
Abstrakt 

 

Předložená práce se zabývá problematikou dvou významných trestněprávních 

institutů, krajní nouzí a nutnou obranou, které jsou řazeny mezi okolnosti vylučující 

protiprávnost. Důsledkem těchto okolností, jak již lze dovodit z jejich samotného názvu, je 

skutečnost, že nedojde ke spáchání trestného činu a trestní odpovědnost pachatele v době 

páchání činu jinak trestného vůbec nenastává. To však jedině za předpokladu, že pachatel 

v době činu jinak trestného jednal za splnění veškerých podmínek, které trestní zákoník pro tu 

kterou okolnost vylučující protiprávnost stanoví a s nimiž spojuje vyloučení protiprávnosti 

jeho jednání. Trestní odpovědnost pachatele tedy závisí na posouzení, zda byly stanovené 

podmínky splněny a zda pachatel svým jednáním vytyčené meze nepřekročil.  

Cílem práce je detailně představit stávající právní úpravu krajní nouze a nutné obrany, 

zvláště pak podmínky a meze jejich překročení, a posoudit, zda je právní úprava těchto 

okolností ve své stávající podobě rozumná a dostatečná, nebo zda by byly žádoucí její dílčí 

úpravy či konkretizace, a to i s přihlédnutím k závěrům prezentovaným v judikatuře.  

Práce je strukturována do čtyř částí. V úvodní části se věnuji problematice okolností 

vylučujících protiprávnost v širších souvislostech, vysvětluji jejich podstatu, účel a důležitost 

v rámci trestního práva, poukazuji na související procesní důsledky a stručně představuji 

charakteristiku jednotlivých typizovaných okolností vylučujících protiprávnost. Jádro práce je 

obsaženo v její druhé a třetí části, kde se podrobně věnuji dvěma nečastějším 

a nevýznamnějším okolnostem vylučujícím protiprávnost, krajní nouzi a nutné obraně. 

Součástí obou těchto stěžejních částí je komplexní zachycení stávající právní úpravy krajní 

nouze a nutné obrany, stručné představení jejich historického vývoje, zkoumání jednotlivých 

podmínek utvářejících meze těchto institutů a jejich nesplnění s přihlédnutím k případům 

z rozhodovací praxe soudů. Vytyčuji nedokonalosti a výkladové nejasnosti aktuální právní 

úpravy a na tomto základě se snažím nabídnout řešení sporných otázek a zároveň nastiňuji 

možné návrhy řešení právní úpravy do budoucna, a to s přihlédnutím k judikatorním závěrům 

a závěrům právních odborníků obsažených v trestněprávní nauce. Práci uzavírá část čtvrtá, 

v níž pojednávám o důsledcích překročení mezí okolností vylučujících protiprávnost za 

účelem komplexního uchopení dané problematiky. 

 


