanovených trestních sazeb, které jsou pro trestný čin zabití a trestný čin 

ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky stanoveny. 



 46 

U obou privilegujících skutkových podstat jinak nepozoruji žádné větší problémy či sporné 

otázky, které by bylo třeba řešit. Podmínky pro aplikaci těchto ustanovení trestního zákoníku 

i výše sazeb trestu odnětí svobody za ně ukládané jsou z mého pohledu celkově velmi rozumné. 

Vyzdvihnout pak lze zejména to, že právní úprava nabízí jen demonstrativní výčet 

tzv. omluvitelných hnutích mysli vedoucích ke stavu silného rozrušení pachatele, ve kterém se 

nacházel v době spáchání trestného činu. Díky neuzavřené kategorii těchto jiných 

omluvitelných hnutích mysli tak soudy mohou pružně reagovat na specifika konkrétních 

případů, což lze rozhodně hodnotit kladně. 

U trestného činu ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky je však na místě upozornit na 

formalistickou nedokonalost jeho názvu spočívající v nesouladu mezi zvoleným názvem 

zmíněné privilegující skutkové podstaty a jejím vlastním obsahem. Trestní zákoník totiž 

rozlišuje mezi tzv. ublížením na zdraví148 a tzv. těžkou újmou na zdraví149, s nimiž oběma sice 

trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky počítá ve své základní i kvalifikované 

skutkové podstatě, ale už je nezohledňuje ve svém vlastním názvu. Řešení této drobné 

nepřesnosti zákonodárce spočívající v nesouladu mezi formálním označením trestného činu 

a jeho materiální podstatou se nabízejí dvě. Tím jednodušším by byla změna názvu tohoto 

trestného činu z „Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky“ například na „Ublížení na zdraví 

a těžké ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky“. Druhým řešením by mohlo být případné 

vytvoření zcela nového § 146b, jenž by trestný čin těžkého ublížení na zdraví z omluvitelné 

pohnutky upravil odděleně od trestného činu ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, který 

by zůstal upraven v § 146a trestního zákoníku tak, jak je tomu dnes. 

3.2.2. Polehčující okolnosti 

Dalším pozitivním institutem stávající právní úpravy vztahujícímu se k problematice excesů 

z krajní nouze či nutné obrany jsou tzv. polehčující okolnosti, kterým byla věnována 

podkapitola 2.1.1. této práce. 

Ve vztahu ke krajní nouzi a nutné obraně hrají roli zejména ty okolnosti, kdy pachatel odvracel 

útok či jiné nebezpečí, aniž zcela splnil podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, spáchal 

trestný čin v silném rozrušení anebo pod vlivem hrozby či nátlaku. Svou roli však mohou sehrát 

i další polehčující okolnosti, se kterými trestní zákoník výslovně nepracuje. Za pozitivní lze 

totiž rozhodně vnímat to, že se soudy nemusí omezovat jen na demonstrativní výčet 

                                                 
148 § 122 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
149 § 122 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 



 47 

polehčujících okolností, které trestní zákoník nabízí, díky čemuž mohou zohlednit i další 

specifické okolnosti konkrétního případu. V součtu pak mohou polehčující okolnosti snížit 

společenskou škodlivost trestného činu natolik, že ze strany soudu dojde k uložení mírnějšího 

trestu, k mimořádnému snížení trestu odnětí svobody nebo dokonce až k samotnému upuštění 

od potrestání. 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 2.1.1. této práce, dovozuje se, že posouzení významnosti 

polehčujících okolností a jejich případné zohlednění je v konkrétních případech věcí soudního 

uvážení. To do trestního řízení sice přináší určitý prvek nejistoty, proti němuž by šlo něco 

namítat, ten je však nesrovnatelný s přínosem, který takový výklad přináší. Pokud soudy nejsou 

obligatorně nuceny k tomu, aby v určitých případech polehčující okolnosti aplikovaly nebo je 

naopak neaplikovaly, dává jim to lepší možnost reagovat na specifika případů a posuzovat různé 

situace individuálně, což je i základním požadavkem trestání. 

3.2.3. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody 

Již bylo vysvětleno, že se institut mimořádného snížení trestu odnětí svobody od polehčujících 

okolností příliš neliší. Odlišnost lze spatřovat zejména v tom, že k jeho užití může na rozdíl od 

polehčujících okolností dojít jen tam, kde je ukládán trest odnětí svobody. Zároveň je aplikace 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody vázána na splnění určitých podmínek, o nichž bylo 

pojednáno v podkapitole 2.1.2. této práce, neboť tento institut představuje výraznější 

privilegování trestného činu, který byl spáchán, než které představují polehčující okolnosti. 

Zde se nabízí otázka, jestli by se mimořádné snížení trestu v budoucnu nemělo vázat i na další 

tresty stanovené trestním zákoníkem, u nichž to povaha věci dovoluje. Těmi by mohly být 

logicky jen ty tresty, které mají zákonem stanovenou spodní hranici, tedy obecně prospěšné 

práce, peněžitý trest, zákaz činnosti či zákaz pobytu. V zásadě by taková úprava asi 

nepředstavovala nějaký větší problém, patrně by však narazila u podmínky spočívající 

v nepřiměřenosti potrestání, kterou stávající institut mimořádného snížení trestu k jeho aplikaci 

požaduje. Jak bylo vysvětleno, tato podmínka míří na situace, kdy by byl i ten nejmírnější 

uložený trest zcela neadekvátní ke společenské škodlivosti spáchaného trestného činu. To si lze 

u trestu odnětí svobody dost dobře představit, neboť odnětí svobody představuje velký zásah 

do osobní svobody jednotlivce. Proto u něj institut mimořádného odnětí svobody také existuje. 

Těžko si už pak lze tuto neadekvátnost potrestání představit například u obecně prospěšných 

prací, kdy by padesát hodin, které jsou minimální hranicí při ukládání tohoto trestu, 

představovalo nějakou nepřiměřenou újmu pro pachatele, když jde de facto jen o přibližně šest 
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klasických pracovních dnů. Podobně i peněžitý trest, u něhož hrozí nejmenší majetková újma 

dva tisíce, resp. dvacet tisíc korun českých pro právnické osoby, nemůže asi v žádném reálně 

představitelném případě značit o závažné újmě vzniklé pachateli, která by vyžadovala 

mimořádné snížení jeho trestu. 

V případě, že by byl v budoucnu institut mimořádného snížení trestu odnětí svobody rozšířen 

i na další trestné činy, u nichž to jejich povaha připouští, patrně by hrozilo, že budou ve 

výjimečných případech ukládány zcela směšné tresty, které budou administrativně náročnější 

než jejich samotný výkon. Ty by pak zcela jistě dostatečně nezabezpečovaly potrestání 

pachatele ani jeho individuální prevenci, a tak by k rozšíření tohoto institutu na ostatní tresty 

dle mého názoru spíše nemělo dojít. 

3.2.4. Upuštění od potrestání  

Na závěr této kapitoly bude pojednáno o institutu upuštění od potrestání, který obecně 

představuje zcela výjimečnou možnost privilegování trestného činu pachatele. 

Nastavení podmínek celého upuštění od potrestání i jeho jednotlivých modifikací, o kterých 

bylo pojednáno v podkapitole 2.1.3. této práce, lze hodnotit pozitivně. Na případy okolností 

vylučujících protiprávnost, na které v praxi může dopadnout jen varianta upuštění od potrestání 

týkající se přečinů, je však jeho aplikace velmi problematická. Nejproblematičtější je pak 

zejména v případech excesů z krajní nouze a nutné obrany, jimiž se tato práce zabývá. Vybočení 

z mezí těchto dvou okolností vylučujících protiprávnost totiž zpravidla spočívá v útoku na 

zdraví či život útočníka, který ale bude málokdy kvalifikován jako přečin podle trestního 

zákoníku. 

To institut upuštění od potrestání činí de facto nepoužitelným v drtivé většině případů 

překročení mezí krajní nouze či nutné obrany, což lze doložit i tím, že pro účely této práce nebyl 

nalezen jediný případ, kdy by k upuštění od potrestání v praxi skutečně došlo. Proto by bylo na 

místě, aby se česká právní úprava upuštění od potrestání v tomto ohledu změnila a aplikaci 

tohoto institutu umožnila nejen právně, nýbrž i fakticky, a to nikoliv jen u krajní nouze či nutné 

obrany, ale u všech okolností vylučujících protiprávnost. Nabízí se tak dvě možnosti. 

První z nich spočívá v rozšíření stávající formulace prvního odstavce ustanovení o upuštění od 

potrestání, které zakotvuje toto upuštění v případech přečinů po splnění podmínek, jež byly již 

rozebrány. Nabízelo by se tak vložení nové věty, která by umožnila soudům rozhodnout 

o aplikaci tohoto privilegujícího institutu v případech, kdy exces z některé okolnosti vylučující 
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protiprávnost dosáhne závažnosti trestného činu, tedy nejen přečinu. Nová věta by tak mohla 

zakotvit, že „Soud může rozhodnout o upuštění od potrestání pachatele, který spáchal trestný 

čin překročením mezí některé okolnosti vylučující protiprávnost, jestliže lze vzhledem k povaze 

a závažnosti spáchaného trestného činu a k dosavadnímu životu pachatele důvodně očekávat, 

že již pouhé projednání věci postačí k jeho nápravě i k ochraně společnosti.“. 

Druhou možností je pak vytvoření zcela nového druhého odstavce s identickým obsahem, který 

byl navrhnut výše, díky němuž by v případě jeho přijetí došlo k přečíslování stávajících 

odstavců. Ačkoliv je to z hlediska navrhovaného obsahu irelevantní, z hlediska přehlednosti 

právní úpravy by bylo toto řešení jistě lepší. 

Tak jako tak je esenciální, aby navrhovaná právní úprava obsahovala pouze možnost soudů 

institut upuštění od potrestání aplikovat, ne jejich povinnost, neboť by pak na upuštění od 

potrestání splněním zákonných podmínek vznikal de facto nárok. To by bylo nežádoucí, jelikož 

by se tím soudům odebrala pravomoc zvážit odlišnosti jednotlivých případů. 

Z výše předestřeného návrhu je také patrné, že by stávající podmínky pro upuštění od potrestání 

měly být zachovány. Vyloučena by měla být jen podmínka vyžadující od pachatele excesu jeho 

lítost nad spácháním trestného činu a podmínka jeho projevu účinné snahy po nápravě, neboť 

ty nejsou v případech vybočení z okolností vylučujících protiprávnost jednoduše splnitelé. 

3.3. Zhodnocení připravovaných legislativních změn 

Již bylo řečeno, že z historického vývoje rozebíraných okolností vylučujících protiprávnost lze 

vypozorovat postupné posilování práv osob za nich jednajících. Tento trend dále pokračuje 

zejména v oblasti nutné obrany, která se neustále potýká s nejrůznějšími legislativními návrhy 

na její změnu. Pro komplexnost tak budou v této kapitole podrobněji rozebrány i aktuální 

návrhy legislativních změn souvisejících s nutnou obranou, které se v době tvorby této práce 

řeší na půdě Parlamentu České republiky. 

3.3.1. Zakotvení zásady „můj dům, můj hrad“ 

Část společnosti by uvítala posílení práv osob jednajících v nutné obraně cestou zakotvení 

pravidla „můj dům, můj hrad“ do českého právního řádu, které je známé zejména v některých 

ze Spojených států amerických pod názvem „castle doctrine“. V této zásadě, která na nutnou 

obranu nahlíží jako na individuální přirozené právo, jenž nemá být ze strany státu nijak 

omezováno, je obecně vyjádřena možnost obránců bránit se bez limitace podmínkou 

přiměřenosti proti útočníkům, kteří neprávem vniknou na jejich nemovitosti. Tendence k jejímu 



 50 

zavedení do českého právního řádu se v průběhu let v různých modifikacích pravidelně 

vyskytují, a to zpravidla v reakci na nějaký aktuální případ, který otřese médii. 

V současné době je zavedení této zásady opět horkým tématem, a to nejen v souvislosti 

s rozsáhlou vykradačskou trestnou činností organizované zločinecké skupiny, jež má na 

svědomí už přes 120 případů ve středních Čechách a jejíž členové stále nebyli dopadeni. 

Tématem se stala už v září roku 2019, kdy skupina poslanců politické strany SPD předložila 

návrh novely trestního zákoníku, který by stávající znění ustanovení u nutné obraně doplnil 

o nový odstavec, jenž by zněl: „(3) O nutnou obranu se naopak jedná, je-li obrana vedena vůči 

osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky 

bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud 

takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo 

jiné přítomné osoby.“. 

Vláda ve svém stanovisku vyjádřila s návrhem nesouhlas, nicméně organizační výbor 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučil jeho projednání. Další 

projednávání sněmovního tisku č. 591/0 obsahujícího tuto novelu nutné obrany tak bylo 

zařazeno na pořad 40. schůze Poslanecké sněmovny, tedy schůze konající se od 21. ledna 2020. 

Ke dni uzavření této práce však o dalším průběhu projednávání novely nejsou další zprávy. 

Největší problém poslaneckého návrhu lze spatřovat v tom, že nepřímo vylučuje aplikaci 

druhého odstavce ustanovení o nutné obraně, který se týká vyloučení její zcela zjevné 

nepřiměřenosti. Obrana v obydlích by tak podle návrhu mohla být i zcela zjevně nepřiměřená 

způsobu útoku. Jeho formulace totiž bezvýjimečně presumuje aplikaci nutné obrany v případě 

neoprávněného vniknutí do obydlí za splnění dalších podmínek, mezi něž však nepatří 

požadavek na vyloučení zcela zjevné nepřiměřenosti, který je esenciálním základem české 

právní úpravy celého institutu nutné obrany. 

Jedním z argumentů obsaženým v důvodové zprávě150 návrhu je, že je třeba nutnou obranu 

posílit s ohledem na rostoucí agresivitu pachatelů trestných činů. S tím se však jednoduše nelze 

ztotožnit, neboť není možné očekávat, že by pouhé vyloučení podmínky přiměřenosti vedlo 

k nějakému výraznějšímu poklesu agresivity pachatelů, neboť ti ho s největší pravděpodobností 

ani nezaznamenají, nebo ho budou ignorovat. Naopak spíše otevře prostor k nárůstu agresivity 

obránců. Vyloučení podmínky přiměřenosti tak lze označit za nebezpečné, neboť její absence 

                                                 
150 Důvodová zpráva k poslaneckému návrhu na změnu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, sněmovní 

tisk č. 591 
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povede k legalizaci páchání trestných činů jen z titulu místa jejich spáchání, což může být lehce 

zneužitelné. Poslanecký návrh by tak stricto sensu vytvořil z obydlí místo, kde by bylo legální 

vraždit. Lehce si lze totiž představit situaci, kdy budou na pozvání do obydlí likvidováni 

nepřátelé „obránců“, kteří budou následně v trestním řízení tvrdit, že šlo o nutnou obranu. Při 

vyloučení podmínky zákazu zcela zjevné nepřiměřenosti v navrhované podobě tak reálně hrozí 

zneužití celého institutu nutné obrany, pod jejíž roušku by se v budoucnu mohly schovávat 

nejrůznější trestné činy. 

Dnešní právní úprava nutné obrany přitom případy neoprávněného vniknutí do obydlí pokrývá, 

avšak za dodržení požadavku na vyloučení zcela zjevné nepřiměřenosti obrany. To lze doložit 

například médii ostře sledovaným ostravským případem důchodkyně, jež v září roku 2017 skrz 

rozbité sklo ve dveřích bodla a usmrtila zloděje v jejím domě. Případ se nedostal ani před soud, 

neboť jednání této důchodkyně bylo v rámci vyšetřování posouzeno jako nutná obrana151. 

Nepodrobení nutné obrany ve vlastním obydlí hlediskem zcela zjevné nepřiměřenosti by sice 

vedlo k prosazení možnosti plného uplatnění pudu sebezáchovy, který je všem lidem vlastní, 

z celospolečenského hlediska by však ve svém důsledku znamenalo nárůst násilí, které by 

zákonodárce v žádném případě podporovat neměl. 

Dalším argumentem v důvodové zprávě k návrhu je, že na sebe útočník při vniknutí do obydlí 

sám bere riziko, že pokud vyvolá odůvodněnou obavu z ohrožení některého jmenovaného 

zájmu chráněného trestním zákoníkem, bude se proti němu obránce moci účinně bránit. Dnešní 

právní úprava však sama o sobě umožňuje účinnou obranu, když neobsahuje požadavek na 

splnění podmínky subsidiarity, který vyžaduje krajní nouze. Nutná obrana je tak omezena jen 

požadavkem zcela zjevné nepřiměřenosti, což lze hodnotit kladně, neboť ani vniknutím do 

obydlí nemůže být útočník zbaven určité právní ochrany jeho základních lidských práv, kterými 

jsou zejména zdraví a život. 

Lze tak uzavřít, že zavedení zásady „můj dům, můj hrad“ v navrhované podobě by sice 

v teoretické rovině mohlo přispět k větší právní jistotě osob a díky tomu i k většímu 

zabezpečení funkčnosti celého institutu nutné obrany, avšak v praktické rovině hrozba zneužití 

celého institutu nutné obrany převažuje nad případným přínosem navrhované změny, a tak není 

vhodné, aby byl tento návrh na změnu trestního zákoníku schválen. 

                                                 
151 Wojnar, P. Za zabití zloděje skrz dveře seniorka stíhaná nebude, byla to nutná obrana. idnes.cz (online) 

[cit. 02. 02. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/odlozeni-pripadu-smrt-seniorka-
pobodala-zlodeje-skrz-dvere-nutna-obrana-policie-nova-ves.A180131_140230_ostrava-zpravy_woj  

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/odlozeni-pripadu-smrt-seniorka-pobodala-zlodeje-skrz-dvere-nutna-obrana-policie-nova-ves.A180131_140230_ostrava-zpravy_woj
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/odlozeni-pripadu-smrt-seniorka-pobodala-zlodeje-skrz-dvere-nutna-obrana-policie-nova-ves.A180131_140230_ostrava-zpravy_woj
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3.3.2. Ústavní právo bránit život se zbraní 

Poslední zaznamenanou aktuální otázkou, která se v posledních měsících řeší na půdě Senátu 

Parlamentu České republiky, je senátní návrh ze září roku 2019 obsažený v senátním 

tisku č. 135. Ten navrhuje změnu Listiny základních práv a svobod spočívající v zakotvení 

ústavního práva bránit svůj život a život jiného i se zbraní. Ačkoliv jde o problematiku spadající 

spíše do oblasti ústavního práva, s nutnou obranou neodmyslitelně souvisí, a tak o ní bude v této 

práci také pojednáno. 

Navrhovaná změna se konkrétně týká článku 6 Listiny, který se zabývá právem na život 

a právem na jeho ochranu. Za větu čtvrtého odstavce tohoto článku, který zní: „Porušením práv 

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

zákona není trestné.“ se má dle senátního návrhu vložit nová věta ve znění: „Právo bránit život 

svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“. 

Při odmyšlení nejrůznějších politických důvodů pro změnu Listiny týkajících se určité strategie 

proti odzbrojovacím tendencím Evropské unie, které nejsou předmětem zkoumání této práce, 

má návrh podle důvodové zprávy posílit základní právo osob na obranu, jenž je dnes zakotveno 

jen na zákonné úrovni, nikoliv na té ústavní. Ačkoliv ústavně-právní výbor Senátu doporučil 

v polovině ledna letošního roku horní komoře návrh schválit, lze tuto změnu Listiny považovat 

za problematickou, a to z vícero důvodů. 

Největší problém spatřuji zejména v samotné formulaci dovětku, který obsahuje právo bránit 

se i se zbraní jen při ochraně života. Taková formulace by v praxi byla při jejím přijetí schopna 

způsobit interpretační problémy, neboť ustanovení trestního zákoníku o nutné obraně je 

mnohem širší, když umožňuje bránit se blíže nespecifikovaným způsobem (tedy i se zbraní) 

proti útoku na jakýkoliv zájem chráněný trestním zákoníkem. Zde je na místě si položit otázku, 

jak může při takové interpretaci případný obránce v konkrétním případě vyhodnotit, jestli je 

nebo není oprávněn použít zbraň, když nemůže předvídat, zdali útočník útočí pouze na jeho 

zdraví nebo na jeho život. 

Pokud už má být právo na obranu povýšeno na ústavní úroveň, nemělo by se vázat jen na 

ochranu života, ale na všechny zájmy, které trestní zákoník chrání. Důvodová zpráva k návrhu 

změny Listiny dokonce přímo tvrdí, že jeho „primárním cílem je ústavní zakotvení práva na 

obranu“152, ačkoliv pak nelogicky konstituuje právo bránit i se zbraní jen život. I o potřebnosti 

                                                 
152 Důvodová zpráva k senátorskému návrhu na změnu Listiny základních práv a svobod, ve znění ústavního 

zákona č. 162/1998 Sb., senátní tisk č. 135 
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zakotvení samostatného ústavního práva na obranu však lze mít pochybnosti, neboť toto právo 

vyplývá dle mého názoru automaticky z jednotlivých práv a svobod obsažených v Listině. 

Pokud Listina deklaruje například právo na život, právo na osobní svobodu či právo vlastnit 

majetek, zaručuje tak zejména právo na ochranu těchto práv, jejímž praktickým vyjádřením je 

právě obrana, jejíž podmínky pak stanoví trestní zákoník v ustanovení o nutné obraně. Lze tak 

uzavřít, že vzhledem k tomu, že by ke změnám ústavních norem mělo docházet zcela 

výjimečně, a to pouze z nezbytných důvodů, nelze shledat takovouto změnu za potřebnou. 

Další problém senátorského návrhu tkví v pojmu „zbraň“, se kterým návrh pracuje. Pod 

pojmem zbraň si veřejnost typicky představuje pouze střelnou zbraň, ale zbraní je podle 

stávajícího trestního zákoníku cokoliv, čím je možné učinit důraznější útok proti tělu153. S touto 

definicí počítá i senátorský návrh změny Listiny. Ad absurdum by pak v kombinaci s výše 

předestřenou problematičností návrhu mohlo dojít například k situaci, kdy by se oběť trestného 

činu znásilnění, který útočí na právo člověka svobodně rozhodovat o svém pohlavním životě154, 

nemohla bránit ničím, co má při sobě, tedy ani kabelkou či podpatkem vyzuté boty. 

Z výše uvedených důvodů tak ani tento legislativní návrh neshledávám potřebným, natož 

užitečným, neboť by jeho schválení v navrhované podobě přineslo zcela novou sadu problémů. 

                                                 
153 § 118 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
154 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1836 
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Závěr 

Instituty krajní nouze a nutné obrany patří bezpochyby mezi nejvýznamnější okolnosti 

vylučující protiprávnost. Lze se s nimi totiž v reálném životě setkat mnohem častěji než 

s ostatními z těchto okolností, neboť ty se vztahují jen na velmi specifické případy. I proto je 

potřeba, aby zákonná úprava řešených okolností vylučujících protiprávnost byla schopna 

zabezpečit jejich funkčnost a zároveň neotevírala prostor pro potenciální legalizaci trestné 

činnosti. 

Jak bylo stanoveno v úvodu této práce, bylo jejím primárním cílem zanalyzovat českou právní 

úpravu krajní nouze a nutné obrany z hlediska jejich mezí, odhalit nedostatky této právní úpravy 

a navrhnout jejich případná řešení. 

Celkově považuji stávající právní úpravu krajní nouze a nutné obrany za velmi kvalitní. Její 

obecnost je základním předpokladem k účinné ochraně zájmů chráněných trestním zákoníkem, 

neboť umožňuje orgánům činným v trestním řízení její aplikaci i v extrémních případech. 

Zároveň však současná právní úprava krajní nouze a nutné obrany dostatečně předchází tomu, 

aby bylo těchto institutů zneužito k páchání trestných činů. Právní úprava je navíc dle mého 

názoru díky rozsáhlé judikatuře soudů velmi rozvinutá a v českém právním prostředí ze strany 

orgánů činných v trestním řízení ve většině případů dobře aplikována. 

K razantnějším legislativním zásahům do právní úpravy krajní nouze či nutné obrany se tak 

stavím spíše skepticky, neboť se domnívám, že by nepředstavovaly žádné zásadní zlepšení. 

Pravděpodobně by byly spíše krokem zpátky nebo by přinesly zcela novou sadu problémů, 

které by v některých případech mohly dosavadní rozsáhlou a relativně ustálenou judikaturu 

týkající se krajní nouze a nutné obrany učinit nepoužitelnou. 

Ačkoliv část společnosti volá po upřesnění podmínek institutů krajní nouze a zejména pak nutné 

obrany, domnívám se, že v jejich základních koncepcích není co upřesňovat. Nelze totiž sepsat 

univerzální manuál, který by odpovídal například na laiky často kladený dotaz, jestli se lze proti 

neozbrojenému útočníkovi bránit s pistolí nebo jestli se s ní lze bránit jen proti útočníkovi, který 

je ozbrojen. Už jen takový dotaz vypovídá o nepochopení nutné obrany, resp. celého institutu 

okolností vylučujících protiprávnost, neboť na něj zkrátka nelze takto obecně odpovědět. 

Případ, kdy bude zastřelení neozbrojeného útočníka posouzeno jako nutná obrana může 

existovat stejně jako případ, kdy by zastřelení ozbrojeného útočníka bylo posouzeno jako zcela 

zjevně nepřiměřená obrana, tedy jako intenzivní exces. Vždy záleží na specifické situaci a všech 

jejích okolnostech, což neplatí jen pro nutnou obranu, ale pro všechny okolnosti vylučující 
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protiprávnost, resp. pro trestní právo jako takové. Pokud tedy ve společnosti panují dohady 

o tom, co lze za krajní nouzi a nutnou obranu považovat a co už ne, není to nedostatečností 

právní úpravy, ale nedostatečnou informovaností společnosti o podstatě mezí těchto dvou 

institutů trestního práva, kterou žádná další právní regulace nijak nevyřeší. Je totiž třeba odlišit 

to, jakým způsobem jsou pravidla krajní nouze a nutné obrany zákonem nastavena, od právního 

povědomí neodborné části veřejnosti, která je, jak již bylo řečeno, formována zejména médii. 

Patrně by tak bylo vhodnější informovat širší veřejnost o podstatě zákonem stanovených 

podmínek krajní nouze a nutné obrany, ilustrovat jejich výklad na případech z praxe 

a nenechávat toto na neodborném výkladu hromadných sdělovacích prostředků, které se 

zpravidla snaží mediálně propíranou kauzu nějakým způsobem zpopularizovat. Domnívám se, 

že jen dostatečná informovanost a pochopení institutů okolností vylučujících protiprávnost 

může vést ke snížení počtu excesů z jejich mezí. 

Ačkoliv je dle mého názoru základní koncepce krajní nouze i nutné obrany dobře nastavena, 

nejsem zastáncem toho, aby se její zákonné vyjádření už dále neposouvalo. Žádná právní 

úprava nemůže být dokonalá, a tak není výjimkou, že i v právní úpravě krajní nouze a nutné 

obrany lze najít mezery a nedokonalosti, kterými se tato práce ve třetí části podrobněji zabývala. 

Proto v závěru apeluji na zákonodárce, aby právní úpravu doplnil či upravil tam, kde reálně 

existuje nějaký potenciální problém a nesoustředil se jen na společensky líbivá témata, která by 

sice bezpochyby část společnosti ocenila, ale která z hlediska právní úpravy nic nového nebo 

vhodnějšího nepřinesou. 

Na úplném závěru bych ráda poznamenala, že krajní nouze a nutná obrana jsou dle mého názoru 

dosud nevyčerpanými tématy, jejichž zkoumání a práce na nich by neměly v budoucnu ustat, a 

to jak ze strany zákonodárce, tak ze strany právní vědy či budoucích diplomantů a doktorandů, 

neboť obecným zájmem všech by mělo být co největší přiblížení k dokonalé právní úpravě. 

Ke změnám právní úpravy by se však mělo přistupovat obezřetně a vždy s uvážením míry 

skutečné potřebnosti těchto změn. 
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Pojem a právní důsledky překročení mezí  

nutné obrany a krajní nouze 

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. 

Klíčová slova: krajní nouze, nutná obrana, meze 
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The term and legal consequences of exceeding the limits  

of extreme necessity and necessary defence 

Abstract 

This thesis deals with the concept and legal consequences of exceeding the limits of extreme 

necessity and necessary defence, i.e. two conditions precluding the illegality of an act, which 

can be found in Chapter III of the current Criminal Code. Those conditions preclude the 

illegality of an act that would normally be illegal, because an act under those conditions is 

generally desirable in order to defend the interests protected by the Criminal Code. With the 

absence of illegality, acts under one of the conditions precluding illegality do not at all result in 

the commission of a criminal offence, which in case of extreme necessity and necessary 

defence, allow people to defend themselves at times when the state does not provide them 

protection against a certain danger or attack. However, if the statutory limits of these conditions 

precluding illegality are exceeded, the illegality will not be eliminated and a criminal offence 

will be committed. 

The main purpose of this thesis is to analyse the Czech legislation related to extreme necessity 

and necessary defence in terms of its limits. In particular, it aims to reveal the shortcomings of 

the legislation and offer solutions. 

The goals and structure of this thesis are set out in more detail in the introduction. The thesis is 

then divided into three parts, which progressively examine the concept of exceeding the limits 

of extreme necessity and necessary defence, the consequences of this exceeding and the 

subjectively perceived shortcomings of the existing legislation. In the individual chapters and 

subchapters of the first part, the institutes of extreme necessity and necessary defence are first 

placed in the context of conditions precluding illegality, followed by an analysis of their 

individual conditions. The second part deals with the criminal consequences of exceeding the 

statutory limits of the two conditions precluding illegality. In the third part the author presents 

her own subjective view of the topic by evaluating the sufficiency of the existing legislation 

and offering proposals for corrections or changes. This part also contains a review of the current 

legislative proposals, which relate to the topic of the two conditions precluding illegality. In the 

conclusion, the author argues that the current legislation of extreme necessity and necessary 

defence is generally satisfactory and that the currently discussed proposals for its changes are 

counterproductive. In her view, however, the introduction of an apologetic extreme necessity 
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as applied in some countries and some minor linguistic adjustments and additional definitions 

will open space for better regulation. 

Key words: extreme necessity, necessary defence, limits 

 


