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Úvod 
 

 

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. Jednoduše řečeno, jednání 

pachatele, které by v jiném případě a za jiných okolností trestným bylo, je v daném 

případě dovolené, jelikož k němu přistupují další okolnosti, v důsledku kterých by 

kriminalizace jeho jednání nebyla společensky žádoucí, a to s ohledem na účel, které 

takové jednání sleduje. 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. 

Je pravdou, že okolnosti vylučující protiprávnost, jakož i překročení jejich mezí, 

náleží k základním otázkám trestněprávní nauky a na toto téma byla sepsána celá řada 

publikací. Na první pohled se tak může jevit, že bylo ve vztahu k tomuto tématu již vše 

podstatné řečeno. Podrobíme-li však okolnosti vylučující protiprávnost bližšímu 

zkoumání, zjistíme, že i s ohledem na neutuchající společensko-politický rozvoj naší 

společnosti mají tyto okolnosti dlouhodobý význam a představují dle mého názoru téma 

stále aktuální. Nadále přetrvává potřeba další diskuze nad jejich jednotlivými aspekty 

v intencích právní úpravy tak, aby právní úprava odpovídala požadavkům doby 

a poskytla dostatečnou oporu pro výzkum, technologický rozvoj a jednání osob 

směřující k hájení jejich práv a ochraně důležitých zájmů. Zejména s ohledem na rozvoj 

moderních technologií lze předpokládat, že význam těchto okolností může být 

v budoucnu ještě důležitější. Zůstává však skutečností, že bude velice náročné poukázat 

v práci na spornou otázku či její řešení, které již nebyly v minulosti předestřeny. 

Právní úprava podmínek krajní nouze a nutné obrany je v trestním zákoníku 

obsažena pouze ve dvou jeho ustanoveních a s ohledem na obecné požadavky kladené 

na tvorbu právních norem je předmětná právní úprava i relativně obecná a využívá 
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neurčitých a abstraktních pojmů. Stěžejní roli tak ve výkladu a aplikaci zákonné úpravy, 

jakož i při tvorbě návrhů na její změnu, zastává vedle teorie rozhodovací činnost soudů, 

díky které lze získat ucelenější představu o parametrech obou těchto institutů. Právě 

v důsledku aplikace a interpretace zákonné právní úpravy na podkladě konkrétních 

životních situací (specifických skutkových okolností jednotlivých případů) 

prostřednictvím rozhodovací činnosti soudů totiž vyjdou najevo dokonalosti 

a nedokonalosti právní úpravy včetně těch, na které dosud nebylo pamatováno.  

Cíl, kterého se při tvorbě mé rigorózní práce pokusím dosáhnout, je detailně 

zhodnotit 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 českých 

soudů. V této souvislosti se pokusím v průběhu práce identifikovat hlavní otázky této 

problematiky a nabídnout jejich možné řešení, a to i v podobě případných návrhů na 

změnu stávající právní úpravy. 

Práce je strukturována do čtyř částí, které se následně z důvodu lepší 

přehlednosti a orientace člení do kapitol a podkapitol. 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. Dále upozorňuji na skutečnost, že vedle 

typizovaných okolností vylučujících protiprávnost existují i okolnosti v trestněprávních 

předpisech výslovně neupravené (tzv. netypizované) a krátce shrnuji potřebu jejich 

existence a některé z nich příkladmo konkretizuji. 

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, zkoumání jednotlivých podmínek 

utvářejících meze těchto institutů 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 
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a závěrům právních odborníků obsažených v trestněprávní nauce. V průběhu práce 

současně stroze poukazuji na historickou podobu institutů krajní nouze a nutné obrany, 

na kterém lze demonstrovat jejich průběžný vývoj právě i v závislosti na vývoji 

judikatury. K reflexi judikatury do přijímané právní úpravy se stavím velice pozitivně, 

neboť právě dlouholetá praxe poukáže na nedostatky aplikované a vykládané právní 

úpravy či na její klady a ověří funkčnost jednotlivých institutů a upozorní na potřebu 

jejich změny či úpravy.  

Práci uzavírá část čtvrtá, v níž pojednávám o důsledcích překročení mezí 

okolností vylučujících protiprávnost za účelem komplexního uchopení dané 

problematiky. K překročení mezí přitom může dojít z nejrůznějších důvodů a v různé 

intenzitě, jak je rozebráno v předchozích dvou částech této práce. V návaznosti na 

důvod a intenzitu překročení, jakož i formu zavinění, kterou jsou excesy z krajní nouze 

či nutné obrany kryty, ovlivňující povahu a závažnost spáchaného trestného činu se pak 

odlišují i konkrétní právní důsledky jednání pachatele, na které bude v této poslední 

části práce poukázáno. 
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Část první: Kontext problematiky v širších souvislostech 
 

 

 

Ústředním tématem předložené rigorózní práce je překročení mezí krajní nouze 

a nutné obrany. Než však bude možné podrobit oba zmíněné instituty hlubšímu 

zkoumání je potřeba seznámit se s širšími souvislostmi uvedené problematiky pro její 

komplexní porozumění, a to zejména se samotným výkladem pojmu okolnosti 

vylučující protiprávnost, pod který jsou instituty krajní nouze a nutné obrany podřazeny. 

Pokusím se vysvětlit jejich podstatu, účel a důležitost v rámci trestního práva 

a konkrétně poukážu i na to, jak se jejich důsledky projevují v procesní rovině. Dále 

stručně uvedu charakteristiku jednotlivých typizovaných okolností vylučujících 

protiprávnost a neopomenu zmínit okolnosti netypizované. 

 

 

1 Okolnosti vylučující protiprávnost 
 

 

Stávající trestněprávní úprava (stejně tak jako jí předcházející) legální definici 

pojmu okolnosti vylučující protiprávnost neobsahuje. V tomto směru je potřeba 

nahlédnout do odborné literatury či judikatury. Okolnostmi vylučujícími protiprávnost 

rozumíme zvláštní okolnosti, které jsou dány v době jednání pachatele a které 

způsobují, že jeho čin není od samého počátku trestným činem a jeho trestní 

odpovědnost vůbec nenastává, ačkoli jeho jednání jinak naplňuje téměř všechny znaky 

některého trestného činu. Jednání pachatele totiž kromě toho, že naplňuje (téměř 

všechny) znaky trestného činu, zároveň naplňuje i znaky skutkové podstaty okolnosti 

vylučující protiprávnost a právě ty činí jeho jednání od počátku beztrestným.
1
 Tím, že 

jsou naplněny znaky skutkové podstaty té které okolnosti vylučující protiprávnost, 

dochází k vyloučení jednoho z obligatorních znaků trestného činu. Tímto znakem, jak 

                                                   
1 Císařová, D., Fenyk, J., Solnař, V., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 

2009, s. 104. 
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již napovídá samotný název tohoto institutu, je jeho protiprávnost. Jednání za těchto 

okolností tedy představuje výjimky z jinak nedovoleného (protiprávního) jednání.
2
 „Tak 

jako souhrn znaků skutkové podstaty vyjadřuje typové znaky škodlivosti určitého činu 

pro společnost, tak i důvody vylučující protiprávnost vyjadřují typové znaky 

nedostávající se škodlivosti činu pro společnost, resp. dokonce typové znaky 

prospěšnosti takového činu. Tyto důvody stanovují ve své podstatě omezení dosahu 

skutkových podstat trestných činů, pokud jsou tyto vymezeny znaky pozitivními, a lze 

je tedy považovat za znaky negativní ve vztahu ke skutkovým podstatám. Okolnosti 

vylučující protiprávnost tedy negují protiprávnost.“
3
 Spáchaný čin tedy není trestný 

z důvodů absence protiprávnosti. Zároveň však absentuje i potřebná míra společenské 

škodlivosti takového jednání pachatele a daný čin je dokonce hodnocen jako užitečný
4
, 

neboť, jak shrnul Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí, „při jednání v krajní nouzi jde 

naopak o ochranu společenských hodnot, byť projevujících se v konkrétním případě 

i v individuálních zájmech, poněvadž ochrana života, zdraví, ale i majetku jednotlivce je 

nepochybně v zájmu celé společnosti.“
5
 

Ze shora vylíčených důvodů bývají tyto okolnosti v odborné literatuře 

označovány jako tzv. negativní znaky skutkové podstaty trestného činu
6

 nebo 

tzv. kontratypy
7
, jelikož spáchání trestného činu, jakož i trestní odpovědnost pachatele, 

závisí na tom, že tyto okolnosti v době činu nenastanou. Jedná-li tedy pachatel za 

existence těchto okolností, hovoříme o tom, že se dopustil tzv. činu jinak trestného.
8
 

Okolnosti vylučující protiprávnost je potřeba striktně odlišovat od důvodů 

zániku trestnosti.
9
 Byť se může na první pohled jevit, že se sobě oba tyto instituty 

podobají, odlišuje je jejich charakter, jakož i časový aspekt existence skutečností 

                                                   
2
 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 383 - 388. 

3 Kuchta, J. Několik poznámek k postavení a formulaci okolností vylučujících protiprávnost 

v připravované rekodifikaci trestního zákona. Trestněprávní revue, 2003, č. 2, s. 47. 
4 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 209. 
5 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 11 Tdo 1233/2016. 
6  Kratochvíl, V. Obecné a zvláštní negativní znaky skutkové podstaty trestného činu (vztah jejich 
extenzivního výkladu s přímou aplikací a jejich nepřímé aplikace analogické). Trestněprávní revue, 2020, 

č. 2, s. 77. 
7 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 383 - 388. 
8 Srov. ustanovení § 28 odst. 1, § 29 odst. 1 a § 30 odst. 1 trestního zákoníku, jakož i formulaci „trestný 

čin nespáchá“ v ustanovení § 30 odst. 1, 31 odst. 1 a 32 trestního zákoníku. 
9  Důvody zániku trestnosti rovněž rozlišujeme na ty v trestním zákoníku výslovně upravené, jako je 

účinná lítost (§ 33), promlčení trestní odpovědnosti (§ 34, § 35), a zvláštní případy účinné lítosti v jeho 

obecné (§ 20 odst. 3, § 21 odst. 3, § 24 odst. 3) a zvláštní části (§ 197, § 242, § 248a, § 312b, §363), jakož 

i na ty, které v něm výslovně upraveny nejsou. Příkladem lze zmínit smrt pachatele fyzické osoby, zánik 

pachatele právnické osoby, amnestii či milost prezidenta republiky v podobě abolice. 
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předvídaných těmito instituty. Jak připomněl Krajský soud v Českých Budějovicích ve 

svém usnesení ze dne 21. 8. 1991, sp. zn. 3 To 400/91, v případě okolností vylučujících 

protiprávnost existují tímto institutem předvídané skutečnosti již od samého počátku 

páchání činu jinak trestného a v důsledku absence protiprávnosti činu pachatel od 

samého počátku nepáchá trestný čin. O trestný čin nejde a nikdy nešlo. Trestní 

odpovědnost pachatele tedy vůbec nenastává. Zatímco v případě důvodů zániku 

trestnosti pachatel trestný čin spáchá, jeho trestní odpovědnost nastane a následně (do 

doby pravomocného rozhodnutí o něm) nastane okolnost, která až dodatečně způsobí 

zánik jeho trestní odpovědnosti. Dojde tedy dodatečně k zániku práva státu na vyslovení 

viny a potrestání pachatele a tomu odpovídající povinnosti pachatele podrobit se výkonu 

trestu.
10

  

 

 

1.1 Účel okolností vylučujících protiprávnost 
 

Jednou z funkcí trestního práva hmotného je zajistit ochranu nejdůležitějších
11

 

oprávněných práv a zájmů fyzických a právnických osob, zájmů společnosti a státu
12

 

tím, že vymezuje skutkové podstaty jednotlivých trestných činů a definuje tak 

nejzávažnější protispolečenská jednání. Trestní právo hmotné nám tedy vymezuje 

jednání, před nímž je potřeba jednotlivce, společnost a stát, resp. jejich zájmy, chránit.
13

 

V praxi však může nastat situace, kdy dojde ke střetu dvou či více oprávněných 

zájmů, chráněných trestním právem, přičemž vedle sebe tyto zájmy nemohou zároveň 

obstát, tedy nelze zajistit ochranu současně všem.
14

 Jednoduše řečeno jednomu z těchto 

zájmů hrozí porucha a jeho ochrana může být zajištěna jen za současného porušení 

                                                   
10 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2014, s. 209 - 210. 
11 Myšleno fragmentárně. Trestní právo je prostředek poslední instance (ultima ratio), jehož uplatnění 

přichází s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe zakotvenou v ustanovení § 12 odst. 2 trestního 
zákoníku v úvahu pouze v případech společensky škodlivých, kde nepostačí uplatnění odpovědnosti 

podle jiného právního předpisu. Nad uvedeným blíže polemizuje například Kandlová v článku nazvaném 

„Nad zásadou subsidiarity trestní represe (nejen) u majetkových trestných činů ve světle recentního 

rozhodnutí Ústavního soudu“ publikovaném v odborném časopise Právní rozhledy, 2017, č. 17, s. 581 - 

589, nebo Ústavní soud v jeho nálezu ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 3113/13. 
12 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 117 a 212.  
13 Šámal, P. K pojmu trestného činu a souvisejícím otázkám v novém trestním zákoníku. Trestněprávní 

revue, 2009, č. 5, s. 129. 
14 Bartošíková, R. Přípustné riziko, aneb na co vše je potřeba brát v praxi zřetel. Trestněprávní revue, 

2020, č. 2, s. 81. 
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jiného zájmu. A právě k řešení těchto kolizních případů slouží okolnosti vylučující 

protiprávnost. Jak uvádí Kuchta, řešení kolizních případů „by mělo vycházet z toho 

principu, že hodnotnější zájem má mít přednost před zájmem méně hodnotným. Který 

zájem však v jaké situaci bude preferován, je otázka konstrukce těchto jednotlivých 

okolností. Obsahová konkretizace je přitom možná ze dvou hledisek - porovnáním 

objektivních hodnot určitých právních statků či zájmů, či mohou být tyto zájmy či 

statky hodnoceny ve vztahu k jejich nositelům. V prvním případě existuje určitá 

jednotná hierarchie zájmů a porovnávají se tyto zájmy samy o sobě s přihlédnutím 

k jejich významu, ke stupni nebezpečí a šanci záchrany (např. u krajní nouze), ve 

druhém případě jsou významné subjekty, jejichž zájmy jsou porovnávány, přičemž 

základ spočívá v oddělení zájmových sfér různých osob (např. u nutné obrany). Proto 

může být objektivně závažnější zájem v konkrétní situaci hoden menší ochrany než 

zájem sám o sobě méně závažný, pokud je možno klást nositeli vyššího zájmu vznik 

nebezpečné situace či útoku z jeho strany za vinu. Konstrukce jednotlivých okolností 

vylučujících protiprávnost musí být proto kombinací principu zvažování a porovnávání 

zájmů, okolností jejich realizace a přičitatelnosti určité situace určité osobě.“
 15

 

 

 

1.2 Procesní souvislosti okolností vylučujících protiprávnost 

 

 

Důležitost tohoto hmotněprávního institutu se nutně projevuje i v procesní 

rovině (v trestním řízení), v rámci které jsou reflektovány jeho významné a pro 

pachatele žádoucí důsledky. Trestní řízení lze v souladu s ustanovením § 12 odst. 10 

trestního řádu dělit na stadium přípravného řízení a řízení před soudem
16

. Přípravné 

řízení se pak rozpadá do dvou fází, a to fáze prověřování a fáze vyšetřování, jejichž 

milníkem je okamžik zahájení trestního stíhání. 

Pakliže policejní orgán dospěje ve fázi prověřování, která počíná sepsáním 

záznamu o zahájení úkonu trestního řízení (případně provedením neodkladných či 

                                                   
15  Kuchta, J. Několik poznámek k postavení a formulaci okolností vylučujících protiprávnost 

v připravované rekodifikaci trestního zákona. Trestněprávní revue, 2003, č. 2, s. 47. 
16 Tyto dvě stadia trestního řízení odlišuje okamžik podání obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině 

a trestu nebo návrhu na potrestání. Pochopitelně trestní řízení může být pravomocně ukončeno již ve 

stadiu přípravného řízení a do stadia řízení před soudem se vůbec nepřeklopit. 
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neopakovatelných úkonů tomu předcházejících), ke skutečnosti, že pachatel jednal za 

okolnosti vylučující protiprávnost a dopustil se tak činu jinak trestného, věc dle 

ustanovení § 159 odst. 1 věty první trestního řádu usnesením odloží. Citované 

ustanovení opravňuje k vydání takového rozhodnutí rovněž státního zástupce, který nad 

přípravným řízením vykonává dozor.  

Dojde-li k zahájení trestního stíhání proti pachateli činu jinak trestného a věc se 

tedy překlopí do fáze vyšetřování, případně se ze stadia přípravného řízení dostane až 

do stadia řízení před soudem, nezbývá než (v závislosti na stadiu trestního řízení) trestní 

stíhání zastavit nebo pachatele obžaloby zprostit. O zastavení trestního stíhání přísluší 

v přípravném řízení rozhodnout výlučně dozorovému státnímu zástupci, který tak učiní 

usnesením dle ustanovení § 172 odst. 1 písm. b) trestního řádu. V řízení před soudem 

činí rozhodnutí soud. Shledá-li na soud základě podané obžaloby, že skutek není 

trestným činem před projednáním věci v hlavním líčení, usnesením trestní stíhání 

zastaví. Soud přitom bude postupovat dle shora citovaného ustanovení, a to buď ve 

spojení s ustanovením § 188 odst. 1 písm. c) trestního řádu (činí-li tak senát v rámci 

předběžného projednání obžaloby) nebo ve spojení s ustanovením § 314c odst. 1 

písm. a) trestního řádu za použití ustanovení § 188 odst. 1 písm. c) trestního řádu (činí-li 

rozhodnutí samosoudce). Pakliže soud k takovému závěru dospěje až po projednání věci 

v hlavním líčení, tedy na základě provedeného dokazování, vydá ve věci zprošťující 

rozsudek dle ustanovení § 226 písm. b) trestního řádu. Lze se domnívat, že druhý 

z nastíněných postupů bude pravidlem, jelikož před soud se zpravidla budou dostávat 

případy, které jsou skutkově složité a sporné a budou vyžadovat provedení dokazování. 

Všechny shora uvedené případy, ať již je rozhodováno jakoukoli formou 

a rozhodnutí činí jakýkoli orgán činný v trestním řízení, však mají společné jednu věc, 

a sice že je rozhodováno ze stejného důvodu. Tímto důvodem je fakt, že skutek není 

trestným činem. Nejvyšší soud SSR ze dne 31. 5. 1979 ve svém rozhodnutí 

sp. zn. 7 Tz 25/79 dále zdůraznil, že za takové situace není ani na místě věc postoupit 

správnímu orgánu k projednání přestupku, jelikož absence protiprávnosti činu jinak 

trestného, kterou je nutné vnímat v rámci právního řádu jako celku, způsobuje, že 

takový čin nelze právně posoudit ani jako přestupek. Nedochází jen ke snížení 

společenské škodlivosti. 
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2 Typizované okolnosti vylučující protiprávnost 
 

Okolnosti vylučující protiprávnost se dnes tradičně dělí na typizované 

a netypizované. Typizovanými rozumíme ty, které trestní zákoník výslovně upravuje. 

Jedná se o ty nejdůležitější a nejčastěji se objevující důvody vylučující protiprávnost. 

Jejich výčet však není uzavřený, naopak přichází v úvahu aplikace i dalších okolností 

v trestním zákoníku výslovně neupravených, tzv. netypizovaných.
17

  

V obecné části, Hlavě III., ustanoveních § 28 - § 32 trestního zákoníku lze nalézt 

pět typizovaných okolností vylučujících protiprávnost: 

 

1. krajní nouzi (§ 28), 

2. nutnou obranu (§ 29), 

3. svolení poškozeného (§ 30), 

4. přípustné riziko (§ 31) a 

5. oprávněné použití zbraně (§ 32).  

 

 

Trestní zákoník apriori nevylučuje možnost uplatnění některé ze shora 

vypočtených okolností u některého z trestných činů zakotvených v jeho zvláštní části 

a koncipuje je toliko obecně. Povaha jednotlivých okolností však jejich uplatnění ve 

vztahu k některým trestným činům redukuje, to je ale záležitost faktická, nikoli právní.
18

 

Zároveň je potřeba si uvědomit, že „všechny okolnosti jsou k sobě vzájemně souřadné, 

neboť mají stejný právní význam a důsledky. Do určité míry se navzájem kříží, jelikož 

každá má okruh podmínek, které musí být splněny, přičemž tyto podmínky se od sebe 

liší co do charakteru, i co do kvantity.“
19

 Jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost 

se tedy vzájemně prolínají, mají společné znaky, ale zároveň je pochopitelně každá 

koncipována a její podmínky jsou vymezeny způsobem, aby ta která okolnost pokryla 

a cílila na jiné spektrum případů. 

 

                                                   
17 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Nakladatelství 

Leges, s.r.o., 2019, s. 264. 
18 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 426. 
19 Lukášová, M. Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře. Trestněprávní revue, 

2019, č. 3, s. 60. 
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Ve zvláštní části trestního zákoníku potom nalezneme zvláštní okolnosti 

vylučující protiprávnost vztahující se vždy k určitým vypočteným trestným činům. 

Jedná se o: 

 

1. beztrestnost agenta (§ 312c a § 363),
20

 

2. beztrestnost pachatele ve vztahu k trestnému činu nepřekažení trestného činu 

(§ 367 odst. 2), 

3. beztrestnost pachatele ve vztahu k trestnému činu neoznámení trestného činu 

(§ 368 odst. 2), 

4. beztrestnost duchovního, advokáta či jeho zaměstnance ve vztahu k trestnému 

činu neoznámení trestného činu (§ 368 odst. 3). 

 

Jen na okraj se patří podotknout, že zákon o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže ani zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim vlastní speciální právní úpravu okolností 

vylučujících protiprávnost neobsahují. V tomto směru se ve vztahu k mladistvým 

a právnickým osobám subsidiárně aplikuje úprava trestního zákoníku. 

V následujících podkapitolách stručně představím jednotlivé typizované 

okolnosti vylučující protiprávnost zakotvené v obecné části trestního zákoníku. Krajní 

nouze a nutná obrana jsou na tomto místě práce zmíněny velice stručně jen z důvodu 

zachování její přehlednosti. Rozsáhlému výkladu a zkoumání budou podrobeny ve 

druhé a třetí části této práce.  

 

 

2.1 Krajní nouze 

 

Jak již bylo výše avizováno a jak je i zřejmé z názvu této práce, je krajní nouze, 

resp. překročení jejich mezí, jedním z ústředních témat této práce. S ohledem na tuto 

skutečnost bude tomuto tématu věnována celá její druhá část. V zájmu zachování 

                                                   
20  Tyto dvě zvláštní okolnosti vylučující protiprávnost zbavují agenta beztrestnosti za trestné činy 

taxativně vypočtené ve shora označených ustanoveních, příkladem lze zmínit trestný čin účasti na 

teroristické skupině podle ustanovení § 312a trestního zákoníku či trestný čin účasti na organizované 

zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku. 
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přehlednosti na tomto místě nicméně alespoň ve stručnosti nastíním jednotlivé 

podmínky krajní nouze, na což navážu v části druhé jejich podrobným rozborem 

zaměřeným na překročení jejich mezí. 

Trestní zákoník ve svém ustanovení § 28 vyžaduje pro jednání v krajní nouzi 

splnění určitých zákonných podmínek, jejichž existence si musí být pachatel vědom 

a musí mít vůli za jejich splnění jednat. Z dikce shora uvedeného ustanovení můžeme 

rozlišit pět zákonných podmínek. Pachatel musí tímto jednáním odvracet nebezpečí 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem (první podmínka), přičemž nebezpečí 

musí hrozit přímo a bezprostředně (druhá tzv. časová podmínka). Takto hrozící 

nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jiným způsobem (tzv. požadavek 

subsidiarity jakožto třetí podmínka). Způsobený následek nesmí být zřejmě závažný 

nebo závažnější než ten, který hrozil (tzv. požadavek proporcionality jakožto čtvrtá 

podmínka). A nakonec ten, komu nebezpečí hrozilo, neměl povinnost nebezpečí snášet 

(pátá podmínka). Subjektivní stránka pachatele musí zahrnovat všechny podmínky 

krajní nouze, jaká byla jeho pohnutka, potom není rozhodující, pohnutkou může kromě 

stavu krajní nouze být i touha po získání popularity, touha po dobrodružství, atp.
21

 

 

 

2.2 Nutná obrana 

 

Obdobně jako je tomu u krajní nouze, je i nutné obraně jakožto jednomu 

z ústředních témat věnována samotná část této práce, a to část třetí. Pro přehlednost 

budou však i ve vztahu k nutné obraně v této podkapitole nastíněny její podmínky. 

Z dikce ustanovení § 29 trestního zákoníku lze rozlišit tři zákonné podmínky, 

které musejí být pro jednání v nutné obraně splněny. Obránce musí tímto jednáním 

odvracet útok na zájem chráněný trestním zákonem (první podmínka), který přímo hrozí 

nebo trvá (druhá tzv. časová podmínka), přičemž jeho obrana nesmí být zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku (tzv. zásada přiměřenosti jakožto třetí podmínka). Stran 

subjektivní stránky se patří poznamenat, že „úmysl při jednání v nutné obraně zahrnuje 

všechny její podmínky, zejména že tu je určitý, přímo hrozící nebo trvající útok na 

zájem chráněný trestním zákoníkem, že obrana má určitou intenzitu a má vyvolat určité 

                                                   
21 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
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následky, tedy odvrátit tento útok způsobem, který není zcela zjevně nepřiměřený 

způsobu útoku.“
22

 V čem spočívá pohnutka pachatele (např. v obranném instinktu, 

touze po popularitě, dobrodružství atp.) je i v případě nutné obrany irelevantní.  

 

 

2.3 Svolení poškozeného 

 

Podstata svolení poškozeného vychází ze staré římské zásady „svolujícímu se 

neděje křivda“
23

. Některé trestné činy výslovně vyžadují, aby pachatel jednal proti vůli 

poškozeného, v důsledku čehož je s jeho svolením naplnění objektivní stránky takového 

trestného činu vyloučeno (např. trestný čin znásilnění podle § 185 odst. 1 trestního 

zákoníku).
24

 Svolení poškozeného bude nutně přicházet v úvahu pouze u úmyslných 

trestných činů
25

 a oproti ostatním okolnostem u něj absentuje celospolečensky 

prospěšný charakter, jelikož cílí jen na oprávněné zájmy jednotlivce.
26

 „Účelem tohoto 

institutu tedy je poskytnutí efektivní ochrany autonomie vůle jednotlivce při dispozici 

s právními statky, s nimiž výhradně a výlučně může dle práva nakládat.“
27

 

Ačkoli na tento institut dřívější teorie pamatovala a praxe
28

 jej dovozovala 

a aplikovala na základě analogie in bonam partem jako tzv. okolnost netypizovanou, 

došlo nakonec k jeho výslovnému zakotvení v ustanovení § 30 trestního zákoníku. Na 

utváření jeho znění měl vedle právní nauky bezesporu vliv i vývoj judikatury, jak je 

demonstrováno níže.
29

 Z dikce § 30 trestního zákoníku můžeme izolovat čtyři 

podmínky. Činem jinak trestným musejí být dotčeny zájmy, o nichž je osoba udělující 

souhlas oprávněna bez omezení rozhodovat a u nichž to nevylučuje trestní zákoník 

(první podmínka). Souhlas musí být dán předem nebo současně s jednáním pachatele 

                                                   
22 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
23 V původním latinském znění „volenti non fit iniuria“. 
24 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 420 – 424. 
25 Štrejtová, K. Vybrané okolnosti vylučující protiprávnost a lékařské zákroky. Státní zastupitelství, 2013, 

č. 3, s. 58. 
26 Lukášová, M. Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře. Trestněprávní revue, 

2019, č. 3, s. 60. 
27 Provazník, J. Trestněprocesní ingerence do podmínek trestní odpovědnosti. Právní rozhledy, 2015, č. 8, 

s. 283. 
28 Příkladem lze uvést rozhodnutí Nejvyšší soudu ČSR ze dne 5. 10. 1984, sp. zn. 4 Tz 28/84. 
29 Klapal, V. Svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost. Trestněprávní revue, 2005, 

č. 10, s. 529. 
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s výjimkou tzv. presumovaného souhlasu (druhá tzv. časová podmínka), dobrovolně, 

určitě, vážně a srozumitelně (třetí podmínka) a způsobilou osobou (čtvrtá podmínka). 

Dle první podmínky může poškozený k zásahu svolit jen v případě zájmů, 

o kterých je oprávněn sám a bez omezení rozhodovat, což přichází nejčastěji v úvahu 

u trestných činů proti majetku
30

, kdy si nelze představit krádež věci se svolením 

vlastníka. Zákon však neobsahuje taxativní výčet trestných činů, u nichž by bylo možné 

institut svolení poškozeného aplikovat, v důsledku čehož by došlo k jednoznačnému 

vymezení zájmů ležících v gesci poškozeného. Výše uvedené toliko limituje v § 30 

odst. 3 trestního zákoníku, kdy vylučuje možnost poškozeného udělit souhlas k ublížení 

mu na zdraví či jeho usmrcení.
31

 Uvedené omezení bylo dovozeno již v minulosti 

(v roce 1996) Vrchním soudem v Praze
32

, který zdůraznil, že zájem na ochraně lidského 

života je natolik významný, že ani souhlas poškozeného s jeho usmrcením nezbavuje 

pachatele trestní odpovědnosti a jeho jednání je třeba postihovat jako trestný čin vraždy. 

Odstavec 2 ustanovení § 30 trestního zákoníku stanoví, že svolení poškozeného 

lze udělit předem nebo současně s jednáním pachatele. Rozhodujícím momentem pro 

zhodnocení včasnosti udělení souhlasu tak je dokonání trestného činu. Svolení udělené 

po tomto okamžiku zpravidla protiprávnost nevylučuje. Výjimkou je tzv. presumovaný 

souhlas, což znamená, že pachatel s ohledem na okolnosti případu a své poměry mohl 

důvodně předpokládat, že by mu souhlas byl poškozeným udělen, přičemž tak 

poškozený musí posléze skutečně učinit.
33

 Zákon přitom neuvádí žádnou lhůtu pro 

udělení dodatečného souhlasu a taková není dovozována ani odbornou literaturou.
34

 

Možnost presumovaného souhlasu poškozeného připustil již Nejvyšší soud ČSR v roce 

1984.
35

 Shora popsanou koncepci předchozího souhlasu poškozeného doplněnou 

o souhlas presumovaný lze hodnotit velice pozitivně. Zejména možnost presumovaného 

                                                   
30 Nikoli však ve všech případech, výjimkou lze uvést trestný čin zneužívání vlastnictví dle ustanovení 

§ 229 trestního zákoníku. 
31 Jedinou výjimkou v tomto směru je svolení poškozeného k lékařským zákrokům, které však musejí být 

toho času provedeny v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe. 
32 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 7. 1996, sp. zn. 8 To 25/96. 
33 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 420 – 425. 
34 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 516 - 522. 
35 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ve svém rozhodnutí ze dne 5. 10. 1984, sp. zn. 4 Tz 28/84. Pro 

konkrétnější představu možné aplikace předpokládaného (neboli presumovaného) souhlasu lze odkázat na 

skutkový děj, o nějž se opírá zmíněné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR. Jednalo se o situaci, kdy 

obžalovaná ve svém bytě vypáčila skříňku dcery, ze které si vzala finanční prostředky, které nutně 

potřebovala, přičemž v jejích časových možnostech nebylo si předchozí souhlas dcery opatřit. 

Obžalovaná současně předpokládala, že by dcera se zapůjčením peněz bývala souhlasila. Dcera následně 

potvrdila, že sama celou situaci hodnotila jako půjčku a dodatečně s ní souhlas vyjádřila. 
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souhlasu bude mít bezesporu důležité a praktické dopady, a to primárně v oblasti 

rodinného života. Mezi jednotlivými členy rodiny jisto jistě pravidelně dochází 

k situacím, kdy jedna z osob zasáhne do práv druhé osoby, aniž by si její souhlas byla 

schopna předem opatřit, příp. aniž to považovala s ohledem na jejich vztahy za nutné, 

byť si byla zároveň důvodně vědoma své možnosti tak učinit.
36

 Časová podmínka 

rovněž souvisí s otázkou možnosti odvolání uděleného souhlasu poškozeného. V tomto 

ohledu trestní zákoník mlčí, odpověď nenajdeme ani v judikatuře, kde nebyla 

předmětná otázka doposud nastolena a tedy ani řešena. Předmětná otázka však byla 

nastolena v odborných publikacích, v kterých se autoři shodují, že svolení poškozený 

odvolat může. Fryšták
37

 k tomu doplňuje, že tak musí učinit nejpozději do ukončení 

(původně odsouhlaseného) jednání. Názor, že poškozenému je zachována možnost 

jednou udělený souhlas odvolat, považuji za rozumný, když je to on, do jehož zájmů je 

v konkrétním případě zasahováno. Poškozený má pochopitelně plné právo svůj názor 

z jakéhokoli důvodu změnit a dříve poskytnutý souhlas odvolat. Pokud však jde 

o okamžik, do kdy tak poškozený může učinit, dovolím si shora předestřený názor 

upřesnit dle mého přesvědčení. Poškozený bezesporu může souhlas odvolat ještě před 

samotným zahájením jednání pachatele. Bude-li však souhlas poškozeným odvolán až 

v průběhu jednání, je pachatel povinen od dalšího jednání upustit, nelze mu však klást 

k tíži následky způsobené do doby odvolání souhlasu (byť před samotným dokonáním 

činu), jelikož jednal za důvodného předpokladu, že nejedná protiprávně.  

Mezi další podmínky patří zákonem vyžadované náležitosti uděleného souhlasu, 

poškozený musí svolení učinit dobrovolně, vážně, určitě a srozumitelně. Srozumitelnost 

souhlasu předchází jeho určitosti. Nesrozumitelný projev vůle je totiž takový, že nelze 

jeho obsah vůbec zjistit. Zatímco neurčitost projevu vůle znamená jeho 

nejednoznačnost. Na základě neurčitého projevu nejsme sto konkretizovat, k jakému 

                                                   
36 Lze si představit například užití vozidla dítětem v době, kdy jsou rodiče na dovolené, přičemž dítě za 

jejich svolení vozidlo dříve užívalo. Komentářová literatura rovněž uvádí zajímavý případ, k němuž může 

docházet. Jedná se o situaci, kdy si osoba půjčí od souseda hodnotnější věc bez jeho svolení, ale 

s ohledem na vřelé a přátelské sousedské vztahy, kdy dochází běžně k takové výpomoci, lze důvodně 

presumovat sousedův souhlas (Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 

2020, s. 516 - 522). V obou posledně zmíněných případech by byla vyloučena trestní odpovědnost 

pachatele za trestný čin neoprávněného užívání cizí věci podle ustanovení § 207 trestního zákoníku. 
37 Názor je publikovaný v komentářové literatuře (Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. B. Beck, 2020, s. 516 - 522). 
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jednání byl poškozeným souhlas vlastně udělen.
38

 Dobrovolnost je potřeba chápat jako 

absenci fyzického i psychického donucení, tísně, závislosti či lsti. Vážností pak 

rozumíme situaci, kdy poškozený projevený souhlas skutečně míní.
 39

 Trestní zákoník 

však poškozeného nikterak nelimituje stran formy udělení jeho souhlasu, může se tak 

stát písemně, elektronicky, ústně či konkludentně. Trestní zákoník zde zjevně míní 

zachovat praktičnost institutu a reaguje na frekvenci, s jakou k jeho využití v běžném 

životě dochází. Bylo by nelogické jeho využití svázat s některou z kvalifikovanějších 

forem udělení souhlasu. Dále se nabízí otázka, zda může souhlas udělit fyzická osoba, 

která dosud plné svéprávnosti nenabyla nebo byla ve svéprávnosti omezena. Za 

rozhodující faktor je v tomto směru považována rozumová a volní vyspělost osoby. 

Musíme zkoumat, zda byla v danou dobu schopna posoudit význam udělení souhlasu 

a jeho důsledky. Pokud u ní byla tato schopnost zachována, lze dospět k závěru, že byla 

schopna souhlas udělit, a to i za předpokladu, že nebyla plně svéprávná.
40

 

 

2.4 Přípustné riziko 

 

I tato okolnost je novinkou trestního zákoníku, nicméně teorie
41

 ji jakožto 

okolnost netypizovanou dovozovala i před jeho účinností. Podstata této okolnosti 

spočívá zejména ve snaze zajistit výzkum a vědeckotechnický pokrok
42

 i přes nutnost 

podstoupit určitou přijatelnou míru rizika.
43

 Oproti ostatním okolnostem je zde dána 

nejvyšší sociální hodnota.
44

 Z dikce § 31 trestního zákoníku můžeme izolovat níže 

vypočtené podmínky, které lze obecně koncipovat do dvou skupin. Jednu skupinu 

podmínek můžeme vnímat jako podmínky pozitivní, neboť pozitivně vymezují, jaké 

všechny předpoklady je třeba pro aplikaci tohoto institutu splnit (§ 31 odst. 1). Naproti 

tomu stojí podmínky negativní, které brání použití přípustného rizika tím, že vymezují 

                                                   
38 Kuchta, J. K některým problémům svolení poškozeného a výkonu výchovných opatření jako okolnosti 
vylučujících protiprávnost. In: Gřivna, T. Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání 

spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 141 - 154. 
39 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 420 – 425. 
40 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 516 - 522. 
41 Mitlohner, M. Hranice přípustného rizika a odpovědnosti ve zdravotnictví a v pomáhajících profesích. 

Zdravotnictví a právo, 2009, č. 11, s. 15. 
42 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 231. 
43 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 480. 
44 Kuchta, J. Riziko v pojetí kriminologickém a juristickém. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 

1997, s. 103. 
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určité nepřekročitelné meze jeho aplikace (§ 31 odst. 2). Tyto pozitivní a negativní 

podmínky musejí být splněny současně. Pozitivní podmínky rozlišujeme čtyři. 

K dotčení zájmů chráněných trestním zákoníkem muselo dojít při výkonu společensky 

prospěšné činnosti (první podmínka), kterou vykonávala oprávněná osoba (druhá 

podmínka) postupující de lege artis (třetí podmínka), přičemž společensky prospěšného 

výsledku nebylo možné v daném případě dosáhnout jiným způsobem (čtvrtá podmínka). 

Negativní podmínky vymezují tři nepřekročitelné meze aplikace přípustného rizika. 

Činem jinak trestným nelze ohrozit zdraví či život člověka bez jeho souhlasu uděleného 

v souladu s jiným právním předpisem (první mez), žádoucí společensky prospěšný 

výsledek nesmí být zcela zřejmě nepřiměřený míře rizika (druhá mez) a společensky 

prospěšná činnost nesmí zřejmě odporovat požadavkům jiného právního předpisu, 

veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo dobrým mravům (třetí mez). 

K činu jinak trestnému musí tedy dojít při výkonu společensky prospěšné 

činnosti. Právní úprava tento pojem blíže nedefinuje, nicméně s přihlédnutím k podstatě 

přípustného rizika se musí jednat o výkon činnosti charakterizované „jednak možností 

vzniku zamýšleného společensky pozitivního následku, jednak také možností vzniku 

nezamýšlené, přitom však kalkulované ztráty.“
45

 Rozumíme jí tedy činnost, kde se nám 

tyto dva aspekty mísí. Předně se tedy musí jednat o činnost, která s sebou nese určité 

riziko. „Riziko je určitý stav nejistoty, zdali se vůbec nebo v očekávané míře dostaví 

žádoucí následek, a to při vědomí, že může dojít také k následku negativnímu. 

Z trestněprávního hlediska je oním nežádoucím následkem porucha nebo ohrožení 

zájmu chráněného trestním zákonem.“
 46

 Rizikové činnosti však musí obstát i z hlediska 

druhého, musí se zároveň jednat o činnosti společensky prospěšné. Fryšták společensky 

prospěšnou činnost vnímá jako činnost, jejímž cílem je dosažení obecného blaha 

(dobra), resp. lepší úrovně života společnosti.
47

 Kuchta k tomu doplňuje, že musí 

„existovat celospolečenská objednávka“ takové činnosti, resp. jejího účelu.
48

 Tato 

podmínka nebude splněna, pakliže by se jednalo pouze o soukromé aktivity pachatele, 

                                                   
45  Púry, F., Kuchta, J. Postih úpadkových deliktů podle nového trestního zákoníku s přihlédnutím 

k úpravě přípustného rizika. Bulletin advokacie, 2011, č. 9, s. 13. 
46 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 425 - 431.  
47 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 522 - 528. 
48 Kuchta, J. Přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost v návrhu kodifikace trestního práva 

hmotného. Trestněprávní revue, 2004, č. 6, s. 165. 
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z nichž by benefitoval jen pachatel.
49

 Současně jsem ale přesvědčena, že není 

překážkou, pakliže by pachatel byl při výkonu činnosti motivován toliko individuálními 

zájmy, ale zároveň by tato činnost měla celospolečenský dosah. Příkladem lze uvést 

vědce, jehož záměrem je vyvinout lék za účelem uzdravení osoby jemu blízké či sebe 

samého. Je zjevné, že dotyčný je motivován čistě individuálními zájmy, nicméně 

z výsledků jeho činnosti mohou těžit i další osoby trpící danou nemocí (jeho činnost má 

celospolečenský dosah). Mezi činnosti splňující oba shora popsané předpoklady lze 

bezesporu řadit výzkum, vývoj a medicínské aktivity.
 50

 S ohledem na skutečnost, že 

zákon
51

 blíže nelimituje okruh společensky prospěšných rizikových činností, lze mezi 

ně dále řadit třeba i sport, vzdělávání atd.
52

  

Zákon dále vyžaduje, aby společensky prospěšnou činnost vykonávala k tomu 

oprávněná osoba, tj. osoba vykonávající činnost v rámci svého zaměstnání, povolání, 

postavení nebo funkce. Dle Gřivny se musí jednat toliko o osobu kvalifikovanou, 

profesionála ve svém oboru.
53

 Zákonnou restrikci spočívající ve vymezení osob 

způsobilých jednat v přípustném riziku lze hodnotit jedině pozitivně s ohledem na 

náročné požadavky kladené na tyto osoby a povahu činnosti. Další pozitivní podmínkou 

je, aby oprávněná osoba jednala v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, 

které měly k dispozici v době svého rozhodování o dalším postupu. „Obecně půjde 

o postup, jenž je uznávaný, osvědčený, jehož účelnost či účinnost, případně i důvodnost, 

jsou všeobecně přejímány, a je v souladu s aktuálním stavem vědy.“
54

 

Zákon nakonec mezi pozitivní podmínky řadí zásadu subsidiarity riskantního 

jednání ve vztahu k zamýšlenému společensky prospěšnému výsledku, kterého v daném 

případě a za daných okolností nebylo možné dosáhnout jiným způsobem.
55

 Tato 

podmínka je základním kamenem celého přípustného rizika, jelikož je logické, že pokud 

by existoval jiný způsob, jakým žádoucího výsledku dosáhnout, nebylo by možno 

sáhnout po tom, se kterým se pojí možnost způsobení závažných následků na zájmech 

                                                   
49 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2.2019, sp. zn. 8 Tdo 1625/2018. 
50 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 425 - 431. 
51  Pro zajímavost lze uvést, že původní návrh ustanovení § 31 trestního zákoníku limitoval aplikaci 

přípustného rizika pouze na oblast výroby a výzkumu. 
52 Kocina, J. Přípustné riziko ve sportu. Bulletin advokacie, 2016, č. 1-2, s. 28. 
53 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 425 - 431. 
54 Bartošíková, R. Přípustné riziko, aneb na co vše je potřeba v praxi brát zřetel. Trestněprávní revue, 

2002, č. 2, s. 81. 
55 Draštík, A., Durdík, T., Fremr, R., Růžička, M., Sotolář, A., a kol. Trestní zákoník: Komentář. I. díl. 

Wolters Kluwer, 2015, s 258 - 260. 
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chráněných trestním zákoníkem. Jednoduše řečeno riskovat lze až tehdy, není-li jiná 

cesta k dosažení žádoucího cíle. Za výjimku v tomto směru lze považovat situaci, kdy 

sice existuje jiný způsob, který není spojen s rizikem, avšak je spjat s nepoměrně 

vysokými náklady, neúměrnou časovou dotací či jinými podstatně nevýhodnými 

okolnostmi. Za takovýchto okolností by nebylo vyloučeno volit riskantní či riskantnější 

způsob. Existuje-li více způsobů s různými stupni rizika, je oprávněná osoba povinna 

volit ten „s nejvýhodnějším poměrem pravděpodobnosti užitku a škody.“
 56

 

Trestní zákoník prostřednictvím negativních podmínek stanoví nepřekročitelné 

meze aplikace přípustného rizika. První zákonem stanovená mez se týká 

nejdůležitějších hodnot, jejichž ochranu trestní zákoník zajišťuje, a sice lidského života 

a zdraví. Ohrozit tyto hodnoty obecně možné je, musí se tak ale stát na základě 

předchozího informovaného souhlasu ohrožené osoby v souladu s jiným právním 

předpisem.
57

Za další negativní podmínku lze označit zásadu přiměřenosti 

(proporcionality) mezi podstoupeným rizikem a významem výsledku. Zákon stanoví, že 

o přiměřené riziko nejde, jestliže výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá 

míře rizika. Jelikož je tato podmínka koncipována velmi obecně, měla by být vykládána 

ve světle třetí a poslední negativní podmínky, která by měla být jejím korektivem, a sice 

aby provádění společensky prospěšné činnosti zřejmě neodporovalo požadavkům jiného 

právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo dobrým mravům. Rovněž 

pojmy užité v poslední zákonné podmínce jsou koncipovány dosti obecně. Při jejich 

výkladu lze však nahlédnout do judikatury soudů, které se jejich výkladem zabývaly.
58

 

 

2.5 Oprávněné použití zbraně 

 

Poslední z typizovaných okolností vylučujících protiprávnost je oprávněné 

použití zbraně. Pokud pachatel použije zbraň v mezích stanovených jiným právním 

předpisem, nespáchá v souladu s ustanovením § 32 trestního zákoníku trestný čin.  

                                                   
56  Púry, F., Kuchta, J. Postih úpadkových deliktů podle nového trestního zákoníku s přihlédnutím 

k úpravě přípustného rizika. Bulletin advokacie, 2011, č. 9, s. 13. 
57 Komentářová literatura potom odkazuje zejména na právní předpisy z oblasti zdravotnického práva, 

které podrobněji upravují podmínky vyžadovaného informovaného souhlasu pacienta. Příkladem lze 

zmínit § 28 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 
58 Ve vztahu k pojmu dobré mravy lze odkázat na nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. 

II. ÚS 249/97, nebo ze dne 5. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3653/11. 
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Otázku, co si lze představit pod pojmem zbraň, nám v daném případě nezodpoví 

ustanovení § 118 trestního zákoníku, které zbraň pojímá mnohem šířeji a zahrnuje vše, 

co může učinit útok proti tělu důraznějším. V tomto případě je potřeba tento pojem 

chápat v technickém slova smyslu a zejména vzít v potaz, jak zbraň definuje příslušný 

zvláštní právní předpis, v jehož mezích pachatel jednal a na který trestní zákoník 

odkazuje.
59

 Některé z těchto zvláštních právních předpisů zbraní rozumí toliko zbraň 

střelnou
60

, jiné pod tento pojem podřazují i jiné typy zbraní, jako je zbraň sečná, bodná 

či výbušnina.
61

 Jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, je 

možno užít jak zbraň soukromou tak služební.
62

 Zvláštních právních předpisů, které 

pojem zbraň definují, je celá řada.
63

 

Z dikce § 32 trestního zákoníku dále plyne, že jde o právní normu s blanketní 

dispozicí, jelikož trestní zákoník odkazuje na jiný mimotrestní blíže neurčený právní 

předpis. Smysl blanketních dispozic spočívá v tom, že ustanovení trestního zákoníku 

nemusí v každé dispozici kopírovat jiné právní předpisy a pouze na ně toliko odkáže.
64

 

Ustanovení dopadá výlučně na specifické kategorie osob (zejména příslušníky 

ozbrojených sil a sborů), kterých se týkají zvláštní zákony
65

, které upravují oprávnění 

držet zbraň a podmínky jejího užití. Tyto předpisy dále kromě definice zbraně zároveň 

vymezují i podmínky, za kterých může dotyčný přistoupit k jejímu užití. Osoby musejí 

mít při svém jednání primárně na paměti naplnění podmínek vyžadovaných těmito 

zákony. Jednají-li za jejich splnění, jednají beztrestně, i pakliže by jejich jednání 

nesplňovalo všechny podmínky krajní nouze či nutné obrany. Příkladem lze zmínit 

situaci, kdy příslušník PČR je dle § 56 odst. 1 písm. c) zákona č. 273/2008 Sb., o PČR, 

oprávněn použít zbraň, aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, kterého nemůže 

jiným způsobem zadržet. V daném případu by policista nebyl vyviněn dle ustanovení 

upravujícího nutnou obranu, jelikož by nebyla naplněna podmínka trvajícího útoku. 

                                                   
59 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 431 - 438. 
60 Ustanovení § 5 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky, nebo 
ustanovení § 5 zákona č. 289/2005 Sb., o vojenském zpravodajství. 
61 Ustanovení § 56 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
62 Draštík, A., Durdík, T., Fremr, R., Růžička, M., Sotolář, A., a kol. Trestní zákoník: Komentář. I. díl. 

Wolters Kluwer, 2015, s 260 - 261. 
63 Příkladem lze zmínit zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách 

ČR, nebo zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě ČR. 
64 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 522 - 528. 
65 Příkladem lze zmínit zejména ustanovení § 56 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ustanovení § 42 

zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, ustanovení § 5 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní 

informační službě ČR, ustanovení § 18 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži. 
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Naproti tomu, pokud pachatel jedná za splnění podmínek krajní nouze či nutné obrany 

a užije zbraň, je užití zbraně spojeno s těmito okolnostmi, a je vyviněn dle příslušných 

ustanovení, i pokud nejsou splněny podmínky pro použití zbraně stanovené zvláštními 

předpisy, byť by takto jednala osoba, jíž se tyto předpisy týkají. Mohou ale nastat 

situace, kdy zvláštní zákon pro užití zbraně sám stanoví splnění podmínek krajní nouze 

či nutné obrany, poté se tyto okolnosti v podstatě překrývají. Eventuálně může zvláštní 

zákon stanovit možnost užít zbraň za speciálně vytyčených podmínek krajní nouze či 

nutné obrany, potom pachatel pochopitelně musí naplnit takto přísněji vymezené 

podmínky. Nestačilo by, kdyby splnil obecné podmínky krajní nouze či nutné obrany.
66

  

 

3 Netypizované okolnosti vylučující protiprávnost 
 

Shora byly rozebrány typizované okolnosti vylučující protiprávnost, kterými 

rozumíme ty, které trestní zákoník upravuje výslovně. Typizované okolnosti však 

nejsou koncipovány taxativně. Naopak přichází v úvahu rozšíření jejich výčtu 

prostřednictvím analogie.
67

 Trestní právo hmotné ji v daném případě dovoluje, jelikož 

se jedná o tzv. analogii in bonam partem (ve prospěch pachatele), v jejímž důsledku 

dochází ke zúžení podmínek trestní odpovědnosti. Nedochází tak k porušení jedné ze 

základních zásad, na které je trestní právo založeno, zásady „nulum crimen sine lege“.
68

  

Okolnosti trestním zákoníkem výslovně neupravené bývají označované jako 

netypizované. Rozumíme jimi zejména výkon dovolených činností, některých povolání, 

výkon práv a povinností plynoucích ze zákona, příp. konkretizovaných rozhodnutím 

příslušného orgánu, plnění závazných rozkazů či dodržování tradic a lidových zvyků.
69

 

V konkrétnostech lze zmínit úkony, kterými je zasahováno do základních lidských práv 

a svobod dle trestního řádu, a realizaci sankcí uložených soudem dle trestního zákoníku. 

Dále lze příkladmo uvést úkony soudního exekutora v exekučním řízení dle exekučního 

řádu či výkon rodičovských práv a povinností dle občanského zákoníku.
70

 

                                                   
66 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 528 - 530. 
67 Hruška, J. Institut nutné obrany ve světle navrhované rekodifikace trestního zákoníku. Trestní právo, 

2017, č. 12, s. 13. 
68 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 211. 
69 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 495 - 504. 
70 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 495 - 504. 
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Význam netypizovaných okolností spočívá zejména v tom, že lze jejich 

prostřednictvím reagovat na různorodost situací, které život přináší. Jak podotýká 

Šámal, výčet okolností vylučujících protiprávnost uzavřen není a uzavřen být ani 

nemůže. Nebylo by v silách zákonodárce pojmout do trestního zákoníku jejich taxativní 

výčet a předem uvažovat veškeré okolnosti, které mohou nastat. Proto trestní zákoník 

pojímá do svých ustanovení pouze okolnosti nefrekventovanější.
71

 Lze však zároveň 

souhlasit s Kuchtou, že by bylo na místě vedle pěti nefrekventovanějších typizovaných 

okolností (pomineme-li ty upravené ve zvláštní části) zakotvit do trestního zákoníku 

některé další, u nichž si při jejich aplikaci nelze vystačit toliko s analogií. Na základě 

jejich analogické aplikace bychom totiž nemohli dovozovat některé přísnější podmínky, 

jakkoli se jejich splnění jeví jako žádoucí. Svou myšlenku Kuchta blíže rozvádí na 

zadržení pachatele trestného činu. Zadržení pachatele trestného činu známe jako 

procesní institut zakotvený v § 75 - 77 trestního řádu. „Vzniká otázka, do jaké míry lze 

užít na tyto případy ustanovení o nutné obraně, či zda vzhledem ke svým specifikům 

představují samostatnou analogickou okolnost vylučující protiprávnost. Za racionální 

považujeme názor, že je-li zadržení prováděno v době do dokončení útoku, je možno je 

posuzovat podle ustanovení o nutné obraně. Pokud by se mělo zadržení realizovat až po 

dokončení nebo ukončení útoku, lze uvažovat o analogickém užití ustanovení o nutné 

obraně, proti čemuž však přesvědčivě vystoupil Vokoun, nebo vytvořit samostatnou 

okolnost vylučující protiprávnost. Za vhodnější považujeme tuto poslední variantu, 

neboť analogické užívání institutu nutné obrany by narazilo na potíže tam, kde by měly 

být některé podmínky formulovány úžeji než je tomu u nutné obrany.“
72

 Za žádoucí 

zpřísňující podmínku lze zejména označit, aby škoda vzniklá osobě v důsledku jejího 

zadržení byla přiměřená závažnosti a následkům spáchaného trestného činu, přičemž by 

zároveň byla vyloučena možnost dotyčného usmrtit, nejsou-li zároveň splněny 

podmínky nutné obrany.
73

 Na základě shora uvedeného se tedy přikláním k rozšíření 

okruhu typizovaných okolností o zadržení pachatele trestného činu. 

 

                                                   
71 Šámal, P. K úvodním ustanovením připravované rekodifikace trestního zákona. Trestněprávní revue, 

2002, č. 12, s. 349 a násl. 
72  Kuchta, J. Několik poznámek k postavení a formulaci okolností vylučujících protiprávnost 

v připravované rekodifikaci trestního zákona. Trestněprávní revue, 2003, č. 2, s. 47. 
73  Kuchta, J. Několik poznámek k postavení a formulaci okolností vylučujících protiprávnost 

v připravované rekodifikaci trestního zákona. Trestněprávní revue, 2003, č. 2, s. 47. 
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Část druhá: Krajní nouze a překročení jejích mezí  
 

1 Podstata krajní nouze 
 

 

Jak již bylo výše avizováno a jak je i zřejmé z názvu této práce, je krajní nouze, 

resp. překročení jejích mezí, jedním z ústředních témat této práce a bude jí věnována 

celá tato druhá část.  

Podstata institutu krajní nouze vychází ze staré římské zásady „ze dvou zel je 

třeba vždy vybírat to menší“
74

. Blíže podstatu krajní nouze vyložil Nejvyšší správní 

soud
75

, dle kterého krajní nouzí rozumíme „stav nebezpečí pro dva zákonem chráněné 

zájmy, kdy je možné chránit jeden z těchto zájmů jen tím, že se poruší nebo ohrozí 

zájem druhý. Střetnutí zájmů spočívá v tom, že jednomu zájmu hrozí porucha, která 

může být odvrácena pouze poruchou druhého zájmu. […] Smyslem krajní nouze je 

ochrana významnějšího zájmu obětováním zájmu méně významného.“
76

. Shora obecně 

vymezenou podstatu krajní nouze lze v konkrétnostech přiblížit na často zmiňovaném 

typickém příkladu dovoleného jednání v krajní nouzi, které bylo jakožto čin jinak 

trestný Nejvyšším soudem dovozeno již v roce 1968. Nejvyšší soud uzavřel, že na 

jednání spočívající v řízení motorového vozidla podnapilým řidičem lze aplikovat 

ustanovení o krajní nouzi, pakliže se pachatel snažil zraněnému účastníkovi dopravní 

nehody zajistit poskytnutí včasné lékařské pomoci. Podnapilý řidič shora popsanou 

hrozící újmu na zdraví či životě zraněného účastníka dopravní nehody odvrátil tím, že 

ačkoli požil návykovou látku (alkohol), usedl za volant a zajistil dotyčnému včasnou 

lékařskou pomoc. Jednání podnapilého řidiče, které by za jiných okolností bylo 

trestným činem (v poměrech stávající právní úpravy trestným činem ohrožení pod 

                                                   
74 V původním latinském znění „de duobus malis minus est semper eligendum“. 
75 Judikaturou Nejvyššího správního soudu se lze v tomto směru bezesporu inspirovat, neboť podstata 

krajní nouze, ať již je upravena v jakémkoli právním odvětví, vychází se stejného základu, má stejný účel 

a smysl. 
76  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2011, č. j. 5 As 10/2011 - 111. Shodně též 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2020, sp. zn. 8 Tdo 973/2020. 
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vlivem návykové látky dle ustanovení § 274 trestního zákoníku), nebylo za těchto 

specifických okolností trestné.
77

 

Institut krajní nouze nám tedy dává dostatečně širokou (nikoli však bezbřehou) 

příležitost k tomu, abychom za přesně stanovených podmínek zajistili ochranu zájmů 

svých nebo jiného (příp. zájmů společnosti či státu) vlastním jednáním a proti hrozícímu 

nebezpečí sami aktivně zakročili, a to na úkor zájmů jiných. Krajní nouze nám tedy 

umožňuje svépomocí a promptně, avšak přiměřeně, reagovat na nežádoucí a v daný 

moment nevyhnutelné životní situace. S ohledem na časový pres, v němž se může 

jedinec ocitnout, se nelze totiž vždy spolehnout na osoby, které by jinak byly 

k takovému jednání kompetentní (např. složky integrovaného záchranného systému), 

a zajistit zjednání nápravy jiným způsobem (právě například přivoláním kompetentních 

osob).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
77 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 19. 1. 1968, sp. zn. 1 Tz 2/68. 
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2 Stručný vývoj krajní nouze na našem území 
 

Předmětná kapitola je zaměřena na stručný vývoj právní úpravy krajní nouze na 

našem území, a to od vzniku samostatného československého státu, jelikož i historické 

souvislosti napomáhají dle mého názoru komplexnějšímu pochopení a zhodnocení 

institutu krajní nouze. 

Předně lze toliko v obecné rovině poznamenat, že s právní úpravou krajní nouze 

se můžeme setkat daleko později nežli s právní úpravou nutné obrany, přičemž krajní 

nouze byla navíc zpočátku regulována jen v obecných rysech. V historickém vývoji 

narazíme na dvě teorie, které vznik krajní nouze odůvodňují, a to na teorii přirozeného 

práva a objektivní teorii. Prvně zmíněná teorie odůvodňovala potřebu zakotvení krajní 

nouze pudem sebezáchovy, kdy je potřeba reagovat na případy, kdy „subjekt ve svém 

rozhodování není ovlivňován právem a jedná podle svých přirozených pudů, které 

nemůže zvládnout, resp. nelze takovou autoregulaci po něm spravedlivě požadovat. Při 

rozhodování subjekt nebere v úvahu právní důsledky, neprovádí právní hodnocení, 

jedná jako by ve zkratu či úplně ve stavu nepříčetnosti, proto ukládání trestů za takové 

jednání je považováno za nesmyslné, neschopné ovlivnit jednání člověka v dalších 

následných podobných situacích. Ani tresty za jednání nelze realizovat tam, kde by 

takto bylo státem a právem upíráno jedinci jeho nejvyšší právo - právo na 

sebezáchovu.“
78

 Objektivní teorie potom zakotvení krajní nouze odůvodňovala 

principem volby menšího zla, tj. obětováním nižšího zájmu na úkor zájmu cennějšího, 

čímž pachatel prospívá v konečném důsledku společnosti, jelikož svým postupem 

zachová vyšší právo na úkor práva nižšího.
79

  

Pokud jde o samotný vývoj právní úpravy krajní nouze po vzniku 

Československé republiky dne 28. 10. 1918, byl na základě tzv. recepční normy (zákona 

č. 11/1918 Sb.) mj. převzat zákon č. 117/1852 ř.z., o zločinech, přečinech a přestupcích, 

který na našem území platil od roku 1852. Dle ustanovení § 1 citovaného zákona byl ke 

spáchání zločinu vyžadován tzv. zlý úmysl. Ten byl u pachatele dle ustanovení § 2 

písm. g) citovaného zákona vyloučen tehdy, když se skutek stal mj. z neodolatelného 

donucení. Citované ustanovení tedy upravovalo „krajní nouzi jako jednu z okolností 

vylučujících zlý úmysl, jehož bylo ke spáchání zločinu zapotřebí a definoval jej jako 

                                                   
78 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 427. 
79 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 427. 
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skutek, který se stal z neodolatelného donucení. Stručnost tohoto zákonného vymezení 

ponechávala široké pole působnosti právní praxi a teorii“
80

, kde zpočátku panoval spor 

zejména stran vymezení podmínky časové či podmínky proporcionality.
81

 V právní 

teorii i praxi (blíže lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 3. 2. 1927, 

sp. zn. Zm II 506/26) bylo nakonec ohledně podmínky proporcionality dovozeno, že ta 

je splněna i tehdy, pokud pachatel způsobil následek stejně tak závažný, jako ten který 

hrozil. 

Koncepce krajní nouze dostála značných změn s účinností od 1. 8. 1950 

v souvislosti s přijetím zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon. Tento zákon již institut 

krajní nouze přesně definičně vymezil v jeho ustanovení § 9, a to následovně. „Jednání 

jinak trestné, jímž někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící lidově demokratické 

republice, její socialistické výstavbě, zájmům pracujícího lidu nebo jednotlivci, není 

trestným činem, jestliže způsobená škoda je menší než ta, který hrozila, a nebezpečí 

bylo možno odvrátit jinak. Nejde o krajní nouzi, jestliže ten, komu nebezpečí hrozilo, 

byl povinen je snášet.“ Tento zákon tedy pro institut krajní nouze prvně jednoznačně 

vymezil přísné podmínky, a to podmínku existence nebezpečí, podmínku časovou, 

podmínku subsidiarity, podmínku proporcionality a podmínku absence povinnosti 

nebezpečí snášet. Poukázat lze zejména na zpřísnění podmínky proporcionality oproti 

dosavadně přijímanému názoru. Nově pachatel nejen že nesměl způsobit následek 

závažnější, ale ani následek stejně tak závažný. Ve vztahu k pojetí podmínky 

proporcionality lze však podotknout, že její splnění bylo posuzováno toliko optikou 

objektivního hlediska.  

Na posledně zmíněnou právní úpravu navázal zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, který přinesl několik zásadních změn. V prvé řadě zmírnil posuzování podmínky 

proporcionality hlediskem subjektivním. V druhé řadě výslovně nestanovil podmínku 

absence povinnosti nebezpečí snášet. Tato podmínka však byla judikaturou
82

 a naukou
83

 

                                                   
80 Kubová, O. K některým otázkám krajní nouze. Bulletin advokacie, 1998, č. 10, s. 49 a násl. 
81 Lata, J. Vývoj institutů nutné obrany a krajní nouze v českých zemích. Trestní právo, 1999, č. 2, s. 21. 
82 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 16. 10. 1946, sp. zn. Zm II 184/46, In: Sbírka rozhodnutí 

nejvyšších stolic soudních. Praha: Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, Ročník XXVII, Svazek 144, 

s. 152 - 154. 
83 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. Praha: Orac, 2003, s. 143. 

Shodně též Šámal, P. Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 132 - 136. 
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i nadále dovozována výkladem, a to zejména ze smyslu jednání v krajní nouzi
84

. 

Výslovně zakotvena pak byla až stávajícím trestním zákoníkem, v ostatním zůstala 

úprava krajní nouze nezměněna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
84 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. přepracované 

vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 270. 
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3 Překročení mezí krajní nouze 
 

Trestní zákoník ve svém ustanovení § 28 vyžaduje pro jednání v krajní nouzi 

splnění určitých taxativně vymezených zákonných podmínek, jejichž existence (splnění) 

si musí být pachatel vědom a musí mít vůli za jejich splnění jednat, jak dovodil 

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 22. 7. 2020 ve věci sp. zn. 8 Tdo 721/2020. 

Trestním zákoníkem vymezené podmínky jsou důležité, jelikož zaručují osobám, které 

všechny podmínky beze zbytku „dodrží, že nebudou volány k trestní ani jiné 

odpovědnosti. Na druhé straně je stanovení těchto podmínek zárukou, že pod rouškou 

těchto institutů nebudou páchány trestné činy.“
85

 Jejich stanovením je totiž jasně 

vymezeno, jaké případy hranice dovoleného jednání překročily a budou trestným činem 

a v jakých případech byly hranice dovoleného jednání zachovány. Z dikce shora 

uvedeného ustanovení můžeme rozlišit pět zákonných podmínek. Pachatel musí tímto 

jednáním odvracet reálně existující nebezpečí hrozící zájmu chráněnému trestním 

zákonem (první podmínka), přičemž nebezpečí musí hrozit přímo a bezprostředně 

(druhá časová podmínka). Takto hrozící nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit 

jiným způsobem (tzv. požadavek subsidiarity jakožto třetí podmínka). Způsobený 

následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo závažnější než ten, který hrozil 

(tzv. požadavek proporcionality jakožto čtvrtá podmínka). A nakonec ten komu 

nebezpečí hrozilo, neměl povinnost nebezpečí snášet (pátá podmínka).  

Z ustanovení § 28 trestního zákoníku je dále zřejmé, že všechny podmínky 

musejí být splněny současně (kumulativně), chybí-li jedna z nich, nelze shora označené 

ustanovení aplikovat. Jedině za současného a úplného splnění všech těchto podmínek 

můžeme jednání pachatele právně kvalifikovat jako jednání v krajní nouzi, v jehož 

rámci pachatel jednal dovoleně a nedopustil se trestné činnosti. V této souvislosti je dále 

třeba poukázat na další ustanovení trestního zákoníku, a to ustanovení § 41 písm. g) 

nebo § 58 odst. 7, na jejichž základě můžeme ze shora vypočtených pěti podmínek 

vyvodit stěžejní postavení prvé podmínky, a sice existence nebezpečí hrozící zájmům 

chráněným trestním zákonem. Existence nebezpečí je totiž základní podmínkou stavu 

krajní nouze a předpokladem pro splnění dalších navazujících podmínek. Neexistuje-li 

nebezpečí, nelze o krajní nouzi vůbec uvažovat, protože zde nedochází ke kolizi zájmů 

                                                   
85 Vokoun, R. Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. Praha: AUC Iuridica, 1989, č. III, 

s. 54. 
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chráněných trestním zákonem, kterou lze jejím prostřednictvím řešit. Pachatel se ocitá 

v situaci, kdy jsou ohroženy toliko ty zájmy, proti nimž směřuje jeho trestný čin. 

O krajní nouzi nikdy nešlo, ani jít nemohlo. Pouze tehdy, existuje-li nebezpečí 

ohrožující určité zájmy, kterému se pachatel snažil zamezit (odvrátit jej) činem, kterým 

současně zasáhne další zájmy, můžeme řešit, zda jednal za splnění dalších navazujících 

podmínek nebo zda meze krajní nouze překročil. Překročení mezí krajní nouze může 

tedy nastat tehdy, jestliže jednání pachatele směřuje k odvracení skutečně existujícího 

nebezpečí, avšak některá, některé nebo všechny z dalších podmínek splněny nejsou. 

Překročením mezí, jak je dovozováno v judikatuře Nejvyššího soudu
86

, tedy rozumíme 

stav blízký krajní nouzi, protože je tady vždy splněna alespoň její nezákladnější 

podmínka (existence nebezpečí), příp. i podmínky další, ale nejsou splněny současně 

všechny podmínky, a tento stav se tak krajní nouzi pouze blíží.  

Trestní zákoník s teoretickým pojmem „překročení mezí krajní nouze“ výslovně 

nepracuje a tento pojem ve shora označených ustanoveních pouze nepřímo vyjadřuje, 

když stanoví, že pachatel jednal za odvracení nebezpečí, aniž by byly zcela splněny 

podmínky krajní nouze. V teorii nebo judikatuře se potom můžeme na místo pojmu 

„překročení mezí“
87

 setkat například s pojmem „vybočení z mezí“
88

 nebo s pojmem 

„exces“
89

. Všechny tyto pojmy jsou však užívány zaměnitelně. Pro účely této práce 

bude užíváno převážně pojmu překročení mezí krajní nouze, jak je patrné i z jejího 

názvu. Není však vyloučeno i užití jiných zmíněných pojmů shodného významu. 

Z důvodu uvedených shora potom odborná literatura
90

 či judikatura
91

 standardně 

rozlišuje pouze čtyři případy překročení mezí krajní nouze, a to: 

 

                                                   
86

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 11 Tdo 1233/2016. 
87  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 431 - 438. 

V judikatuře lze pak odkázat například na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 13. 2. 1978, sp. zn. 

11 To 1/78 nebo usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 11. 1993, sp. zn. 1 To 55/93. 
88 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 5 Tdo 162/2007. 
89 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 5 Tdo 162/2007, usnesení Nejvyššího soudu ze 
dne 14. 10. 2020, sp. zn. 8 Tdo 973/2020, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2020, sp. zn. 

3 Tdo 1572/2019. V literatuře lze odkázat např. na učebnici: Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 

8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 217. 
90 Příkladem lze uvést komentářovou literaturu: Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2020, s. 495 - 504, nebo Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2012, s. 431 - 438. Rovněž lze odkázat na učebnice např. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. 

Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. Praha: Orac, 2003, s. 144, nebo též Kratochvíl, V. Trestní právo 

hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 432. 
91 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2013, č. j. 6 Tdo 871/2013 - 27, shodně též usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2012, 11 Tdo 1396/2012. 
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1. překročení časových mezí neboli tzv. exces extenzivní, 

2. překročení mezí podmínky subsidiarity, 

3. překročení mezí podmínky proporcionality neboli tzv. exces intenzivní, 

4. překročení mezí podmínky absence povinnosti snášet nebezpečí, 

 

a neřadí mezi tyto případy stav, kdy není splněn ani esenciální předpoklad stavu 

krajní nouze (existence nebezpečí). Jednotlivé případy překročení mezí krajní nouze 

mohou nastat izolovaně nebo mohou stát vedle sebe. Judikatura i teorie ze shora 

uvedených čtyř případů překročení mezí (excesů) výslovně pojmenovává pouze exces 

extenzivní a intenzivní a ostatní dva případy excesů ponechává bez bližšího označení. 

Uvedené dělení však nemá specifický význam. Ostatně ani judikatura či literatura, která 

s tímto označením výslovně pracuje, se k jeho možným důsledkům nikterak 

nevyjadřuje. O důsledcích překročení mezí krajní nouze je podrobně pojednáno 

v závěrečné části této práci (části čtvrté). 

V teorii se můžeme setkat rovněž s jiným (propracovanějším) dělením podmínek 

krajní nouze. Vokoun podmínky rozděluje do dvou skupin. První skupinu tvoří všechny 

shora vypočtené podmínky vyjma páté stanovící požadavek proporcionality jednání 

pachatele. První skupina podmínek dle jeho názoru ve svém souhrnu vytváří samotný 

stav krajní nouze a všechny tyto čtyři podmínky proto považuje za předpoklad vzniku 

práva pachatele v krajní nouzi jednat. Tato skupina podmínek utvářející nouzový stav 

musí být tedy objektivně dána, aby vzniklo právo pachatele za nastoleného nouzového 

stavu jednat. Pominou-li tyto podmínky, související právo pachatele zaniká. Druhou 

skupinu tvoří zbylá podmínka proporcionality jednání pachatele, která stanoví meze 

vlastního dovoleného jednání pachatele za nastoleného nouzového stavu. Na základě 

uvedeného dělení lze potom dospět k závěru, že o překročení mezí můžeme hovořit 

pouze ve vztahu k páté podmínce, jelikož všechny ostatní musejí být naplněny, aby 

vůbec vznikl odpovídající stav nouze a s tím spjaté právo pachatele za takového stavu 

jednat.
92

 Kubová na to navazuje a doplňuje, že bychom měli rozlišovat mezi 

podmínkami a mezemi krajní nouze, čímž by se předešlo tomu, že za překročení mezí 

krajní nouze považujeme i nesplnění podmínek.
 93

  Oba tito autoři tedy rozlišují mezi 

                                                   
92 Vokoun, R. Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. Praha: Acta Universitatis Carolinae 

Iuridica, 1989, č. III, s. 54. 
93 Kubová, O. K některým otázkám krajní nouze. Bulletin advokacie, 1998, č. 10, s. 49. 
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pojmy nesplnění podmínek a překročení mezí. Překročení mezí potom vnímají pouze ve 

vztahu k dovolenému jednání pachatele za nastoleného stavu nouze, nikoli ve vztahu 

k podmínkám, které utvářejí samotný stav nouze. Tento jejich názor nestojí izolovaně 

a objevuje se rovněž v judikatuře Nejvyššího správního soudu, který podmínky krajní 

nouze dělí obdobně na podmínky, které její stav utvářejí, a podmínky, které vymezují 

samotnou žádoucí podobu jednání pachatele za takového stavu. Mezi první skupinu řadí 

existenci nebezpečí a podmínku časovou. Zbylé podmínky řadí do druhé skupiny.
94

 

Nicméně zákonná úprava žádné ze shora nastíněných dělení nerespektuje a je z ní 

patrné, že za jedinou esenciální podmínku, která musí být splněna, abychom mohli 

vůbec hovořit o stavu krajní nouze či stavu krajní nouze blízkému, je toliko skutečná 

existence nebezpečí. Toto dělení nepřevažuje ani v další odborné literatuře, jak je 

citována shora, která vychází ze zákonné úpravy. Takové dělení se projevuje i v tom, 

jak zbylá část odborné literatury pracuje s pojem překročení mezí krajní nouze. Tento 

pojem zjevně nevnímá pouze ve vztahu k dovolenému jednání pachatele, ale právě i ve 

vztahu ke všem dalším podmínkám (vyjma nebezpečí) krajní nouze, které mají utvářet 

meze krajní nouze jako takové, nikoli jen meze dovoleného jednání pachatele v ní. 

Jakkoli lze shora nastíněný menšinový názor považovat za důslednější 

a propracovanější, bude další struktura práce vycházet z jednoduššího dělení a pojem 

„překročení mezí“ bude pojímán šířeji nejenom ve vztahu k jednání pachatele za 

nastoleného nouzového stavu, ale i ve vztahu ke všem dalším podmínkám utvářejícím 

meze krajní nouze jako takové při nutné existenci nebezpečí. Jednoduššímu a méně 

propracovanému dělení ostatně odpovídají i právní důsledky předvídané naší zákonnou 

právní úpravou. 

V návaznosti na shora uvedené se budu v dalších podkapitolách zprvu blíže 

zabývat první podmínkou krajní nouze, tj. nebezpečím hrozícím zájmu chráněnému 

trestním zákonem, jakožto esenciálním předpokladem vzniku nejen samotné krajní 

nouze ale právě i stavu jí blízkému, při kterém dochází k překročení mezí krajní nouze 

v důsledku nesplnění některé z jejích dalších podmínek. Výklad k pojmu překročení 

mezí krajní nouze (ke stavu blízkému krajní nouzi) velice úzce souvisí s výkladem 

zaměřeným na jednotlivé podmínky krajní nouze a jejich (ne)naplnění. Následovat tedy 

bude podrobný rozbor (ne)naplnění jednotlivých podmínek a s tím související 

                                                   
94 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2013, č. j. 5 As 114/2012 - 19. Tyto své závěry 

Nejvyšší správní soud zopakoval rovněž v rozsudku ze dne 24. 11. 2017, č. j. 10 As 261/2017 - 41. 
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překročení mezí krajní nouze. To vše se zaměřením na závěry judikatorní praxe našich 

soudů. 

 

 

 

3.1 Reálná existence nebezpečí jakožto nutný předpoklad stavu krajní 

nouze nebo stavu jí blízkého a její nesplnění 

 

 

Jak již bylo výše podrobně rozebráno, hlavní a esenciální podmínkou stavu 

krajní nouze (a rovněž stavu jí blízkého) je z pohledu trestního zákoníku reálná 

existence nebezpečí hrozícího zájmu chráněnému trestním zákonem. Nenastane-li 

nebezpečí, nenastane ani související stav krajní nouze. Níže v této podkapitole proto 

bude rozebrána definice pojmu nebezpečí hrozícího zájmu chráněnému trestním 

zákonem s vymezením případů nenaplnění této podmínky. 

Pod samotným pojmem nebezpečí si lze představit stav, který hrozí vznikem 

poruchy.
95

 Zároveň se nemůže jednat o jen tak ledajakou hrozbu vznikem poruchy 

(způsobení škodlivého následku). Důležitým předpokladem dále je, aby porucha hrozila 

zájmu chráněnému trestním zákonem.
96

 Jak podotkl Nejvyšší soud ve svém usnesení ze 

dne 31. 3. 2020, sp. zn. 3 Tdo 1379/2019, tento požadavek souvisí se samotnou 

podstatou krajní nouze, kdy proti sobě stojí dva zájmy a jeden bude ochráněn 

obětováním zájmu jiného. Nerozhoduje přitom původ nebezpečí.
97

 Dle rozsudku 

Krajského soudu v Plzni ve věci sp. zn. 6 To 606/2001 musejí být oba tyto zájmy stojící 

proti sobě předmětem ochrany trestního zákoníku, neboť jiným zájmům, jejichž ochranu 

trestní zákoník nezajišťuje, nelze ochranu poskytnout ani skrze ustanovení o krajní 

nouzi způsobující beztrestnost pachatele. Zájmy trestním zákoníkem chráněné jsou 

                                                   
95 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Nakladatelství 

Leges, s.r.o., 2019, 266. 
96 Trestním zákonem ve smyslu ustanovení § 110 trestního zákoníku rozumíme trestní zákoník a podle 

povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim. S ohledem na skutečnost, že zájmy chráněné trestním zákonem jsou blíže 

konkretizovány taxativním vymezením skutkových podstat jednotlivých trestných činů upravených ve 

zvláštní části trestního zákoníku a další dva jmenované zákony obdobnou právní úpravu neobsahují, 

rozumíme v tomto směru pojmem trestní zákon pouze trestní zákoník. 
97 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, č. j. 5 As 34/2007 - 66. 
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konkretizovány zákonným vymezením skutkových podstat jednotlivých trestných činů 

ve zvláštní části trestního zákoníku. Může se jednat nejen o zájmy individuální 

(fyzických a právnických osob), ale i o zájmy společnosti a státu. „Ochranu, kterou 

uvedeným zájmům poskytuje trestní zákoník, je třeba chápat druhově (kvalitativně), 

nikoli z hlediska intenzity (kvantitativně), a to zejména tam, kde je ochrana trestním 

zákoníkem podmíněna určitou kvantitativně vyjádřenou hranicí (např. škodou nikoli 

nepatrnou u některých majetkových trestných činů), a proto je možno jednání v krajní 

nouzi při dodržení jejích podmínek použít při ochraně zájmu jako takového, tedy např. 

při ochraně majetku bez ohledu na to, jakou má v konkrétním případě hodnotu, neboť 

jinak by bylo nutno tuto hodnotu před vlastním jednáním v krajní nouzi zjišťovat, což 

samozřejmě není s ohledem na povahu přímo hrozícího nebezpečí možné.“
98

 Na 

základě shora uvedeného lze dovodit, že prostřednictvím krajní nouze může jednající 

například zajistit ochranu i věci, jejíž hodnota by nedosáhla hranice vyžadované 

ustanovením § 138 trestního zákoníku pro vznik příslušného trestného činu. Rovněž je 

oprávněn například předejít vzniku zranění, které by nedosahovalo intenzity ublížení na 

zdraví ve smyslu ustanovení § 122 trestního zákoníku. Stěžejní totiž je, že v obou 

případech je nebezpečí namířeno proti druhově určeným zájmům chráněným 

ustanoveními trestního zákoníku. Směřovalo-li by nebezpečí proti zájmům, které nejsou 

předmětem jeho ochrany, nejednalo by se o nebezpečí ve smyslu ustanovení § 28 

trestního zákoníku a podmínka, jíž se věnuje tato podkapitola, by naplněna nebyla.  

Jak potvrdil Nejvyšší soud ČSR ve svém rozhodnutí ze dne 16. 8. 1971, 

sp. zn. 3 Tz 54/71, je z pohledu jednajícího potom irelevantní, čí zájmy (trestním 

zákoníkem chráněné) jsou nebezpečím ohroženy, jelikož v krajní nouzi může jednat 

nejen osoba, jejíž zájmy jsou ohroženy, ale i osoba, jejíž zájmy ohroženy nejsou a která 

tak vystupuje na ochranu zájmů jiné osoby, společnosti či státu. Jednání v krajní nouzi 

tak může směřovat i k ochraně třetích osob, kterým pachatel jednající v krajní nouzi 

pomáhá. Ve druhém případě hovoříme o tzv. pomoci v krajní nouzi. Kratochvíl k tomu 

doplňuje, že jednat v krajní nouzi potom nelze pochopitelně proti tomu, kdo v krajní 

nouzi sám jedná.
99

 Obdobně nelze v krajní nouzi zakročit ani proti úkonům orgánů moci 

veřejné. Pouze na okraj a toliko pro úplnost se patří doplnit, že jednat v krajní nouzi 

pochopitelně může i ten, kdo není plně svéprávný, nebo jehož svéprávnost je omezena. 

                                                   
98 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 388 - 397. 
99 Kratochvíl, V. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 427. 
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Jednání v trestněprávním smyslu nelze zaměňovat s jednáním v občanskoprávním 

smyslu, a nelze tak způsobilost k jednání v krajní nouzi ztotožňovat se svéprávností 

dané osoby. O tom však nevyvstává v nauce žádných pochybností. 

Odborná literatura
100

 i judikatura
101

 se potom shodují na tom, že není relevantní, 

co nebo kdo byl původcem nebezpečí. Nejvyšší soud ČSR ve svém rozhodnutí ze dne 

16. 8. 1971 ve věci sp. zn. 3 Tz 54/71 dokonce formuloval závěr, že původcem 

nebezpečí může být v zásadě cokoliv nebo kdokoliv. Shodně vykládá pojem nebezpečí 

rovněž Nejvyšší správní soud, příkladem lze zmínit jeho rozsudek ze dne 31. 1. 2006, 

č. j. 7 As 17/2005 - 98. V tom tkví jedna z výhod institutu krajní nouze spočívající 

v široké možnosti jeho využití. Příkladem původce nebezpečí lze zmínit působení 

přírodních sil (povodně, zemětřesení, vichřice, požár, lavina), fyziologické procesy 

lidského těla (hlad, bolest, zima)
102

, působení věcí (porucha zařízení či stroje) nebo 

jednání člověka.
103

  V judikatuře nalezneme případy, kdy původcem byl i útok zvířete
104

 

(nikoli však poštvaného člověkem
105

) či jiná příčina (např. mimořádná politická 

situace
106

).  

Situace je však poněkud komplikovanější v případech, kdy je původcem 

nebezpečí jednání člověka. Takové jednání může mít formu konání (sražení chodce) či 

opomenutí, nebo může být způsobeno nezaviněně (například způsobení dopravní 

nehody řidičem osobního automobilu, který přejel do protisměru v důsledku náhlého 

srdečního selhání) nebo být kryto různou formou zavinění, a to nedbalostním (například 

způsobení dopravní nehody řidičem osobního automobilu v důsledku mikrospánku) 

nebo úmyslným (například podpálení rodinného domu). Má-li úmyslné jednání člověka 

podobu útoku je proti němu kromě krajní nouze v širším rozsahu přípustná nutná 

obrana. Závisí potom na vůli pachatele čelícího útoku člověka, zda využije krajní nouze 

nebo nutné obrany. O krajní nouzi namísto nutné obrany půjde tehdy, pokud je 

                                                   
100 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 212. 
101 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 16. 8. 1971, sp. zn. 3 Tz 54/71 
102 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 212. 
103 Chmelík, J., Novotný, F., Stočesová, S. Trestní právo hmotné. Obecná část. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 140 - 142. 
104 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 16. 8. 1971, sp. zn. 3 Tz 54/71, nebo rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 5. 6. 2008, č. j. 5 As 34/2007 - 66, v jehož judikatuře je k pojmu nebezpečí 

přistupováno shodně jako v judikatuře trestních soudů. 
105 Útok takového zvířete je nutno považovat za útok člověka, který je zvláštní formou nebezpečí a proti 

kterému je přípustná nutná obrana (viz níže v kapitole 3.1.1.5 části třetí věnující se útoku zvířete). 
106 Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 2. 1993, sp. zn. 14 Rt 101/91, kde bylo za mimořádnou 

politickou situaci shledáno násilné ochromení státní moci ze strany okupačních vojsk po 21. 8. 1968. 
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v důsledku jednání v krajní nouzi působena újma někomu jinému než samotnému 

útočníkovi. Rozdíl mezi oběma v úvahu připadajícími možnostmi je v odborné literatuře 

typicky ilustrován na případu, kdy poštovní doručovatelka zaskočena lupičem v místě, 

ze kterého není útěku, odvrací hrozící nebezpečí na svém zdraví či životě. Rozhodne-li 

se nebezpečí odvrátit tím, že útočníkovi vydá doručovanou zásilku (finanční obnos), 

v důsledku čehož je způsobena újma nikoli útočníkovi, ale zájmu na ochraně majetku 

příslušné osoby, jedná v krajní nouzi. Pokud by se ale odvážila proti útočníkovi sama 

zakročit, jednalo by se (za splnění podmínky přiměřenosti) o nutnou obranu, jelikož 

újma by zde byla působena toliko útočníkovi.
107

 V judikatuře soudů (konkrétně 

v rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 24. 2. 1987, sp. zn. 7 Tz 9/87) se zase 

můžeme setkat s následujícím skutkovým dějem, na kterém lze rovněž ilustrovat rozdíl 

mezi krajní nouzí a nutnou obranou při útoku člověka. V projednávaném případě 

pachatel v obavě o svůj život a zdraví utíkal před čtyřmi útočníky, přičemž během 

svého útěku rozbil skleněnou výplň dveří základní školy, jelikož se jednalo o jedinou 

únikovou cestu. Škoda v tomto případě byla způsobena poškozené právnické osobě 

(základní škole), nikoli útočníkům, kteří pachatele naháněli a ohrožovali.
108

 Dle 

usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 11. 12. 1980, sp. zn. 3 To 72/80, může být stav 

krajní nouze vyvolaný rovněž „vyhrůžkami a nátlakem ze strany třetí osoby na vůli 

pachatele, z kterých vyplývá nebezpečí přímo hrozící zájmům chráněným trestním 

zákonem a které omezuje svobodu rozhodování pachatele“ jednajícího v krajní nouzi. 

V právní teorii dlouhodobě (a dle mého názoru správně) převažuje závěr, že 

nebezpečí může (až na výjimku) vyvolat i ten, kdo posléze nebezpečí při jednání 

v krajní nouzi odvrátil.
109  

Proti tomuto názoru se již v roce 1975 vymezili Polášek 

a Kollár, dle kterých je proti zdravému rozumu takto řešit situace, kdy samotným 

vyvoláním nebezpečí pachatel páchá trestnou činnost, nebo situace, kdy nebezpečí je 

kryto nedbalostním zaviněním a při jeho odvracení vznikla škoda, jejíž nedbalostní 

                                                   
107 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 388 - 397. 
108 V minulosti právní teorie dovozovala, že pod pojem nebezpečí lze podřadit i útoky osob jednajících ve 

skutkovém omylu, dětí a osob nepříčetných. Tento názor je však dnes již jednoznačně překonán, čemuž 

se blíže věnuji v části třetí kapitole 3.1.1.3 nazvané „Útok nepříčetné osoby, dítěte a osoby jednající ve 

skutkovém omylu“. 
109 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 388 – 397. Shodně též Ščerba, 

F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 495 – 504, nebo Solnař, V. 

Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia Praha, 1972, s. 95. Stejný názor zastává rovněž Vokoun 

v učebnici: Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 213. 
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zavinění by jinak bylo protiprávní.
110

 S jejich názorem si však dovolím nesouhlasit 

a domnívám se, že převažující názor právní teorie je zcela opodstatněný. Myslím si, že 

názor obou jmenovaných má jisté úskalí, jelikož neposiluje motivaci osoby, která 

nebezpečí vyvolala, zabránit ještě závažnějším důsledkům, pokud by se při svém dalším 

jednáním měla vystavit nebezpečí trestněprávního postihu. Často si navíc může být 

problému, resp. postupujícího nebezpečí, vědoma toliko tato osoba a je tak žádoucí 

zajistit její reakci a snahu nebezpečí odvrátit. Uvedené lze ilustrovat na následujícím 

smyšleném skutkovém ději. Několik výrostků zakotvilo u nedalekého rybníka za 

vesnicí, kde se rozhodli opékat buřty a nepřiměřeně spoléhali na to, že s ohledem na 

dosud nevětrné počasí a jimi vytvořené opevnění udrží oheň pouze uvnitř ohniště. 

Nicméně vzhledem k tomu, že se posléze zvedl vítr, začal oheň z ohniště postupovat 

k nedaleké chatě po vyprahlé trávě. Jeden z nich proto oheň předběhl, rozbil okno chaty, 

vnikl dovnitř a přivolal hasičský sbor, který požár uhasil dříve, než stihl způsobit 

závratné škody na ohrožené chatě. Za cenu beztrestnosti dalšího jednání pachatele 

(v daném případě za neoprávněný vstup do chaty
111

), který nebezpečí vyvolal, lze 

bezesporu zabránit dalším závažnějším následkům. Stejně tak se lze důvodně domnívat, 

že ať již by pachatel byl dopaden a byl by odpovědný za tyto závažnější následky, 

případně byla-li by mu uložena povinnost k náhradě způsobené újmy, je vždy lepší 

závadovému jednání v základu zcela předejít. Právě tuto variantu převažující závěr jisto 

jistě podporuje. 

Shora popsaný převládající názor však není bezbřehý a je navíc ve třech směrech 

korigován. Předně lze zdůraznit, že takový pachatel není zbaven veškerých důsledků 

svého jednání. Pokud jednání, kterým nebezpečí vyvolal, naplnilo znaky skutkové 

podstaty některého trestného činu, bude za takový čin zcela jistě odpovědný. Vyloučena 

je v tomto směru toliko odpovědnost za jednání následné, tj. jednání, kterým odvrací již 

existující nebezpečí (za předpokladu splnění dalších podmínek krajní nouze). Dalším 

korektivem je skutečnost, že ačkoli je vyloučena odpovědnost pachatele v trestněprávní 

rovině za jeho jednání v krajní nouzi, bude za důsledky jednání v krajní nouzi stále 

odpovědný v občanskoprávní rovině, a sice bude podle ustanovení § 2906 občanského 

                                                   
110 Polášek, M., Kollár, J. Některé problémy vyloučení krajní nouze. Právník, 1975, č. 7, s. 790. 
111 V popsaném případě za porušení domovní svobody podle ustanovení § 178 odst. 1 trestního zákoníku. 
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zákoníku povinen uhradit újmu, kterou svým jednáním způsobil.
112

 Za poslední korektiv 

lze považovat tzv. vyprovokovanou krajní nouzi, která beztrestnost jednání pachatele 

rozhodně nezpůsobuje. Vyprovokovanou krajní nouzí rozumíme situaci, kdy pachatel 

nebezpečí vyvolá se záměrem následně jednat za stavu krajní nouze a vyhnout se tak 

trestní odpovědnosti za svůj plánovaný trestný čin
113

  (např. pachatel záměrně dráždil 

psa, aby ho při útoku mohl usmrtit).
114

 Polášek a Kolár mají výhradu i proti tomuto 

posledně zmíněnému korektivu, jelikož jsou přesvědčeni, že takto dochází 

k nepřípustnému rozšiřování podmínek trestní odpovědnosti v neprospěch pachatele. Je 

pravdou, že trestní zákoník v tomto směru výslovné řešení neobsahuje. Zdravý rozum 

nám však napovídá, že musí být šetřeno podstaty krajní nouze a zneužití práva nemůže 

požívat právní ochrany. Způsobil-li by pachatel nebezpečí prvoplánově, bylo by proti 

smyslu právní úpravy, aby byl na základě ustanovení o krajní nouzi vyviněn za svůj 

následný naplánovaný trestný čin. V této souvislosti lze poukázat na závěry Nejvyššího 

správního soudu vyjádřené v rozsudku ze dne 11. 2. 2021, č. j. 8 As 380/2018 - 31, dle 

kterého „se krajní nouze proto není možné dovolat přinejmenším tehdy, pokud osoba 

vyvolá nebezpečnou situaci úmyslně. Pakliže jednající osoba se vznikem nebezpečné 

situace výslovně počítá a chce ji vyvolat (úmysl přímý), nebo je vznik nebezpečné 

situace vysoce pravděpodobný a jednající osoba je smířena s tím, že tato situace nastane 

(úmysl nepřímý), pak není možné, aby se dovolala vyloučení protiprávnosti jednání, jež 

vedlo k odvrácení nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, z důvodu 

krajní nouze. Její úmyslné jednání totiž bylo prvotní příčinou toho, že vznikla potřeba 

nebezpečí odvrátit. Institut krajní nouze je dobrodiním pro toho, kdo se při odvracení 

nebezpečí dopustí jinak protiprávného činu. Bylo by proti smyslu a účelu krajní nouze 

a v rozporu se zásadou, dle které nikdo nemůže těžit ze svého úmyslného protiprávního 

jednání, aby se vyloučení protiprávnosti jednání mohl dovolávat ten, kdo jednal 

                                                   
112  Zde pouze pro úplnost poukazuji na skutečnost, že soudu, který pachatele dle ustanovení § 226 

písm. b) trestního řádu zprostí obžaloby z důvodu, že skutek není trestným činem, jelikož pachatel jednal 

v krajní nouzi, nezbude než poškozené s adhezním nárokem vždy dle ustanovení § 229 odst. 3 trestního 

řádu odkázat na řízení ve věcech občanskoprávních, a to i pokud, že pachatel nebezpečí, které odvracel, 

dříve sám vyvolal. V tomto směru trestní řád žádnou výjimku nestanoví a poškození budou muset své 

nároky uplatnit v občanskoprávním řízení. 
113 Solnař, V. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia Praha, 1972, s. 95, nebo též Šámal, P., 

a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 213. 
114 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 213. 
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přinejmenším v nepřímém úmyslu, že nebezpečná situace nastat může.“
 115

 V další části 

shora citovaného rozsudku ilustruje Nejvyšší správní soud tyto své závěry na 

komentářovém příkladu rozdráždění psa a jeho následného usmrcení, kdy dovozuje, že 

„privilegia jednání v krajní nouze může požívat jen vydráždění jinak klidného psa 

nepřiměřeným jednáním dané osoby, jestliže jednající nepřiměřeně spoléhá na to, že pes 

nezaútočí. Naopak je evidentní, že by bylo zcela proti smyslu beztrestnosti jednání 

v krajní nouzi, pokud by psa pachatel vydráždil jen z toho důvodu, aby jej pak mohl 

v krajní nouzi beztrestně zastřelit. Podobně je třeba nahlížet na situaci, kdy pachatel 

bude dráždit psa, o kterém je známo, že je agresivní a lehce se nechá vydráždit, a pro 

případ, že se tak stane, bude pachatel počítat s tím, že ho zastřelí a připraví si za tím 

účelem zbraň.“ Na základě shora uvedeného lze uzavřít, že původcem nebezpečí tedy 

může být vlastní jednání pachatele, bylo-li kryto zaviněním ve formě nedbalosti. 

Úmyslné vyvolání nebezpečí možnost jednat v krajní nouzi vylučuje. 

Závěrem této podkapitoly se patří připomenout, že nebude-li tato základní 

podmínka spočívající v existenci nebezpečí hrozícího zájmům chráněným trestním 

zákonem splněna, nemůže nastat stav krajní nouze. V důsledku absence samotného 

nebezpečí jakožto základní podmínky je potom z logiky věci vyloučeno i faktické 

splnění dalších navazujících podmínek a nelze tedy uvažovat nejen o stavu krajní nouze, 

ale ani o možném stavu krajní nouzi blízkému. Zároveň tak odpadá související úvaha 

o možném překročení mezí krajní nouze. 

 

 

3.1.1 Putativní krajní nouze 

 

V předchozí kapitole byla rozebrána esenciální podmínka stavu krajní nouze, 

kterou je existence nebezpečí, které hrozí zájmu chráněnému trestním zákonem. 

V předchozí kapitole však nezaznělo, že praxe (konkrétně lze zmínit například 

                                                   
115  V tomto směru se lze judikaturou Nejvyššího správního soudu bezesporu inspirovat. Vedou mě 

k tomuto závěru hned dva důvody. Za prvé je právní úprava institutu krajní nouze v ustanovení § 24 

zákona o odpovědnosti za přestupky shodná s tou obsaženou v trestním zákoníku. Za druhé se správní 

soudnictví dlouhou dobu v oblasti přestupkového práva inspiruje naukou a judikaturou v trestněprávní 

oblasti, a přestupkovému právu se tak přezdívá tzv. malé trestní právo. Lze jistě připustit, že existují 

oblasti, ke kterým obě vrcholné soudní instance přistupují odlišně (jako je např. pojem totožnosti skutku), 

nicméně okolnosti vylučující protiprávnost k těmto oblastem nepatří. 
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rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 1979 ve věci sp. zn. 7 Tz 25/79 nebo 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2008 ve věci sp. zn. 5 Tdo 1490/2007), jakož 

i odborná literatura
116

, standardně, jednoznačně a dlouhodobě dovozují, že trestněprávní 

úprava zároveň implicitně vyžaduje, aby takové nebezpečí bylo objektivně dáno. 

Nebezpečí musí tedy reálně hrozit, nestačí pouhé mylné přesvědčení pachatele. 

Existuje-li nebezpečí pouze v mysli a mylném přesvědčení pachatele hovoříme 

o tzv. putativní (zdánlivé, domnělé) krajní nouzi.
 

Nejvyšší správní soud k tomu 

v rozsudku ze dne 23. 6. 2011, č. j. 5 As 10/2011 - 111, doplnil, že „pokud nebezpečí 

není reálné, neexistuje ani ohrožení zákonem chráněných zájmů, nejde o čin spáchaný 

při odvracení nebezpečí a nevzniká právo jednat v krajní nouzi. Odstraňování 

domnělého nebezpečí, při němž dochází k porušování zájmů jiných osob, je 

společensky nebezpečné a nežádoucí.“ Putativní krajní nouze, ač se tak z názvu může 

mylně jevit, není okolností vylučující protiprávnost. Putativní krajní nouze, jak bývá 

standardně dovozováno i v judikatuře soudů (příkladem lze zmínit usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 13. 7. 2011, č. j. 3 Tdo 758/2011 - 18), je případem pozitivního 

skutkového omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost (error facti), který upravuje 

ustanovení § 18 odst. 4 trestního zákoníku a souvisí tedy s otázkou zavinění. Jelikož 

případ pozitivního skutkového omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost není 

samotnou okolností vylučující protiprávnost, nedochází v jeho důsledku k negaci 

protiprávnosti, nicméně dochází k negaci zavinění úmyslného (ve formě přímého či 

nepřímého úmyslu), jakož i zavinění nedbalostního ve formě vědomé nedbalosti. Za 

jednání v putativní krajní nouzi tak přichází v úvahu trestní odpovědnost pachatele 

pouze za trestný čin spáchaný z nevědomé nedbalosti, jestliže s ohledem na okolnosti 

případu a své poměry pachatel mohl a měl předpokládat, že nejde o skutečné nebezpečí. 

Nedbalost pachatele tedy spočívá v jeho omylu o povaze nebezpečí, kterému se mohl 

a měl vyvarovat.
117

 Za předpokladu, že se tomuto skutkovému omylu nemohl 

vyvarovat, nemohl-li tedy s ohledem na související okolnosti rozpoznat, že nebezpečí 

není skutečné, nebude dána jeho trestní odpovědnost ani za trestný čin spáchaný 

z nevědomé nedbalosti. Nutno rovněž podotknout, že ne všechny trestné činy mají 

i svou nedbalostní variantu, nebo mohou být kryty zaviněním i ve formě nedbalosti. 

                                                   
116 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 428, 

shodně též Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 213. 
117 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 217. 
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V těchto případech by byl pachatel rovněž beztrestný. Od pozitivního skutkového 

omylu je nutné odlišit negativní skutkový omyl o okolnostech vylučujících 

protiprávnost, kterého by se pachatel dopustil tehdy, pakliže by si myslel, že páchá 

trestný čin, ačkoli by ve skutečnosti jednal za okolnosti vylučující protiprávnost.  

 Zároveň je však nutné si uvědomit, že aby daná situace byla jako putativní 

krajní nouze (pozitivní omyl) posouzena, dle rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze 

dne 16. 2. 1954, sp. zn. 10 To 28/54, nestačí, aby v mylné představě pachatele toliko 

existovalo nebezpečí hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, ale zároveň musí být 

ze subjektivního hlediska (v mysli pachatele) dodrženy i další podmínky jinak stanové 

pro krajní nouzi. Uvedené bylo potvrzeno i v recentním usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 26. 9. 2019, sp. zn. 5 Tdo 1121/2019. To pochopitelně nemění ničeho na tom, že 

reálně o nebezpečí nepůjde a ostatní (navazující) podmínky být tedy fakticky naplněny 

nemohou. Stav krajní nouze však musí být ve všech směrech, byť fiktivně, dán v mysli 

pachatele, v opačném případě o putativní krajní nouzi nejde a pachatel nebude 

benefitovat z důsledků jednání v putativní krajní nouzi. Jeho trestní odpovědnost za 

úmyslný trestný čin ani trestný čin spáchaný z vědomé nedbalosti by v takovém případě 

vyloučena nebyla (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. 3 Tdo 

1379/2019). Nejvyšší soud
118

, jakož i Ústavní soud
119

, tedy opakovaně potvrdili, že ani 

při domnělé krajní nouzi nesmí být překročeny její domnělé meze, jelikož platí-li jisté 

podmínky pro odvracení skutečného nebezpečí, tím spíše musejí na základě logického 

výkladu (argumentum a maiore ad minus) platit i pro odvracení nebezpečí domnělého 

ve smyslu ustanovení § 18 odst. 4 trestního zákoníku, kdy vlastně o žádné nebezpečí 

nejde. S tímto výkladem se osobně zcela ztotožňuji. 

Putativní krajní nouzi lze demonstrovat na následujícím případu projednávaném 

Nejvyšším soudem v roce 2019 ve věci sp. zn. 5 Tdo 1121/2019. Obviněný svou jízdu 

v podnapilém stavu obhajoval stavem krajní nouze, kdy bezprostředně hrozící 

nebezpečí vyvodil z toho, že se sám v nočních hodinách nacházel na opuštěném místě 

a získal důvodné podezření, že je pronásledován podezřelým vozidlem. S ohledem na 

skutečnost, že byl obviněný sledován vozidlem městských strážníků označeným 

barvami a nápisy městské policie se zapnutými výstražnými světly, bylo v prvé řadě 

                                                   
118 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2019, sp. zn. 5 Tdo 1121/2019 
119 Shodně též usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3353/20, nebo usnesení 

Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2020, sp. zn. I. ÚS 1988/20 
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vyvráceno, že byl obviněný ze subjektivního hlediska důvodně přesvědčen o jím 

prezentovaném nebezpečí pro svůj život. Nicméně i pakliže by obviněný skutečně 

subjektivně byl přesvědčen o hrozícím nebezpečí a mohlo-li být teoreticky uvažováno 

na případ putativní krajní nouze, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že se o případ putativní 

krajní nouze nejednalo, jelikož nebyly dodrženy její další podmínky. V daném případě 

bylo totiž shledáno, že bylo možné vyřešit situaci jiným způsobem, a sice přivoláním 

příslušníků Policie ČR, tudíž došlo k překročení domnělých mezí domnělé krajní nouze 

stran podmínky subsidiarity. 

Na tomto místě považuji za vhodné dále zdůraznit, že jakkoli je důležité 

rozlišovat mezi situací domnělé krajní nouze (tj. situací, kdy o krajní nouzi vůbec nejde) 

a situací krajní nouzi blízké, nelze jednu či druhou situaci považovat apriori za 

závažnější. Na povahu a závažnost činu pachatele je totiž nutné usuzovat z konkrétních 

okolností daného případu. Byť by se tedy mohlo na první pohled zdát, že jednání 

v putativní krajní nouzi musí být nutně závažnější, než tomu může být u pouhého 

překročení mezí krajní nouze, není tomu tak. Zejména nedodržení požadavku 

proporcionality ve vztahu ke způsobenému následku může být v daném případě mnohdy 

daleko závažnější, než jednání za domnělého nebezpečí a dodržení podmínky 

proporcionality. 

 

 

3.2 Překročení časových mezí, aneb exces extenzivní 

 

Další podkapitola se věnuje překročení druhé podmínky krajní nouze, která 

vymezuje časový rámec dovoleného jednání pachatele v krajní nouzi. Ve stručnosti lze 

v prvním odstavci této kapitoly nastínit, že pachatel je dle ustanovení § 28 trestního 

zákoníku oprávněn v krajní nouzi jednat pouze po určitou přechodnou dobu, kterou nám 

vymezuje příslušné stadium hrozícího nebezpečí. Pachatel může dle relevantního stadia 

hrozícího nebezpečí jednat v krajní nouzi pouze po tu dobu, po kterou jsou zájmy 

chráněné trestním zákoníkem ohroženy přímo (bezprostředně). Tento časový rámec 

pachatel tedy překročí tehdy, jestliže svým jednáním odvrací nebezpečí, které ještě 

bezprostředně nehrozí (jedná předčasně), nebo nebezpečí, které již pominulo (jedná 

opožděně). V obou popsaných případech hovoříme o tom, že pachatel překročil časové 
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meze krajní nouze. Judikatura
120

 a nauka
121

 označují tento způsob překročení mezí 

krajní nouze rovněž jako exces extenzivní. 

Rozvedeme-li shora nastíněné do větších podrobností, lze předně poukázat na tři 

stadia hrozícího nebezpečí, proti němuž jednání pachatele může směřovat: 

 

1. nebezpečí, které hrozí v budoucnu, 

2. nebezpečí, které hrozí přímo (bezprostředně), a 

3. nebezpečí, jehož hrozba již pominula. 

 

K jednání v krajní nouzi opravňuje pachatele pouze druhé stadium hrozícího nebezpečí, 

tj. stadium přímo hrozícího nebezpečí. Výklad pojmu přímo hrozícího nebezpečí 

v minulosti přiblížil Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 6. 10. 2005, 

sp. zn. 7 Tdo 1235/2005, dle kterého o přímo hrozícím nebezpečí hovoříme tehdy, 

jestliže „z něho ihned, okamžitě a bezprostředně vyplývá reálná možnost vzniku újmy 

na chráněném zájmu.“
122

 Uvedené může nastat ve dvou typových situacích. První 

taková situace dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 7 Tdo 272/2016, 

nastane, když se sled událostí kontinuálně a rychle vyvíjí směrem ke způsobení 

škodlivého následku a lze důvodně předpokládat, že bez vnějšího zásahu ke škodlivému 

následku dojde. V praxi se můžeme setkat například s prudce se zhoršujícím zdravotním 

stavem pachatele, který jej již intenzivně ohrožuje na životě či zdraví, jak bylo 

dovozeno v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2010, sp. zn. 3 Tdo 414/2010. 

V nauce je potom tato situace nastíněna na případu požáru postupující za suchého 

a větrného počasí k nedalekému stavení
123

. Druhou situací rozumíme dle usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2008, sp. zn. 7 Tdo 686/2008, stav, kdy vývoj událostí 

již dále nepostupuje, „nepokračuje, ale jsou splněny téměř všechny podmínky potřebné 

k tomu, aby nastala hrozící porucha, přičemž k uskutečnění zbývající podmínky postačí 

náhoda, která může kdykoli bezprostředně a s velkou pravděpodobností nastat“ „(např. 

povodeň dosáhla hráze, dosahuje k jejímu okraji a hráz vykazuje známky narušení, 

                                                   
120 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2013, č. j. 6 Tdo 871/2013 - 27. 
121 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Nakladatelství 

Leges, s.r.o., 2019, 271. 
122 Nejvyšší soud pojem „přímo hrozícího nebezpečí“ vymezil i v minulosti v rozhodnutí sp. zn. Zm III 

504/24.   
123 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 s. 213. 



47 

 

z tohoto důvodu bezprostředně hrozí její protržení a zatopení, popř. zničení obytného 

domu, přitom je možno protrhnout méně důležitou hráz, kde je možno odvést vodu 

mimo obytnou část města a zatopit pouze kůlny patřící k jinému domu stojícímu na 

rozdíl od nich na návrší).“
124

 Stejně jako samotná existence nebezpečí musí být reálná, 

musí být jeho přímá hrozba dána objektivně. Jistou relevanci má však i skutečnost, jak 

byla intenzita hrozícího nebezpečí vnímána jednajícím.
125

 Ústavní soud ve svém 

usnesení ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. II. ÚS 2435/09, však dovodil, že subjektivní 

představa jednajícího o splnění časové podmínky nemůže sama o sobě zhojit její 

nedostatek z objektivního hlediska. Pouze na okraj se patří doplnit, že časový rámec 

jednání pachatele vymezený tímto stadiem hrozícího nebezpečí pochopitelně nelze určit 

měřitelnou jednotkou času. Jedině na základě posouzení specifických skutkových 

okolností každého případu si budeme moci zodpovědět, zda se v daném případě jednalo 

o nebezpečí, kterého hrozilo bezprostředně, či nikoli. Samotná délka časového úseku, 

po kterou se o bezprostřední nebezpečí jedná, se ale může podstatně lišit i například ve 

dvou skutkově obdobných situacích. Představme si, že v důsledku povodně začnou 

praskat hráze na různých řekách v různých obcích. V prvém případě pak s ohledem na 

vyšší tlak vody, či méně rezistentní materiál může postupovat nebezpečí daleko rychleji 

než v případě druhém a bezprostřednost takového nebezpečí tak bude nutně dána po 

kratší časově měřitelný úsek.  

Na základě shora vymezeného lze dovodit, že existuje-li sice podoba 

konkrétního nebezpečí, ale jeho hrozba je ještě budoucí (vzdálená) a nezadržitelně se 

neodvíjí od dané situace, není pachatel ještě oprávněn v krajní nouzi jednat. Jeho 

jednání bude v takové situaci označeno za předčasné a vymykající se časovým mezím 

vymezeným ustanovením § 28 trestního zákoníku, pročež bude jeho jednání 

představovat exces z krajní nouze. Uvedené lze přiblížit na případě projednávaném 

v judikatorní praxi Nejvyššího soudu. Ten, ač v usnesení ze dne 11. 12. 1980, 

sp. zn. 3 To 72/80, obecně připustil, že původcem nebezpečí mohou být i vyhrůžky 

a nátlak ze strany třetí osoby na vůli pachatele hrozbou nebezpečí, zároveň podtrhl, že 

se musí jednat o výhrůžky, z nichž plyne nebezpečí, které zájmy chráněné trestním 

zákonem ohrožuje bezprostředně. Vztaženo na konkrétní skutkový děj, bezprostřednost 

hrozícího nebezpečí plynoucího z vyhrůžek dovodíme například již ve shora zmíněném 

                                                   
124 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 388 – 397. 
125 R 4532/1932 In: Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 388 – 397. 
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případě poštovní doručovatelky, na kterou je mířeno střelnou zbraní pod pohrůžkou 

usmrcení, nevydá-li lupiči doručovaný finanční obnos. Naproti tomu bylo v usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 6. 10. 2005, sp. zn. 7 Tdo 1235/2005, dovozeno, že 

vynucování páchání soustavné trestné činnosti pachatelem pod obecně formulovanými 

vyhrůžkami na adresu jeho a jeho rodiny jejich budoucí, nikoli bezprostřední, fyzickou 

likvidací nemohou být za nebezpečí přímo hrozící ve smyslu ustanovení § 28 trestního 

zákoníku považovány s ohledem na jejich podstatu. Vyhrůžky totiž mají dle shora 

citovaného usnesení Nejvyššího soudu v takovém případě obecný charakter a mají 

stimulovat vůli pachatele po dlouhou dobu do budoucna. 

Překročení časového rámce, resp. časové podmínky, jednání pachatele potom 

úzce souvisí s překročením (třetí) podmínky subsidiarity, jelikož přibližováním 

nebezpečí a de facto i zkracováním časového prostoru na reakci proti němu dochází 

k postupné eliminaci možných způsobů jeho odvrácení. Úzkou souvislost druhé a třetí 

podmínky lze demonstrovat již na shora nastíněném případu páchání trestné činnosti 

pod tvrzenými obecnými vyhrůžkami na adresu pachatele a jeho rodiny jejich 

budoucí, nikoli bezprostřední, fyzickou likvidací. V daném případě (ve věci 

sp. zn. 7 Tdo 1235/2005) Nejvyšší soud předně shledal, že nebezpečí nehrozí v daném 

případě bezprostředně (odůvodnění viz shora), a zároveň dovodil, že pachateli za těchto 

okolností ničeho nebránilo obrátit se s žádostí o poskytnutí ochrany na některou ze 

složek Policie ČR nebo státní zastupitelství a nebezpečí tak odvrátit tímto jiným 

způsobem. Souvztažnost obou podmínek si lze znázornit také na případu, který 

posuzoval Nejvyšší soud v roce 2012 (ve věci sp. zn. 7 Tdo 677/2012). Obviněný se 

v rámci své obhajoby dovolával rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR z roku 1968 ve 

věci sp. zn. 1 Tz 2/68, kde soud uzavřel, že jednání podnapilého řidiče, který veze 

zraněnou osobu do nemocnice za účelem zajištění včasné lékařské pomoci, přichází do 

úvahy posoudit jako jednání v krajní nouzi. Nejvyšší soud závěry vyjádřené v tomto 

rozhodnutí nikterak nezpochybnil ani v roce 2012, nicméně poukázal na podstatnou 

odlišnost projednávaného skutkového stavu, v jehož rámci jednání v krajní nouzi 

nedovodil. Zdravotní komplikace, kterými byl v případě z roku 2012 stižen spolujezdec 

obviněného, nebyly shledány takové intenzity, aby dotyčného bezprostředně ohrožovaly 

na životě či zdraví, v důsledku čehož nebyla naplněna časová podmínka nebezpečí 

bezprostředně hrozícího. Tato okolnost ve svém důsledku nutně vyloučila rovněž 
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splnění podmínky subsidiarity, jelikož za situace, kdy zdravotní komplikace nebyly 

toho rázu, že by vyžadovaly poskytnutí neodkladné lékařské pomoci, bylo možné 

odvrátit nebezpečí jiným způsobem. Spolujezdec mohl bezesporu vyčkat přivolání 

záchranné služby. Tím spíše za situace, kdy spolujezdec byl stižen zdravotními 

komplikacemi prakticky v místech, kde se nacházela nemocnice. Z popisu skutkového 

děje v citovaném rozhodnutí zároveň nelze přehlédnout, že spolujezdec disponoval 

mobilním telefonem, čímž se situace rovněž podstatně odlišovala od té, která s ohledem 

na stav techniky musela panovat v roce 1968.
126

 

O překročení časových mezí krajní nouze potom půjde rovněž v případě, kdy 

pachatel odvracel nebezpečí, které již pominulo, nebo k němuž již došlo, avšak nehrozí 

další rozšíření způsobené poruchy. I tento případ lze pro lepší pochopení a představu 

znázornit na konkrétně projednávaném případě, v němž soud uzavřel, že „vlastník 

pozemku není oprávněn bránit se proti škodě, kterou mu na něm působí škodná zvěř 

tím, že jí v době, kdy její přímý útok ani nehrozí, stíhá a složí v okrsku, v němž mu 

nepřísluší právo myslivosti.“
127

 Dle mého názoru lze nebezpečí
128

, které již pominulo, 

shledat rovněž v případě projednávaném Nejvyšším soudem v roce 2008 ve věci 

sp. zn. 5 Tdo 1490/2007. V daném případě bylo ze skutkových zjištění zřejmé, že 

pachatel po předchozí drobné dopravní nehodě a navazující slovní rozepři 

s poškozeným promáčkl dveře osobního vozidla poškozeného. Nejvyšší soud dovodil, 

že pachatel své jednání zaměřil proti majetku poškozeného v době, kdy mu přímo žádné 

nebezpečí na zdraví či životě z dopravní nehody nehrozilo. Naopak svým jednáním 

reagoval na předchozí ohrožení a jeho jednání bylo označené za učiněné v afektu. 

Nakonec je možné poukázat na rozhodnutí z roku 2016, kde byl projednáván přečin 

porušování domovní svobody podle ustanovení § 178 odst. 1, odst. 2 trestního 

zákoníku. Nejvyšší soud v předmětném usnesení ze dne 10. 5. 2017, 

                                                   
126 Kromě shora citovaného usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 7 Tdo 677/2012, lze 

potom odkázat i na další rozhodnutí, kde byl tento závěr opakovaně potvrzen. Například se jedná 
o usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25. 9. 1989, sp. zn. 7 Tz 17/89, usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 2. 3. 2016, sp. zn. 7 Tdo 272/2016, nebo nejnovější usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2018, 

sp. zn. 3 Tdo 59/2018. V posledním případě však ve vztahu k přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání dle ustanovení § 337 trestního zákoníku, kdy obviněný odůvodňoval řízení vozidla přes 

uložený zákaz činnosti poukazem na zdravotní problémy těhotné spolujezdkyně. 
127 R 6960/1942 In: Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 388 – 397. 
128 V projednávaném případě nicméně nebezpečí mylně existovalo toliko představě pachatele s ohledem 

na okolnosti dopravní nehody, kterou soudy označily za drobnou. Pro úplnost se patří připomenout, že 

o putativní krajní nouzi může jít toliko tehdy, jsou-li splněny i další domnělé podmínky domnělé krajní 

nouze, jak je vysvětleno shora. 
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sp. zn. 3 Tdo 443/2017, uzavřel, že „je nepochybné, že důvodem příchodu do domu 

poškozených a incidentu byla snaha si to vyřídit s poškozenými za napadení J. V., nikoli 

obavy o zdraví J. V. Lze tedy uzavřít, že obviněný nemohl jednat v krajní nouzi, jestliže 

při vědomí skutečnosti, že mělo dojít k fyzickému napadení jiné osoby, která se již 

nenacházela v ohrožení, čehož si musel být obviněný vědom, porušil domovní svobodu 

poškozeného, veden úmyslem potrestat poškozeného za jeho předchozí chování, které 

vedlo k ublížení na zdraví jiné osoby.“ 

 

 

3.3 Překročení mezí podmínky subsidiarity 

 

Následující podkapitola je zaměřena na překročení mezí podmínky subsidiarity, 

což úzce souvisí s překročením časové podmínky krajní nouze, jak již bylo rozvedeno 

v předchozí kapitole. Podmínka subsidiarity vylučuje možnost jednat v krajní nouzi 

tehdy, mohl-li pachatel nebezpečí odvrátit jiným způsobem, kterého si byl vědom. 

Požadavek subsidiarity totiž „vychází z toho, že odvracení nebezpečí se zpravidla 

dotýká zájmu osob, které na vzniku nebezpečí nemají žádné viny, a na jeho způsobení 

se v žádném směru nepodílely […]. Proto, je-li možno přímo hrozící nebezpečí včas 

a spolehlivě odvrátit jinak, nemůže ohrožený použít jednání v krajní nouzi, ale musí 

využít této možnosti“, jak dovodil Nejvyšší soud v usnesení ze dne 31. 3. 2020, 

sp. zn. 3 Tdo 1379/2019. Je tak vyjádřena a de facto i zajištěna podpůrná a pomocná 

role institutu krajní nouze.
129

 

Pro posouzení, zda je podmínka subsidiarity v daném případě naplněna či zda 

došlo k překročení jejich mezí, je stěžejní výklad použitého pojmu „jinak“ stran 

možných způsobů odvracení hrozícího nebezpečí. Při interpretaci tohoto pojmu 

prostřednictvím metody jazykového výkladu stricto sensu bychom dospěli ke striktním 

závěrům, že v krajní nouzi nelze jednat tehdy, nabízelo by se více alternativ pro 

odvrácení hrozícího nebezpečí.
130

 Na podkladě takového výkladu si lze dodržení 

podmínky subsidiarity velice dobře představit v případě, kdy pachatel skutečně nemá 

žádnou jinou reálnou možnost, jak odvrátit hrozící nebezpečí, než jednáním, kterým 

                                                   
129 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 495 - 504. 
130 Kubová, O. K některým otázkám krajní nouze. Bulletin advokacie, 1998, č. 10, s. 49. 
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zasáhne chráněné zájmy, tj. než činem jinak trestným. V takovém případě pachatel 

meze krajní nouze při zachování dalších podmínek bezesporu nepřekročí. Typicky se 

může jednat o již zmíněný případ poštovní doručovatelky, od níž lupič vyžaduje 

finanční obnos pod pohrůžkou usmrcení namířenou střelnou zbraní, přičemž se 

nacházejí v místech, z nichž nemá prostor k úniku. Obdobně se problematicky nejeví 

posouzení situace, kdy pachatel může volit mezi jednáním, kterým nebudou vůbec 

dotčeny zájmy chráněné trestním zákoníkem (typicky útěk před bezprostředním 

nebezpečím), a jednáním, kterým zájmy dotčeny budou (např. rozbití věci ve snaze 

odehnat útočící zvíře). Pachatel je pochopitelně povinen upřednostnit 

jednání, v důsledku kterého nebudou zájmy chráněné trestním zákoníkem dotčeny 

vůbec. Zvolí-li v daném případě jiný způsob se škodním důsledkem, meze podmínky 

subsidiarity překročí. Uvedené teoretické závěry lze znázornit i na konkrétním 

skutkovém ději projednávaném v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu (ve věci 

sp. zn. 4 Tdo 806/2013). V daném případě pachatel vnikl v Praze na oplocený pozemek 

a do nouzové stavby s argumentací hrozícího umrznutí. Nejvyšší soud se s názorem 

pachatele neztotožnil a uzavřel, že pachatel meze podmínky subsidiarity překročil, 

neboť mohl absenci vlastního příbytku řešit cestou humanitárních organizací, které svou 

činnost hojně vyvíjejí zejména na území hlavního města Prahy. Pachateli se tedy 

v daném případě nabízel jiný způsob odvrácení nebezpečí bez trestněprávně 

relevantního následku. 

V praxi však nelze vycházet toliko ze shora nastíněného jazykového výkladu 

stricto sensu, jelikož případy, kdy pachatel může situaci odvrátit toliko jediným 

způsobem nebo sice dvěma způsoby, přičemž z toho jedním bez škodních důsledků, 

jsou v běžném životě s ohledem na jeho variabilitu ojedinělé a je s nimi pracováno spíše 

v textech učebnic za účelem zjednodušení pro lepší vysvětlení dané matérie. Na tento 

striktní jazykový bylo v nauce od počátku poukazováno toliko jako na určitou 

zajímavost a tento výklad se nikdy neujal
131

, jelikož může vést k absurdním důsledkům. 

„Představme si člověka, napadeného rozzuřeným zvířetem. Má dvě možnosti - může 

drahé zvíře zabít, anebo se spasit útěkem přes záhon stejně drahých květin. Na krajní 

nouzi se ovšem nemůže odvolávat. Zastřelí-li zvíře, dozví se, že mohl utíkat přes 

                                                   
131 Kuchta, J. Nutná obrana a krajní nouze. Brno: UJEP Brno, 1977, s. 60 - 64. 
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květiny, pošlape-li květiny, mohl přece býka zabít.“
132

 Interpretujeme-li sporný pojem 

pomocí výkladu teleologického, kdy se zamyslíme nad účelem právní normy, 

dospějeme k závěru, že k překročení mezí podmínky subsidiarity nedojde ani 

v prezentovaném případě. Za situace, kdy pachatel zachoval podmínku proporcionality, 

jelikož zabránil závažným následkům na svém zdraví od rozzuřeného zvířete, je 

irelevantní, jaký z těchto stejně invazivních způsobů zvolil k odvrácení hrozícího 

nebezpečí. 

V této souvislosti si však ještě musíme položit otázku, jak se má pachatel 

zachovat, nabízí-li řešení konkrétní situace sice možnost jednat více způsoby, nicméně 

každým z těchto způsobů oprávněné zájmy zasáhne avšak různou měrou, byť při 

zachování podmínky proporcionality, tj. všechny v úvahu přicházející následky budou 

ve svém důsledku méně závažné než ten, který hrozil. Má pachatel v daném případě 

kalkulovat možné následky těchto jednotlivých variant v úvahu přicházejících jednání 

a volit tu nejméně invazivní? Kuchta je toho názoru, že „jednající nemusí vybrat ten 

způsob, který způsobí nejmenší škodu, protože ustanovení o krajní nouzi nevyžaduje, 

aby bylo zvoleno jednání se způsobením nejmenší škody ze všech. Vyžaduje se pouze 

jedna podmínka - škoda způsobená při odvracení nebezpečí musí být menší než ta, která 

hrozila. Do této hranice škody je jednání společensky prospěšné, protože vzniku větší 

škody zabraňuje způsobením škody menší.“
133

 Na základě této úvahy uzavírá, že 

podmínka subsidiarity je splněna, pokud nelze nebezpečí zamezit způsobem bez dotčení 

chráněných zájmů a vzniku škody (při zachování podmínky proporcionality).
134

 Naproti 

tomu Jelínek je toho názoru, že pachatel musí v takovém případě volit řešení nejméně 

invazivní. Příkladem uvádí dezorientovanou osobu v horách, které hrozí zabloudění 

a umrznutí, načež narazí na horskou chatu skýtající možnost útočiště. Od této osoby 

potom vyžaduje, aby při zjednání vstupu do chaty volila nejšetrnější způsob, například 

rozbití malé okenní výplně namísto rozbití vstupních dveří.
135

 K tomu se kloní rovněž 

Novotný.
136

 Solnař druhé pojetí doplňuje tím, že „ by takový požadavek sice byl ve 

shodě se základním rysem krajní nouze - chránit důležitější zájem obětováním zájmu 

                                                   
132 Kubová, O. K některým otázkám krajní nouze. Bulletin advokacie, 1998, č. 10, s. 49. 
133 Kuchta, J. In: Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 429. 
134 Kuchta, J. In: Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 429. 
135 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, 267. 
136 Novotný, F. Krajní nouze. Magazín Security, 1995, č. 2, s. 36. 
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méně závažného, ale kladl by patrně přílišné požadavky na jednajícího, který se 

rozhoduje k jednání zpravidla ve stavu tísně a rozrušení.“
137

 Na zvýšené nároky kladené 

na jednajícího upozorňuje rovněž Vokoun.
138

 Osobně stojím někde na pomezí obou 

shora nastíněných názorů. Nesouhlasím s kategorickým pojetím, kdy pachatel může při 

zachování podmínky proporcionality libovolně zvolit jakýkoli způsob odvrácení 

nebezpečí. Naproti tomu rovněž nelze souhlasit s tím, že pachatel musí ve všech 

případech a za všech situací hledat řešení nejméně invazivní. Objevují se totiž 

bezesporu případy, kdy toho pachatel objektivně ani není schopen. S druhým ze shora 

předestřených názorů je však třeba souhlasit v tom, že pokud se pachateli nabízejí 

různé, byť stejně účinné, způsoby řešení problematické situace, přičemž lze na první 

pohled již samotným selským rozumem seznat různou závažnost důsledků jednotlivých 

řešení, je skutečně třeba dospět k závěru, že pachatel musí preferovat řešení nejméně 

invazivní. Nutnost volby nejméně invazivního řešení a nemožnost rezignace na 

důsledky jednání pachatele lze prakticky velice dobře demonstrovat na shora popsaném 

fiktivním případu ztraceného turisty a horské chaty. Oba tyto následky by byly 

bezesporu méně závažné než následek, který hrozil (smrt ztracené osoby), avšak bylo-li 

v silách pachatele uvážit a zvolit jednání s příznivějším následkem (v daném případě 

méně invazivní vstup do objektu), měl by být šetrný k zájmům poškozené osoby 

a přistoupit k řešení nejméně invazivnímu. Shora nastíněný přístup však nelze aplikovat 

bez dalšího ve všech případech, jelikož naráží na jistá úskalí, jak upozorňují mj. Solnař 

s Vokounem. Je potřeba si uvědomit, že pachatel pochopitelně nemusí být objektivně 

schopen ve všech případech intenzitu následků možných jednání posoudit. Pachateli za 

tím účelem mohou scházet relevantní informace, odborné znalosti nebo se jednoduše 

může závažnost následků v daném případě stírat. Nejvyšší soud ČSSR ve svém 

rozhodnutí ze dne 16. 8. 1971, sp. zn. 3 Tz 54/71, dále zdůraznil, že „při hodnocení, zda 

nebezpečí bylo možno odvrátit jinak, je třeba také brát v úvahu jen ty možnosti 

obviněného, kterými bylo lze odvrátit nebezpečí spolehlivě a včas.“ Dále je dle usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. 3 Tdo 1379/2019, bezesporu potřeba brát 

v potaz psychickou zátěž jednající osoby související s časovým presem, v němž se 

ocitla. Časový přes bezesporu může neblaze ovlivnit kvalitu rozhodnutí jednající osoby. 

Po pachateli proto nelze žádat, aby ve všech případech a za všech okolností zdlouhavě 

                                                   
137 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Orac, 2003, s. 141. 
138 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 213. 
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kalkuloval následky možných jednání, když toho někdy ani s ohledem na absenci 

odborných znalostí či dostupných informací nebo časový pres nemusí být schopen. Na 

základě shora uvedeného lze tedy dospět k závěru, že východiskem pro náležité 

posouzení překročení mezí podmínky subsidiarity je prvý z nastíněných přístupů, který 

je však nutné korigovat přístupem druhým. Přicházelo-li by tedy do úvahy několik 

řešení se škodními důsledky, je pachatel oprávněn zvolit jakékoli řešení vyjma toho, 

které se každé rozumně smýšlející osobě jeví oproti ostatním řešením od samého 

počátku zjevně nevhodným a nepřiměřeným (byť by i takový způsob byl stále v mezích 

podmínky proporcionality). Pakliže by pachatel na následky svého jednání zcela 

rezignoval, překročil by dle mého názoru meze podmínky subsidiarity. 

 

 

3.4 Překročení mezí podmínky proporcionality, aneb exces intenzivní 

 

Předposlední podmínkou, kterou nalezneme zakotvenou v ustanovení § 28 

odst. 2 trestního zákoníku, je podmínka proporcionality. Na základě této podmínky je 

vyžadováno, aby následek způsobený jednáním v krajní nouzi nebyl zřejmě stejně tak 

závažný nebo závažnější než ten, který hrozil. Tato podmínka zabezpečuje samotnou 

podstatu krajní nouze. „Zájem, který by měl být obětován, se totiž nemůže těšit 

stejnému nebo zvýšenému ohledu (ochraně) než zájem krajní nouzí chráněný, poněvadž 

přesouvání rovnocenné nebo dokonce vyšší škody na jiného je nežádoucí a není 

společensky prospěšné.“
139

 Podmínka proporcionality tedy vyjadřuje vztah mezi 

následkem na ohroženém a obětovaném zájmu. O překročení mezí této podmínky 

potom dle judikaturních závěrů Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc ve věci 

sp. zn. 72 A 14/2014 hovoříme tehdy, je-li z objektivního i subjektivního hlediska 

následek jednání v krajní nouzi způsobený na obětovaném zájmu stejně tak závažný 

nebo závažnější než ten, který hrozil zájmu ohroženému. Shodně koncipuje zkoumání 

(ne)překročení podmínky proporcionality rovněž Vokoun.
140

 Judikaturou
141

 i naukou
142

 

je takovéto překročení mezí označováno jako exces intenzivní. Objektivní i subjektivní 

                                                   
139 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 430. 
140 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 214. 
141 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2013, č. j. 6 Tdo 871/2013 - 27. 
142 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, 271. 
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hledisko jsou spolu vzájemně spjaty a žádné z nich nemůže být ponecháno stranou. Ať 

již na předmětnou problematiku budeme nahlížet hlediskem objektivním či 

subjektivním, je při posuzování proporcionality mezi hrozícím následkem a následkem 

způsobeným jeho odvracením vždy nezbytné porovnávat nejen význam ohroženého 

a obětovaného zájmu, ale i rozsah poruchy hrozící a způsobené.
143

 Úvaha, resp. aspekty, 

které je potřeba vzít do úvahy pro závěr o tom, zda byly v daném případě dodrženy či 

překročeny meze podmínky proporcionality, se mírně odlišují v závislosti na tom, zda 

proti sobě v kolizi stojící zájmy jsou téhož druhu či nikoli, jak bude osvětleno níže. 

Rozdíl mezi oběma hledisky spočívá v tom, že v případě objektivního hlediska 

hodnotíme shora uvedené racionálně na základě faktických skutkových okolností 

zjištěných a posouzených za pomocí exaktních metod a nezohledňujeme subjektivní 

vjemy jednající osoby. Zatímco v případě subjektivního hlediska reflektujeme, jak se 

poměřování následků jevilo, potažmo při zachování jisté míry rozumnosti mělo jevit, 

pachateli v době činu s ohledem na specifické okolnosti daného případu a jeho 

vlastnosti a možnosti. 

V další části této kapitoly bude předmětná problematika rozebrána zprvu 

z hlediska objektivního.  

Porovnávání závažnosti následků na ohroženém a obětovaném zájmu se do jisté 

míry komplikuje, stojí-li proti sobě zájmy jiného druhu (například zájem na ochraně 

lidského zdraví a zájem na ochraně majetku). V takovém případě je předně nutné vážit 

význam ohroženého a obětovaného zájmu (stránku kvalitativní). Ponechat stranou však 

v některých případech nicméně nelze ani porovnání rozsahu hrozícího a způsobeného 

následku (stránku kvantitativní), a to ve vazbě právě na význam jednotlivých kolizních 

zájmů.
144

 

Při hodnocení významu kolizních zájmů jiného druhu (aneb stránky kvalitativní) 

poskytuje jisté vodítko systematické uspořádání zvláštní části trestního zákoníku, jak 

připomněl i Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc v rozsudku ze dne 22. 4. 2015, 

sp. zn. 72 A 14/2014. „Členění zvláštní části a pořadí hlav ve zvláštní části má 

vyjadřovat pořadí chráněných hodnot podle jejich důležitosti. […] Do popředí 

trestněprávní ochrany se dostal člověk, jeho život, zdraví, tělesná integrita, osobní 
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svoboda, nedotknutelnost, důstojnost, vážnost, čest, ochrana jeho soukromí, obydlí, 

majetku a jiných jeho základních lidských práv, svobod a zájmů.“
145

 Následují hlavy 

a trestné činy v nich řazené sledující ochranu zájmů společnosti a státu. Jakkoli 

současné řazení jednotlivých hlav a trestných činů ve zvláštní části trestního zákoníku 

reflektuje hodnotové uspořádání jednotlivých zájmů jednotlivce a společnosti lépe, nežli 

tomu bylo v případě trestního zákona (č. 140/1961 Sb.), je nutné vést v patrnosti, že 

některé vzdálenější hlavy soustřeďují trestné činy, které chrání (vedle jiných zájmů) 

rovněž zájmy jednotlivce primárně chráněné hlavami řazenými na počátku zvláštní 

části. Na závěr zvláštní části jsou pak umístěny proto, že je spojuje specifikum těchto 

jiných zájmů, které chrání, nikoli snad fakt, že by chránily zájmy méně důležité. 

K překročení mezí podmínky proporcionality tak bezesporu nedojde tehdy, zachráníme-

li lidský život jakožto nejdůležitější společenskou hodnotu obětováním něčího majetku. 

Nicméně ne vždy je situace takto jednoznačná a lze se spolehnout toliko na seřazení 

významu jednotlivých zájmů v ustanoveních trestního zákoníku. Jak již jsem uvedla 

výše, při posuzování závažnosti následků je potřeba reflektovat rovněž rozsah 

způsobeného a hrozícího následku (stránku kvantitativní) ve vazbě na význam 

chráněných a v kolizi stojících zájmů (stránku kvalitativní). Například zabrání-li 

pachatel způsobení majetkové škody v řádech milionů za současného drobného 

poranění osoby, nejde o překročení mezí podmínky subsidiarity hovořit, jak potvrdil 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, č. j. 5 As 34/2007. Nebo lze 

akceptovat způsobení snadno zhojitelných zranění při záchraně vzácných obrazů 

z Národní galerie nebo při záchraně vzácných prvotisků z Národní knihovny.
146

 Stejně 

tak „krátkodobé porušení domovní svobody uskutečněné s cílem ochránit majetek vyšší 

hodnoty před hrozícím nebezpečím bude podmínku proporcionality zpravidla splňovat, 

přestože ochrana svobod (zajišťovaná zejména skutkovými podstatami uvedenými 

v hlavě II. zvláštní části trestního zákoníku) má obvykle vyšší význam než ochrana 

majetku (zajišťovaná zejména skutkovými podstatami uvedenými v hlavě V. zvláštní 

části trestního zákoníku)“
147

 a překročení mezí krajní nouze ani v takovém případě 

nedojde. Zajímavý byl rovněž případ projednávaný Nejvyšším soudem v roce 2018 ve 
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věci sp. zn. 7 Tdo  748/2018. Skutkový děj spočíval v tom, že obviněný v obavě, že 

jeho pes bude napaden (nikoli poštvaným) psem poškozeného, poškozeného napadl 

a způsobil mu ublížení na zdraví ve smyslu ustanovení § 122 odst. 1 trestního zákoníku. 

Nejvyšší soud nejenže dovodil, že se o krajní nouzi nemohlo jednat z důvodu, že 

obviněný popsaným jednáním, které směřovalo proti poškozenému (nikoli jeho psovi), 

ani nemohl odvrátit případný útok jeho psa. Nicméně neshledal ani splnění podmínky 

přiměřenosti, jelikož způsobený následek na zdraví poškozeného shledal v daném 

případě závažnějším než hrozící ublížení na zdraví psa obviněného. Dalším vodítkem 

při zkoumání (ne)překročení mezí této podmínky může být bezesporu forma obou 

následků, jelikož porucha je jistojistě závažnější formou následku, nežli ohrožení. 

Vokoun v neposlední řadě poukazuje rovněž na stupeň pravděpodobnosti hrozícího 

a způsobeného následku.
148

 Lze shrnout, že k překročení mezí krajní nouze při reflexi 

nejenom kvalitativní, ale i kvantitativní stránky, přeci jen nedojde v případě, že 

obětovaný zájem těšící se vyššího významu byl stižen výrazně méně intenzivním 

následkem, nežli tomu bylo v případě chráněného zájmu nižšího významu. 

Porovnávání závažnosti následků na ohroženém a obětovaném zájmu se může na 

první pohled jevit relativně snadným, jsou-li oba tyto zájmy rovnocenné, resp. stejného 

druhu, jelikož se může zdát, že až na výjimky, odpadá potřeba porovnávat význam 

těchto zájmů, který je stejný, a je na místě vážit toliko rozsah způsobeného a hrozícího 

následku. Ani tato problematika ale není takto jednoduchá a má spoustu úskalí. 

Stran posuzování významu proti sobě stojících rovnocenných zájmů je nutné 

předně zdůraznit, že kvalitativní poměřování některých zájmů stejného druhu je striktně 

vyloučeno, a to zejména u zájmů na ochraně zdraví a života lidí. Již ze samotné 

koncepce lidství plyne, že lidé jsou si v zásadě rovni. Nelze zachránit jednotlivce na 

úkor jiného jen z toho důvodu, že je více vzdělaný, známější, inteligentnější, mladší, 

slavnější apod.
149

, jelikož je vyloučeno jakýmkoli způsobem poměřovat hodnotu 

lidského života a zdraví a upřednostnit život či zdraví jednoho na úkor druhého 

z jakéhokoli důvodu.
150

 Těšinová k tomu doplňuje, že „právo nerozlišuje mezi životem 

plnohodnotným a méně hodnotným, život a zdraví jedinců jsou chráněny stejně bez 
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ohledu na stav či prognostické vyhlídky.“
151

 V této souvislosti si však nelze 

nevzpomenout na velice komplikovanou činnost lékaře za situace, že není schopen 

zajistit první pomoc všem pacientům, ale toliko několika či jednomu. Tato problematika 

rezonovala v médiích v nedávné době zejména v souvislosti s pandemií koronaviru 

v Itálii. Tamní lékaři stáli před těžkou volbou, kterému pacientovi léčbu na plicní 

ventilaci či jednotce intenzivní péče poskytnout a kterému nikoli s ohledem na jejich 

omezený počet. V této souvislosti se nabízí otázka, zda je lékař oprávněn rozhodnout 

poskytnout pomoc primárně tomu z nich, který má větší naději na přežití. Domnívám 

se, že v těchto specifických situacích je na místě, aby lékař, tj. profesionál ve svém 

oboru, uplatnil své znalosti a vzal v potaz šance jednotlivých osob na přežití. 

Pomineme-li však výkon povolání lékaře či jiné specializované činnosti, obecně není 

dána možnost v této souvislost poměřovat význam kolizních zájmů na ochraně zdraví či 

života jednotlivců, jelikož je stejný, a zbývá srovnat toliko rozsah způsobeného 

a hrozícího následku. Příkladem si lze představit situaci, kdy je ublíženo na zdraví jedné 

osobě při ochraně zdraví osoby jiné. Za takové situace budeme porovnávat pouze rozsah 

újmy způsobené na zdraví při odvracení nebezpečí a rozsah újmy, k níž by bez 

ingerence pachatele do děje nedošlo. Jednoduše řečeno, budeme zkoumat, které z těchto 

zranění by bylo závažnější, a jsou-li tyto následky zřejmě stejné, příp. je-li újma na 

zdraví vzniklá při odvracení nebezpečí dokonce závažnější než ta, která hrozila, 

hovoříme o tom, že pachatel meze podmínky proporcionality překročil.  

V intencích shora uvedeného se nabízí otázka, zda lze shora popsané 

tzv. kupecké počty vztáhnout i na případy, kdy proti sobě stojící zájmy jsou zájmy na 

ochraně lidského života. Jak již bylo shora uvedeno, nelze pochopitelně obětovat život 

jedné osoby záchranou života osoby druhé, jelikož by podmínka proporcionality nebyla 

splněna s ohledem na totožnost způsobeného následku.
152

 Lze však v krajní nouzi jednat 

za situace, kdy bychom obětováním života jedné osoby zachránili životy několika osob? 

Na tuto otázky kladně odpověděl Nejvyšší soud SSR v roce 1980 ve věci 

sp. zn.  3 To 72/80, kdy dospěl k závěru, že podmínku proporcionality pachatel 

nepřekročí, jestliže obětováním jednoho lidského života zachrání životů několik. Dále 

lze poukázat na typicky v učebnicích uváděný případ, kdy pachatel odhání pádlem 

osoby ve vodě deroucí se do přeplněného člunu a s tím spjaté hrozící potopení člunu 
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v důsledku jeho přeplnění či vytlačování dalších osob. Pochopitelně se však objevují 

názory zpochybňující toto stanovisko s odůvodněním, že „lidský život je nejvyšší 

hodnotou, kterou nelze počítat „na kusy“, tzn. že nelze připustit obětování lidského 

života, byť za účelem záchrany většího počtu životů.“
153

 Kuchta k tomu doplňuje 

odstrašující případ, kdy pachatel usmrtí člověka za účelem odebrání jeho orgánů 

a provedení následné transplantace, čímž zachrání životy několika jiným osobám, 

a požaduje do znění trestního zákoníku de lege ferenda výslovně zakotvit zákaz 

takového specifického jednání.
154

 S tímto názorem si však dovolím nesouhlasit, neboť 

se domnívám, že takové jednání pachatele by překročilo meze ostatních podmínek 

institutu krajní nouze, a to meze podmínky časové a meze podmínky subsidiarity. 

Jakkoli nemám v úmyslu složitost osob čekajících na transplantaci zlehčovat, je nutno 

poukázat předně na podmínku časovou, kdy tyto osoby často čekají na transplantaci 

několik měsíců či let a byť bezesporu na životě ohroženy jsou, toto ohrožení nedosahuje 

po určitou dobu žádoucí bezprostřednosti. Dále je potřeba zdůraznit, že se nabízí tento 

jiný zákonný způsob, jak se tyto osoby se mohou domoci dosažení žádoucí 

transplantace, což vylučuje možnost řešit tuto situaci spácháním trestného činu. Z těchto 

důvodů si dovolím považovat shora zmíněný návrh de lege ferenda za nadbytečný. 

V návaznosti na shora uvedené se však domnívám, že v ostatních případech, kdy 

proti sobě stojí rovnocenné zájmy, které nejsou zájmy na ochranu lidského života či 

zdraví, nelze na poměřování jejich významu zcela rezignovat, jelikož disparitu jejich 

významu mohou založit specifické a mimořádné okolnosti daného případu. Typicky za 

situace, kdy proti sobě stojí zájmy na ochraně majetku (například obětování věci stejné 

hodnoty za účelem záchrany jiné věci téže hodnoty, za situace, kdy důležitost jejího 

významu zvyšuje mimořádná obliba této věci, skutečnost, že se jedná o rodinnou 

památku či jiné okolnosti hodné zvláštního zřetele).
155

 Dospějeme-li tedy v případě 

rovnocenných zájmů k jejich odlišnému významu, zpravidla bude za závažnější 

následek označen ten, který se vztahuje k méně významnému zájmu. Záměrně jsem 

užila slovo zpravidla, jelikož zde pochopitelně hraje roli i rozsah způsobené újmy právě 

ve vazbě na význam těchto zájmů. 
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Shora byla daná problematika rozebrána z hlediska objektivního, upozadit však 

nelze ani hledisko subjektivní. V každém jednotlivém případě totiž nestačí určit 

závažnost následků (hrozícího a způsobeného) toliko na základě objektivního posouzení 

významu kolizních zájmů a rozsahu hrozícího a způsobeného následku. Obdobně jako 

při posuzování podmínky subsidiarity je i v případě posuzování podmínky 

proporcionality nutné přihlížet i k subjektivnímu stavu pachatele v době činu, 

tj. k intenzitě časového presu, v němž se ocitl, psychickému rozpoložení, rozsahu 

informací, které měl k dispozici, k odborným a intelektuálním schopnostem pachatele 

atp.
156

 Pochopitelně do určité míry úvahu pachatele komplikuje rovněž fakt, že v době 

svého jednání srovnává dva hypotetické následky, tj. následek, k němuž by došlo 

v důsledku hrozícího nebezpečí při jeho pasivitě, a následek, k němuž by došlo 

v důsledku jeho jednání v krajní nouzi. Je tedy potřeba zohlednit, jak se situace jevila 

s ohledem na všechny okolnosti samotnému pachateli v době jeho jednání.
157

 Tento 

závěr lze dovodit již ze samotného znění ustanovení § 28 odst. 2 trestního zákoníku, 

které pracuje s pojmem „zřejmě“. Užití pojmu „zřejmě“ je v tomto případě skutečně 

promyšleným a chtěným pojmem, kterým zákonodárce vyjádřil svou vůli zohlednit 

rovněž shora přiblížené subjektivní hledisko a zamezit tak příliš přísnému výkladu 

podmínky proporcionality. Nejvyšší soud potom ve věci sp. zn. 3 Tdo 1379/2019 

zdůraznil, že pachateli nesmí být v daném případě tedy jasně patrné, že takový následek 

způsobí, v opačném případě meze podmínky proporcionality překročí. Není-li pachateli 

jasné (zřejmé), že v důsledku jeho jednání spočívajícího v odstranění hrozícího 

nebezpečí způsobí stejný nebo závažnější následek, je nutné protiprávnost jeho činu 

vyloučit, neboť meze krajní nouze nepřekročí. 

Odpovídáme-li tedy na otázku, zda pachatel meze podmínky proporcionality 

překročil, je potřeba nahlédnout na dané okolnosti nejen optikou hlediska objektivního, 

ale i subjektivního. Tyto hlediska se totiž korigují navzájem. Subjektivní hledisko brání 

příliš přísnému posuzování podmínky proporcionality bez tolerance subjektivního 

vnímání jednající osoby, zejména časového presu, ve kterém se ocitá. Objektivní 

hledisko ale zabraňuje tolerování excesivních a zcela chybných úsudků jednající osoby 

založených například na nedbalosti, lhostejnosti apod. Subjektivní hledisko totiž „ve své 

čisté podobě (tj. podle jakýchkoli představ) nevylučuje možnost úmyslného 
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přizpůsobování těchto představ podle situace a neumožňuje postihnout mylnost 

takových představ, pokud byl omyl vyvolán nedbalým postojem jednající osoby.“
158

 

O překročení mezí můžeme tedy hovořit toliko tehdy, pakliže způsobený následek byl 

z objektivního hlediska minimálně stejně tak závažný než ten, který hrozil, a zároveň si 

toho musel být pachatel ze subjektivního hlediska s ohledem na okolnosti a své 

schopnosti v době svého jednání vědom.
159

 

Nahlédneme-li do slovenského trestního zákoníku (č. 300/2005 Sb.), konkrétně 

do jeho ustanovení § 24, dozvíme se, že je zde podmínka proporcionality krajní nouze 

vymezena daleko benevolentněji, než je tomu v naší právní úpravě. Dle slovenské 

právní úpravy totiž pachatel meze krajní nouze nepřekročí ani tehdy, způsobí-li při 

odvracení hrozícího nebezpečí následek stejně tak závažný. V této souvislosti se nabízí 

otázka, zda je vymezení podmínky proporcionality v naší právní úpravě příliš přísné? 

Burda kritizuje slovenskou koncepci podmínky proporcionality jako nebezpečně široce 

vymezenou.
160

 Záhora dokonce označuje slovenskou úpravu podmínky proporcionality 

jako zcela nevhodnou s tím, že tato právní úprava nemá obdoby v žádné zemi Evropské 

unie.
161

 Osobně s jich názorem souhlasím a vymezení podmínky proporcionality v naší 

právní úpravě považuji za adekvátní. Ne nadarmo se obětovaný zájem těší zvýšenému 

ohledu. Nelze připustit, aby újma na chráněných statcích (životě, zdraví, majetku, 

svobodě, atp.) jednoho byla přesouvána na jiného. „Jde o princip morálky, která 

nedovoluje např. obětovat cizí život za život vlastní.“
162

 Opačný názor by dle usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 7 Tdo 272/2016, de facto znamenal, že 

jednání v krajní nouzi neztrácí povahu materiálně protiprávního činu. Nelze tedy než 

dospět k závěru, že v tomto směru jistě není na místě inspirovat se slovenskou právní 

úpravou, která de facto vybízí k preferenci vlastních zájmů na úkor zájmů třetích osob 

a odporuje obecnému principu krajní nouze. 
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159 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 388 - 397. Shodně též Šámal, 
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162 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 388 - 397. 



62 

 

3.5 Překročení mezí podmínky absence povinnosti nebezpečí snášet 

 

Ustanovení § 28 odst. 2 trestního zákoníku nakonec formuluje poslední 

podmínku krajní nouze, když stanoví, že „nejde o krajní nouzi, jestliže […] byl ten, 

komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“ V krajní nouzi tedy nelze jednat 

v případech, v nichž má osoba v nouzi povinnost určité nebezpečí snášet. Jakkoli se na 

první pohled může jevit, že tato podmínka je novinkou trestního zákoníku, když 

v trestním zákoně (č. 140/1961 Sb.) zakotvena nebyla, není tomu tak. 

V minulosti jsme se s ní již mohli setkat v dřívější právní úpravě. Tato podmínka byla 

v letech 1950 - 1961 součástí tehdejší trestněprávní úpravy krajní nouze, konkrétně byla 

zakotvena v ustanovení § 9 odst. 2 tehdejšího trestního zákona č. 86/1950 Sb. Ačkoli 

následně nebyla po rekodifikaci trestního práva do nového trestního zákona 

(č. 141/1961 Sb.) převzata, byla judikaturou
163

 i naukou
164

 i nadále dovozována 

výkladem, a to zejména ze smyslu jednání v krajní nouzi
165

. Kuchta výslovné zakotvení 

této povinnosti do trestního zákoníku pozitivně kvituje a uvádí, že bez této podmínky by 

krajní nouze vylučovala protiprávnost rovněž těch trestných činů, které jsou zneužitím 

pravomoci úřední osoby (§ 329), neposkytnutí pomoci (§ 150), neposkytnutí pomoci 

řidičem dopravního prostředku (§ 151), atd.
166

 

Předně lze z této zákonné formulace dovodit, že „není rozhodující, zda je 

povinen nebezpečí snášet ten, kdo je odvrací, nýbrž zda je povinen toto nebezpečí 

snášet ten, komu hrozí. Nešlo by tedy o krajní nouzi nejen tam, kde by toto nebezpečí 

měl odvracet sám ten, kdo byl povinen ho snášet, ale ani tam, kde by takové nebezpečí 

ve spolupráci s ním měla odvracet osoba od něj rozdílná, např. dobrovolník 

spolupracující se záchranáři při povodni“
167

 (tzv. pomoc v krajní nouzi zde není 

přípustná).
168

 Pachatel překročí meze podmínky krajní nouze tedy tehdy, jestliže ten, 
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Shodně též Šámal, P. Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 132 - 136. 
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komu nebezpečí hrozilo, ať již je to on sám nebo jiná osoba, měl povinnost hrozícímu 

nebezpečí čelit. 

Dále je potřeba zdůraznit, že k překročení mezí krajní nouze dojde až v případě, 

že osoba, jíž nebezpečí hrozilo, měla nejenom stanovenou povinnost nebezpečí snášet, 

ale zároveň byla i s ohledem na okolnosti případu a své schopnosti subjektivně schopna 

této povinnosti dostát, tj. v případě zachování objektivního i subjektivního hlediska.  

Nahlédneme-li na problematiku optikou objektivního hlediska, je pro posouzení 

překročení mezí krajní nouze, stěžejní, zda osobě v nouzi byla povinnost přímo hrozící 

nebezpečí snášet objektivně stanovena či nikoli. V této souvislosti se nabízí otázka, co 

může být pramenem povinnosti nebezpečí snášet? Trestní zákoník prameny této 

povinnosti blíže nespecifikuje, záměr zákonodárce není rozveden ani v důvodové 

zprávě. Odborná literatura
169

 a judikatura
170

 se shodují na tom, že pramenem může být 

zvláštní právní předpis, který stanoví povinnost nebezpečí snášet jakožto součást 

výkonu specifického zaměstnání, povolání nebo postavení. Příkladem potom uvádí 

policistu při výkonu služby nebo hasiče při záchranných pracích při požáru či povodni. 

Odborná literatura či judikatura však zároveň nepotvrzuje ani nevylučuje, že by 

pramenem této povinnosti mohlo být něco jiného než zvláštní právní předpis. Jedinou 

výjimku v tomto směru představuje komentářová literatura
171

 ke krajní nouzi upravené 

v novém přestupkovém zákoně (kde je upravena shodně), která uvádí, že tato povinnost 

může být kromě zvláštních právních předpisů stanovena též jiným způsobem. Jiný 

způsob stanovení této povinnosti blíže nekonkretizuje, toliko doplňuje, že se může 

jednat například o lékaře a zdravotní sestry v nemocnici (tento příklad zmiňuje 

i důvodová zpráva
172

) nebo plavčíka v plovárně při zachraňování tonoucího. Osobně se 

přikláním k názoru, že nelze možné prameny této povinnosti zužovat toliko na zvláštní 

právní předpisy, jak odůvodňuji níže. Je pravdou, že trestní zákoník prameny povinnosti 

snášet nebezpečí blíže nerozvádí. Zároveň lze s ohledem na zásadu nullum crimen sine 

lege, resp. její dílčí prvek nullum crimen sine lege stricta, dospět k závěru, že si nelze 
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v daném případě dopomoci analogií leges či iuris, jelikož by důsledkem dotváření práva 

v tomto konkrétním případě došlo tzv. teleologické redukci, tj. zúžení dosahu institutu 

krajní nouze
173

. Naproti tomu je však nutné zaměřit pozornost na výklad pojmu 

„povinen je snášet“, jehož prostřednictvím lze zodpovědět na shora položenou otázku 

okruhu pramenů této povinnosti. Na podkladě jazykové metody výkladu tohoto pojmu 

dospějeme k závěru, že trestní zákoník toliko rozlišuje existenci či neexistenci 

povinnosti nebezpečí snášet a okruh jejích potenciálních pramenů nikterak nelimituje. 

V tomto směru tedy připouští extenzivní výklad tohoto pojmu, který je v trestním právu 

obecně přípustný, jelikož se nejedná o dotváření práva analogií či teleologickou redukcí. 

Okruh potenciálních pramenů povinnosti nebezpečí snášet lze prostřednictvím formálně 

systematického výkladu
174

 přiblížit pomocí ustanovení § 112 trestního zákoníku, které 

poskytuje výčet pramenů zvláštní povinnosti konat. Vyložit shora uvedený pojem 

„povinen je snášet“ prostřednictvím zmíněného ustanovení zajistí vnitřní bezrozpornost 

trestního zákoníku, když není důvodu, se od konkretizace okruhu pramenů v případě 

dané povinnosti odchýlit s jedinou výjimkou vyloženou níže. 

Jednotlivými prameny povinnosti nebezpečí snášet tak na podkladě formálně 

systematického výkladu tohoto pojmu rozumím kromě jiného právního předpisu, také 

úřední rozhodnutí, smlouvu, případy garance či jiný důvod, v důsledku kterého byl 

pachatel podle okolností a svých poměrů povinen nebezpečí snášet. Konkrétní příklady, 

kdy povinnost nebezpečí snášet stanoví zvláštní právní předpis, byly rozvedeny shora. 

Pod pojmem úřední rozhodnutí si lze představit rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu 

moci veřejné
175

, rozkaz nebo příkaz, kterými jsou konkretizovány zákonné 

povinnosti
176

. Vztaženo na rozebíranou problematiku, bylo by patrně možné příkladem 

zmínit vojáka ve válce jednajícího na základě rozkazu. Smluvně převzatou povinnost si 

lze potom představit u plavčíka nebo pracovníků bezpečnostních agentur. Jejich 

smluvně založená povinnost čelit určitému specifikovanému druhu nebezpečí zpravidla 

bude naměřena na ochranu nejrůznějších majetkových hodnot proti odcizení atp. 

Pochopitelně nelze smluvně vymezit tuto povinnost absolutně tak, aby vylučovala 
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subjektivní hledisko. Pod případy garance lze subsumovat případy dobrovolně převzaté 

povinnosti zakročit proti hrozícímu nebezpečí na ochranu chráněných zájmů. Zmínit lze 

situaci, kdy za plavčíka někdo na určitou dobu dobrovolně převezme jeho roli. Nakonec 

je uveden sběrný důvod, pod který lze podřadit široké spektrum případů, kdy je osoba 

s ohledem na okolnosti případu a své poměry povinna nebezpečí čelit, avšak na tyto 

důvody nebylo a s ohledem na variabilitu života ani nemohlo být výslovně pamatováno 

v daném ustanovení. Dle mého názoru by zde bylo možné podřadit situaci 

projednávanou Nejvyšším soudem ČSR v roce 1946 (ve věci sp. zn. Zm II 184/46). 

Jednalo se o případ usmrcení osoby židovského původu obžalovanými v obavě o vlastní 

život poté, co mu v době okupace nejprve poskytli úkryt. Nejvyšší soud dospěl 

k závěru, že v daném případě nepřichází jednání omlouvat stavem nouze, jelikož 

(pomineme-li nesplnění podmínky subsidiarity) dotyčným z toho, že žida v době 

okupace ukryli, vznikla i povinnost s tím spojené nebezpečí snášet.
177

  

Pokud jde o takzvanou ingerenci, domnívám se, že nemůže být pramenem 

povinnosti nebezpečí snášet. Ingerence ve smyslu ustanovení § 112 trestního zákoníku 

„spočívá v tom, že pachatel svým předcházejícím ohrožujícím, ale ještě zpravidla 

nikoliv trestným, jednáním (typicky „konáním“) založil pro sebe povinnost konat“
178

 

Jak již jsem rozvedla výše (v kapitole 1.1 části druhé), je důležité zachovat pachateli 

možnost (s určitými korektivy) jednat v krajní nouzi i tehdy, pokud původcem hrozícího 

nebezpečí bylo jeho předchozí nedbalostní jednání. Ze smyslu krajní nouze lze potom 

dovodit, že případy ingerence tak nemohou být pramenem povinnosti nebezpečí snášet. 

Domnívám se, že z důvodu zajištění právní jistoty, zejména s ohledem na výluku 

stran ingerence, lze de lege ferenda doporučit výslovné zakotvení jednotlivých pramenů 

této povinnosti do ustanovení trestního zákoníku upravující krajní nouzi. 

Osoby, které tedy mají z objektivního hlediska stanovenu povinnost určitému 

druhu nebezpečí v určitých případech čelit plynoucí z některého ze shora vymezených 

pramenů, se z logiky věci nemohou vyhýbat jejímu splnění „poukazem na své vlastní 

ohrožení, tedy že by se právě jejím plněním vystavily nebezpečí svého poškození či 

vzniku jiné újmy.“
179

 Čelit určité míře rizika (nebezpečí) je totiž výkonu příslušné 
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nejvyšších stolic soudních. Praha: Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, Ročník XXVII, Svazek 144, 

s. 152 - 154. 
178 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 255. 
179 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 388 – 397. 



66 

 

činnosti s takto založenou povinností imanentní a je její neoddělitelnou součástí 

a podstatou. V opačném případě by docházelo k absurdním důsledkům, kdy by osoby, 

jejichž úlohou je chránit určité zájmy a tedy i čelit určitému druhu nebezpečí tyto zájmy 

ohrožující, mohly odmítnout její plnění a rezignovat tak na dosahování cílů své činnosti 

právě s odkazem na stav krajní nouze.
180

 Vztaženo na konkrétní případ, nepřipadá 

v úvahu, aby lékař odmítl pacienta léčit, jelikož by jej mohl nakazit, nebo aby hasič 

odmítl vyjet k požáru a hasit požár, jelikož se tím vystavuje riziku popálení. Pro úplnost 

se však patří poznamenat, že tyto osoby jsou pochopitelně oprávněny v krajní nouzi 

odvracet jiné nebezpečí než to, na které se jejich povinnost nebezpečí čelit obvykle 

vztahuje, což však bude nutné posoudit ad hoc v každém jednotlivém případě. Stejně 

jako jsou tyto osoby v krajní nouzi oprávněny jednat tehdy, pakliže nebezpečí nehrozí 

jim, ale jiným osobám. 

Na základě shora vylíčeného, lze dospět k dílčímu závěru, že o překročení mezí 

krajní nouze tedy hovoříme tehdy, byla-li osobě, které nebezpečí hrozilo, objektivně 

dána povinnost nebezpečí snášet a čelit mu.  

Záměrně jsem předchozí odstavec zakončila závěrem dílčím, jelikož 

k překročení mezí krajní nouze ani přes objektivně stanovenou povinnost nebezpečí 

snášet přeci jen nedojde, pakliže tuto povinnost nebyla dotyčná osoba subjektivně 

schopna splnit s ohledem na okolnosti daného případu. Na povinnosti nebezpečí snášet 

není možné bezvýhradně trvat vždy za všech okolností, ale je potřeba ji poměřovat 

vzhledem ke specifickým okolnostem daného případu. V prvé řadě nelze na splnění této 

povinnosti trvat tehdy, pokud není osoba s ohledem na okolnosti případu schopna 

hrozící nebezpečí odvrátit buď vůbec, anebo s minimální šancí na úspěch. „Ani od 

hasiče tak není možné požadovat, aby zachránil jedince u hořícího domu, když je téměř 

jisté, že tento dům se zřítí a pohřbí v něm všechny další osoby včetně tohoto hasiče.“
181

 

V druhé řadě nelze tyto osoby vystavit jakékoli míře rizika za jakýchkoli okolností, ale 

pouze míře obvyklé dané situaci a okolnostem. Za aktuálně panující pandemie 

způsobené novým typem koronaviru nelze požadovat po lékaři, který patří mezi 

ohroženou skupinu osob a není vybaven odpovídajícími ochrannými pomůckami, aby 

                                                   
180 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 495 - 504. 
181 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 495 - 504. 
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ošetřil osobu stiženou touto chorobou a sám se vystavil riziku nákazy.
182

 Není však 

zároveň pochyb o tom, jak uvádí Šámal, že tyto osoby jsou povinny si odpovídající 

vybavení zajistit a na nastalou situaci reagovat promptně tak, aby se záměrně 

nedostávaly do situací, kdy hrozícímu nebezpečí již nelze reálně zamezit.
183

  

Lze tedy dospět k závěru, že k překročení mezí krajní nouze dojde toliko tehdy, 

pakliže osoba v nouzi byla v daném případě objektivně stižena povinností konkrétní 

nebezpečí snášet a byla této povinnosti ze subjektivního hlediska i schopna dostát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
182 Obdobně viz Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 

s. 214. 
183 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 388 – 397. 
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4 Vzájemný vztah krajní nouze a ostatních typizovaných 

okolností vylučujících protiprávnost 
 

Krajní nouze má mezi ostatními typizovanými okolnostmi vylučujícími 

protiprávnost specifické postavení, jelikož je považována za nejobecnější okolnost 

vylučující protiprávnost, a to i v judikatuře soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 27. 5. 2020, sp. zn. 7 Tdo 441/2020). Toto její postavení mezi ostatními 

typizovanými okolnostmi odráží i samotná koncepce trestního zákoníku, který 

jednotlivé typizované okolnosti upravuje v pěti ustanoveních Hlavy třetí (§ 28 - § 32), 

přičemž krajní nouzi řadí na první místo. Obecnost krajní nouze potom hraje 

významnou roli v rámci jejího vztahu k ostatním typizovaným okolnostem vylučujícím 

protiprávnost, jelikož je krajní nouze jakožto generální okolnost vylučující 

protiprávnost k ostatním typizovaným okolnostem speciální. To znamená, že je 

vyloučena aplikace ustanovení § 28 trestního zákoníku (upravujícího krajní nouzi) na 

jednání pachatele, které vykazuje znaky jiné speciální okolnosti vylučující 

protiprávnost.
184

 Poměr speciality ostatních typizovaných okolností ke krajní nouzi je 

nejvíce patrný v případě nutné obrany nebo přípustného rizika, znatelný je de facto 

i u oprávněného použití zbraně, nicméně platí i ve vztahu ke svolení poškozeného. 

V jednotlivém případě je tak třeba zvažovat, zda jednání pachatele nevykazuje znaky 

jiné (speciální) okolnosti vylučující protiprávnost nežli krajní nouze, která by aplikaci 

krajní nouze vylučovala.
185

 

 

 

4.1 Vztah krajní nouze a nutné obrany 

 

Hned za ustanovením § 28 trestního zákoníku upravujícím krajní nouzi, 

nalezneme ustanovení věnující se nutné obraně. Ke vzájemnému vztahu krajní nouze 

a nutné obrany lze předně uvést, že podstata obou těchto institutů je stejná a spočívá 

v ochraně práv a oprávněných zájmů osob, společnosti a státu. „Proto je deliktní právo 

                                                   
184 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 212 - 227. 
185 Teryngel, J. Ochrana zdravotnictví v novém trestním kodexu. Zdravotnictví a právo, 2009, č. 3, s. 12. 
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bonifikuje vyloučením odpovědnosti toho, kdo za jejich podmínek jedná. Jednání 

předsevzatá v krajní nouzi nebo nutné obraně mají podobu deliktu jen zdánlivě.“
186

 

Za pomocí srovnávací analýzy lze poukázat na následující společné znaky. 

U obou institutů je irelevantní, kdo je osobou oprávněnou jednat za těchto okolností. Jak 

v případě krajní nouze, tak nutné obrany, je to zásadně kdokoli. Pachatelem může být 

sám ohrožený, ale i osoba, která vystupuje na ochranu zájmů jiného. V obou případech 

je tedy přípustná pomoc v krajní nouzi či nutné obraně.
187

 V této souvislosti však pro 

nutnou obranu v porovnání s krajní nouzí platí „jedno specifikum, a to relativně 

jednoduché rozdělení rolí na (1) útok a (2) obranu, event. napadeného, jde-li o osobu 

odlišnou od obránce. Pod krajní nouzi jsou naproti tomu zahrnovány různorodé situace, 

které mají společné jenom to, že se jeden právní zájem chrání poškozením jiného. 

Ačkoliv lze tyto situace typizovat, rozdělení rolí bývá mnohem členitější 

a proměnlivější.“
188

 Tyto instituty nakonec mají společné i to, že proti tomu, kdo sám 

jedná v krajní nouzi či nutné obraně, nelze krajní nouzi nebo nutnou obranu použít. 

Ne nadarmo řadí trestní zákoník nutnou obranu za krajní nouzi a právní teorie ji 

označuje za zvláštní (privilegovaný) případ obecněji koncipované krajní nouze
189

, k níž 

je tak v poměru speciality.
190

 V případě nutné obrany totiž na rozdíl od krajní nouze 

nemůže být nebezpečím, proti kterému jednání pachatele směřuje, cokoli, ale toliko 

útok, a škoda není v důsledku jednání pachatele působena komukoli, ale toliko 

útočníkovi. Hlavní rozdíl spočívající v povaze nebezpečí, proti němuž jednání 

pachatele směřuje, podrobně rozebral Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 

28. 3. 2007, sp. zn. 6 Tdo 66/2007. Uvedl, že v nutné obraně pachatel odvrací 

„nebezpečí, které vzniká útokem směřujícím proti zájmu chráněnému trestním 

zákonem, a to činem, který by jinak byl trestným činem, namířeným proti útočníkovi. 

Jelikož obránce odvracející útok chrání tytéž zájmy, které chrání sám trestní zákon, 

nejedná proti účelu trestního zákona, ale naopak ve shodě s ním a vlastně nahrazuje 

                                                   
186 Kabát, R. Vývoj vztahu mezi trestněprávní a civilně právní nutnou obranou a krajní nouzí. ASPI, 
2011. 
187 Jistou výjimku v tomto směru potom představují osoby stiženy povinností nebezpečí snášet. Tyto 

osoby, pokud jsou nebezpečím ohroženy, nemohou v krajní nouzi jednat. Naproti tomu mohou jednat 

v nutné obraně. 
188 Kabát, R. Vývoj vztahu mezi trestněprávní a civilně právní nutnou obranou a krajní nouzí. ASPI, 

2011. 
189 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Nakladatelství 

Leges, s.r.o., 2019, 272. 
190 Novotný, F., Paroulková, V. K některým otázkám nutné obrany. In: Fenyk, J. a kol. Pocta Dagmar 

Císařové k 75. narozeninám. Praha: LexisNexis CZ, 2008, s. 90. 
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zásah veřejných orgánů. Útok je jednání člověka, a to zpravidla konání nebo opomenutí, 

které je úmyslné, protiprávní a nebezpečné pro společnost. Naproti tomu při krajní 

nouzi se odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmům chráněným trestním zákonem, které 

nelze za daných okolností odvrátit jinak. Nebezpečím se rozumí stav hrozící poruchou, 

který může být různého původu (přírodní katastrofa, jednání člověka).“ Útok je tedy 

zvláštním druhem nebezpečí. Co však mají oba instituty společné je, že nebezpečí, 

případně jeho zvláštní případ v podobě útoku, musí hrozit bezprostředně. 

Další rozdíl potom plyne z toho, komu lze prostřednictvím těchto institutů 

způsobit újmu. V případě nutné obrany je újma působena toliko útočníkovi, jehož 

protiprávní jednání je pramenem nebezpečné situace. Naproti tomu v případě krajní 

nouze je újma působena na právech třetích osob, které na vzniku nebezpečí, které je 

odvraceno, nemají zpravidla žádný podíl. Z těchto důvodů je jednání v krajní nouzi 

svázáno přísnějšími podmínkami na rozdíl od jednání v nutné obraně, a to zejména 

podmínkou subsidiarity, ale rovněž vymezením podmínky proporcionality, která je 

koncipována přísněji než podmínka přiměřenosti v případě nutné obrany. 

Svázání jednání pachatele v krajní nouzi podmínkou subsidiarity znamená, že 

jedná-li pachatel za krajní nouze, musí vždy zvažovat, zda cíle (odvrácení hrozícího 

nebezpečí) nedosáhne jiným způsobem, tj. zásahu do oprávněných zájmů chráněných 

trestním zákoníkem. Jedná-li však pachatel v nutné obraně, tento požadavek odpadá. 

Trestní zákoník dovoluje pachateli proti útočníkovi bez dalšího zakročit. Pachatel 

nemusí zvažovat, zda by byl například schopen útočníkovi uniknout. 

Poslední rozdíl mezi krajní nouzí a nutnou obranou spočívá v odlišném 

vymezení podmínky proporcionality (u krajní nouze) než podmínky přiměřenosti 

(u nutné obrany). Jak již bylo shora podrobně rozvedeno, při hodnocení, zda pachatel 

jednající v krajní nouzi nepřekročil meze této podmínky, jsou porovnávány hrozící 

a způsobené následky. Podmínku proporcionality pak nepřekročí tehdy, jestliže 

následek, který svým jednáním v krajní nouzi způsobil, nebyl zřejmě stejně tak závažný 

nebo závažnější než ten, který by nastal bez jeho ingerence do děje. V případě 

posuzování podmínky přiměřenosti u nutné obrany, srovnáváme způsob obrany se 

způsobem útoku. Jednání obránce pak nesmí být zcela zjevně nepřiměřené způsobu 

útoku. Shora uvedenému se věnuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 
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16. 8. 1971, sp. zn. 3 Tz 54/71. Tím rozumíme, že způsob obrany může a de facto ke 

zdárnému odvracení útoku i musí být intenzivnější než samotný útok. 

Na základě shora popsaného lze dospět k závěru, že krajní nouze a nutná obrana 

ačkoli se vzájemně prolínají, jsou nezaměnitelné a stojí vůči sobě v poměru speciality. 

Nutná obrana je privilegovaným případem krajní nouze, kterou je potřeba aplikovat 

tehdy, je-li nebezpečím, proti němuž směřuje, útok a působená škoda postihuje 

útočníka. 
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5 Krajní nouze v jiných právních odvětvích 
 

Na samotný závěr této části se pro úplnost patří poznamenat, že právní úpravu 

krajní nouze nalezneme i v jiných právních odvětvích. Konkrétně lze zmínit odvětví 

práva správního (ustanovení § 24 nového přestupkového zákona), kde je krajní nouze 

upravena jakožto jedna z okolností vylučující odpovědnost za přestupek. Dále lze uvést 

odvětví práva občanského (ustanovení § 2906 a související ustanovení § 2907 

občanského zákoníku), které krajní nouzi upravuje jakožto okolnost vylučující 

odpovědnost za způsobenou újmu. V následujících podkapitolách se zaměřuji na 

srovnání právní úpravy krajní nouze v některém z těchto odvětví s právní úpravou 

trestněprávní. Na první pohled může vyvstat otázka, zda by nebylo na místě upravit 

institut krajní nouze na jediném místě, který by byl platný pro všechny právní odvětví. 

Nicméně po bližším zkoumání jednotlivých úprav zjistíme, že drobné či podstatnější 

nuance, kterými se od sebe právní úprava krajní nouze v jednotlivých právních 

odvětvích odlišuje, je důležité zachovat. A to právě s ohledem na různé cíle, které 

jednotlivé právní odvětví sledují, byť mohou být někdy podobné (jako je tomu v případě 

trestního a přestupkového práva). 

 

 

5.1 Krajní nouze v přestupkovém právu 

 

„Institut okolností vylučujících protiprávnost je tradiční doménou trestního 

práva a ve starší literatuře z oblasti správního trestání o nich dokonce vůbec 

nenacházíme zmínku. Větší pozornost jim začala být věnována až v 90. letech minulého 

století. […] Zatímco v trestním právu jsou okolnosti vylučující protiprávnost již mnoho 

desetiletí rozpracovávány judikaturou i literaturou, správní trestání jde spíše jen v jejich 

šlépějích a se zobecňujícími závěry se shledáme především v komentářích k zákonu 

o přestupcích nebo v učebnicích. Originální teorie a koncepce zde přitom nenalezneme, 

východiskem tu jsou totiž poznatky práva trestního.“
191

 Poněkud stručný katalog 

okolností vylučujících protiprávnost jsme nalezli v (dnes již zrušeném) zákoně 

                                                   
191 Mates, P. Okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání. Trestněprávní revue, 2012, č. 6, 

s. 143. 
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č. 200/1990 Sb., o přestupcích, účinném do 30. 6. 2017, kde byla upravena krajní nouze 

[§ 2 písm. b)], nutná obrana [§ 2 písm. a)] a jednání na příkaz (§ 6). Na základě analogie 

ve prospěch pachatele se však standardně dovozovaly i další okolnosti obsažené 

v trestním zákoníku. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 31. 5. 2007, 

č. j. 8 As 17/2007 - 135, označil za výchozí princip soudního rozhodování v tomto 

směru to, že „pro trestnost správních deliktů musí platit obdobné principy a pravidla 

jako pro trestnost trestných činů.“ 

Obdobně jako zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, obsahuje i nový 

přestupkový zákon (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) 

právní úpravu okolností vylučující protiprávnost. Kromě krajní nouze a nutné obrany, 

které navíc doznaly definičním změnám oproti předchozí právní úpravě, byly do nového 

přestupkového zákona po vzoru trestního zákoníku dále výslovně zakotveny další 

typizované okolnosti vylučující protiprávnost, a to konkrétně svolení poškozeného, 

přípustné riziko a oprávněné použití zbraně. Důvodem jejich výslovného zařazení do 

nového přestupkového zákona bylo dle důvodové zprávy zabránit pochybnostem v tom 

směru, zda „lze úpravu těchto okolností podle trestního zákoníku použít na přestupky 

analogicky (ačkoli by se jednalo o analogii ve prospěch pachatele, která je v zásadě 

přípustná).“
192

 V tomto směru však lze do jisté míry názoru prezentovaném v důvodové 

zprávě oponovat, jelikož jejich aplikace byla v uplynulých letech již jednoznačně 

dovozována judikaturou (např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

31. 5. 2007, č. j. 8 As 17/2007 - 135). Domnívám se tudíž, že zde větší pochybnosti 

v tomto směru nepanovaly.
193

 

Ustanovení § 24 nového přestupkového zákona definuje krajní nouzi takto: Čin 

jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí 

přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem. Nejde o krajní nouzi, jestliže toto nebezpečí 

bylo možno za daných okolností odvrátit jinak nebo následek tímto odvracením 

způsobený je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo 

byl-li ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. Z uvedené definice je patrné, že 

krajní nouze je v přestupkovém právu v současnosti koncipována téměř shodně jako 

v trestněprávní úpravě, přičemž znění jednotlivých podmínek je v podstatě totožné. 

                                                   
192 Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
193 Shodně též Vedral, J. K novému zákonu o přestupcích. Správní právo, 2017, č. 7, s. 411. 
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Pachatel jednající v krajní nouzi tedy musí kumulativně naplnit následujících pět 

podmínek: 

 

1. reálná existence nebezpečí hrozící zájmu chráněnému zákonem, 

2. nebezpečí hrozí přímo (časová podmínka), 

3. nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak (podmínka subsidiarity), 

4. způsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo závažnější než ten, 

který hrozil (podmínka proporcionality), 

5. absence povinnosti nebezpečí snášet.
194

 

 

Oproti dřívější právní úpravě doznala definice krajní nouze v novém 

přestupkovém zákoně toliko jedné podstatné změny a jedné formulační změny. Za 

podstatnou změnu lze označit doplnění páté podmínky, dle které nelze jednat v krajní 

nouzi, pakliže ten, komu nebezpečí hrozí, je povinen je snášet. Tato podmínka však byla 

i dříve dovozována výkladem obdobně jako tomu bylo u trestního zákona (č. 140/1961 

Sb.), který ji rovněž výslovně nezmiňoval.
195

 Formulační změny potom doznala 

podmínka proporcionality, která dříve zněla tak, že „jednáním nebyl způsoben zřejmě 

stejně závažný následek než ten, který hrozil“. Pomocí logického argumentu od 

menšího k většímu však bylo i za předchozí právní úpravy dovozováno, že jednání 

v krajní nouzi vylučovalo i způsobení závažnějšího následku, nikoli toliko stejně 

závažného. Tuto formulační změnu lze však hodnotit pozitivně, neboť přejímá znění 

trestního zákoníku, kde je tato podmínka formulována pregnantněji. 

Drobnou odlišnost od trestněprávní úpravy můžeme spatřovat v tom, že 

nebezpečí, proti němuž se vymezuje jednání pachatele v krajní nouzi, může dle 

přestupkového práva cílit na jakýkoli zájem chráněný zákonem, nikoli toliko na zájem 

chráněný trestním zákoníkem. Uvedené vychází z fragmentární povahy trestního práva, 

kdy jsou jeho prostřednictvím chráněny statky nejdůležitější. 

Pro úplnost doplňuji, že překročí-li pachatel přestupku meze krajní nouze, jsou 

důsledky takového jeho jednání dle přestupkového zákona obdobné jako v trestněprávní 

                                                   
194  Bohadlo, D., Brož, J., Kadečka, S., Průcha, P., Rigel, F., Šťastný, V. Zákon o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 
195 Jemelka, L., Vetešník, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 2 - 24. 
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rovině. Předně může být taková okolnost zohledněna jako okolnost polehčující dle 

ustanovení § 39 písm. b) přestupkového zákona, nebo může odůvodnit postup dle 

ustanovení § 44 odst. 1 písm. d) přestupkového zákona, tj. mimořádné zmírnění výměry 

pokuty pod dolní hranici zákonné sazby. Pokuta však musí být dle citovaného 

ustanovení uložena vždy alespoň ve výši jedné pětiny dolní hranice sazby pokuty. 

Na základě shora rozvedeného lze závěrem této podkapitoly jednoznačně 

shrnout, že právní úprava krajní nouze v přestupkovém právu je obdobou právní úpravy 

krajní nouze v trestním zákoníku. Uvedené je i logické, ne nadarmo bývá přestupkové 

právo označováno za malé trestní právo, kdy účel obou právních úprav je obdobný, 

a sice vymezit, co je trestným činem (přestupkem), jakož i případy, kdy trestní 

odpovědnost (odpovědnost za přestupek) pachatele nenastává. 

 

 

5.2 Krajní nouze v občanském právu 

 

Jak již bylo zmíněno výše, v odvětví práva občanského nalezneme institut krajní 

nouze zakotvený v ustanovení § 2906 občanského zákoníku, ponechat stranou však 

nelze ani související ustanovení § 2907 občanského zákoníku. Občanskoprávní úprava 

krajní nouze vychází z trestněprávní úpravy, za což mezi některými autory
196

 sklízí 

jistou míru kritiky, doplňuje však některé další podmínky zužující či rozšiřující její 

dosah.
197

 

Prvně zmíněné ustanovení § 2906 občanského zákoníku definuje krajní nouzi 

následovně: Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není 

povinen k náhradě újmy tím způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit 

nebezpečí jinak nebo nezpůsobí-li následek zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější 

než újma, která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v krajní nouzi podlehl zkáze. 

To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající.  

 

                                                   
196 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1527 - 1531. 
197 Kabát, R. Vývoj vztahu mezi trestněprávní a civilně právní nutnou obranou a krajní nouzí. ASPI, 

2011. 
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Z uvedené definice můžeme izolovat několik podmínek, které musejí být při 

jednání v krajní nouzi splněny, a to: 

 

1. existence reálného nebezpečí újmy, 

2. nebezpečí musí hrozit přímo (časová podmínka), 

3. nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak (podmínka subsidiarity), 

4. způsobená újma není zjevně stejně závažná nebo závažnější než újma, která 

hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze (podmínka 

proporcionality), 

5. nezaviněné nebezpečí jednajícím. 

 

I bez bližšího zkoumání je patrné, že takto vypočtené podmínky se v jistých 

směrech od podmínek krajní nouze stanovených trestním zákoníkem odlišují. Uvedené 

je pochopitelné, jelikož občanskoprávní úprava krajní nouze pochopitelně sleduje jiný 

cíl.
198

 Jejím primárním cílem je stanovit pravidla pro soukromoprávní vypořádání 

způsobené újmy, resp. stanovit výjimky z obecné povinnosti nahradit způsobenou újmu. 

Jendou z výjimek je právě jednání škůdce za krajní nouze. Dodrží-li škůdce všechny 

podmínky stanovené občanským zákoníkem, nevznikne mu povinnost hradit újmu, 

kterou svým jednáním třetí osobě způsobil, byť ji způsobil vědomě.
199

 Pokud škůdce 

některou ze shora vymezených podmínek nesplní, dochází stejně jako v trestněprávní 

úpravě k překročení mezí krajní nouze. Důsledkem však v tomto případě je vznik 

povinnosti škůdce k náhradě způsobené újmy. 

Posuzujeme-li, zda škůdce dodržel veškeré podmínky, které pro jednání v krajní 

nouzi stanoví ustanovení § 2906 občanského zákoníku, je v souladu s ustanovením 

§ 2907 občanského zákoníku potřeba zároveň reflektovat tzv. omluvitelné vzrušení 

mysli škůdce. Posledně zmíněné ustanovení klade důraz na subjektivní vjem celé 

události škůdcem v době jeho jednání, a to zejména s ohledem na časový pres a další 

stresové faktory, kterým je vystaven.
200

 „Pro toho, kdo se ocitá v krajní nouzi nebo je 

nucen se bránit, je zpravidla velice obtížné určit, jak intenzivnímu nebezpečí skutečně 

                                                   
198 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
199 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1527 - 1531. 
200 Gürlich, R. Náhrada škody - nutná obrana a krajní nouze. Novinky z rekodifikace - advokátní kancelář 

Gürlich & Co, 2013, č. 32, s. 1. 
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čelí, neboť tyto okolnosti v něm vzbuzují silné rozrušení (nejen pouhé silnější 

emoce).“
201

 Občanskoprávní úprava tedy shodně jako ta trestněprávní klade důraz na to, 

aby splnění jednotlivých podmínek bylo zkoumáno nejenom z objektivního hlediska, 

ale i hlediska subjektivního s přihlédnutím ke specifickým okolnostem daného případu 

a poměrům jednajícího.
 202

 

Pokud jde o prvky, které má občanskoprávní úprava krajní nouze společné s tou 

trestněprávní, jedná se v prvé řadě o esenciální předpoklad existence reálného nebezpečí 

újmy, proti kterému škůdce svým jednáním vymezuje. Shodná je pak i časová 

podmínka, kdy takové nebezpečí nejenže musí reálně hrozit, ale zároveň musí hrozit 

bezprostředně. Další podmínkou, kterou nalezneme i v trestním zákoníku, potom je 

podmínka subsidiarity, kdy nebezpečí nebylo možné za daných okolností odvrátit jinak. 

Poněkud mírněji je zde však oproti úpravě trestněprávní koncipována podmínka 

přiměřenosti, jelikož ustanovení § 2906 „obsahuje klauzuli, která i ze zákazu způsobení 

stejné nebo horší újmy vymezuje výjimku“ prostřednictvím slovního spojení „ledaže by 

majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze“. Jednat v krajní nouzi lze tedy i tehdy, 

zabráníme-li vzniku méně závažného následku, pakliže by k závažnějšímu nebo stejně 

tak závažnému následku na majetku došlo i bez jakékoli ingerence jednající osoby. 

Příkladem takového jednání lze uvést vykácení části lesního porostu, kterým se zamezí 

přesunu kůrovce z postiženého lesního pozemku na další lesní pozemek. 
203

  

Významným rozdílem mezi trestněprávní a občanskoprávní úpravou krajní 

nouze je dále podmínka vyžadovaná občanským zákoníkem, podle které nelze jako 

jednání v krajní nouzi charakterizovat jednání škůdce, pokud nebezpečí vyvolal vlastní 

vinou a je tedy původcem nebezpečí. „Pojem vina však v případě krajní nouze nelze 

vykládat ve smyslu zavinění, tedy subjektivního prvku povinnosti k náhradě škody, 

nýbrž objektivně, tedy ve smyslu vyvolání nebezpečí. Subjektivní prvek u krajní nouze 

nehraje roli, neboť rozhodná je v těchto případech faktická situace. Jestliže tedy obránce 

nebezpečný stav vyvolá, nemůže se domáhat krajní nouze.“
204

 Naproti tomu podle 

                                                   
201 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1531 - 1532. 
202 Kabát, R. Vývoj vztahu mezi trestněprávní a civilně právní nutnou obranou a krajní nouzí. ASPI, 

2011. 
203 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521-3081), relativní 

majetkový práva 2. část). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 
204 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521-3081), relativní 

majetkový práva 2. část). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 
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trestního zákoníku, jak již bylo rozvedeno v kapitole 3.1 části druhé této práce, bude-li 

původcem nebezpečí jednání samotného pachatele, které buď není kryto zaviněním 

vůbec, nebo je kryto zaviněním ve formě nedbalosti, jeho trestní odpovědnost 

nenastává. Dle občanského zákoníku však zůstává zachována jeho povinnost nahradit 

způsobenou škodu. Tento rozdíl hodnotím pozitivně. Z důvodů rozvedených v kapitole 

3.1 části druhé považuji za důležité zachovat beztrestnost takového jednání pachatele. 

Ten však zároveň nemůže těžit z veškerých benefitů institutu krajní nouze, jelikož je 

nutné si uvědomit, že bez jeho jednání by nebezpečná situace, na kterou následně 

reagoval krajní nouzí, vůbec nenastala. Je tedy přiměřené po něm požadovat, aby jisté 

následky svého jednání přeci jen nesl, a byl tedy povinen nahradit újmu způsobenou 

jednáním v krajní nouzi. Touto koncepcí jsou tedy následky jednání v krajní nouzi 

rovnoměrně rozloženy mezi pachatele a osobu, v jejíž sféře se újma projevila. 

Za další výhodu je označováno „plné znovuzavedení institutu upotřebení cizí 

věci k prospěchu jiného (versio in rem), který mj. pamatuje na situace, kdy se v nouzi 

obětuje něčí věc, aby se odvrátila větší škoda (§ 3014). Škodu takto vzniklou nenese 

ten, jehož věc byla obětována, ale poměrně všichni, kdo z toho měli užitek 

(beneficienti): každému beneficientovi je uloženo poskytnout poškozenému poměrnou 

náhradu.“
205

 

Nakonec zde nenalezneme omezení v podobě absence povinnosti nebezpečí 

snášet ve vztahu k tomu, komu způsobení újmy hrozilo. 

Na základě shora rozvedeného lze závěrem této podkapitoly shrnout, že právní 

úprava krajní nouze v občanském zákoníku se v koncepci některých podmínek od 

trestněprávní úpravy významně odlišuje. Uvedené je odůvodněno odlišnými účely obou 

právních úprav. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
205 Kabát, R. Vývoj vztahu mezi trestněprávní a civilně právní nutnou obranou a krajní nouzí. ASPI, 

2011. 
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Část třetí: Nutná obrana a překročení jejích mezí 
 

 

1 Podstata nutné obrany 
 

V této části práce se dostáváme k jejímu druhému ústředními tématu, kterým je 

nutná obrana, resp. překročení jejích mezí, a kterému tak bude věnována celá tato třetí 

část. Nutnou obranou v obecné rovině rozumíme „uplatnění práva proti bezpráví“, jak je 

zdůrazňováno i v judikatuře soudů (např. v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

9. 12. 2014, č. j. 11 Tdo 1392/2014 - 32). Její podstata spočívá v odvrácení útoku 

útočníka, který je namířen proti zájmu chráněnému trestním zákoníkem, a to obranným 

jednáním, které by jinak bylo kvalifikováno jako trestný čin.
206

 „Protože však obránce 

odvracející útok chrání tytéž zájmy, které chrání zákon, nejedná proti účelu zákona, ale 

naopak ve shodě s ním. Jde o střet zájmů na ochraně různých společenských vztahů, a to 

na jedné straně zájem, který byl napaden útokem (např. zdraví poškozeného obránce), 

a na druhé straně zájem či zájmy útočníka (např. zdraví nebo život útočníka), které jsou 

při nutné obraně obětovány, aby tak byl odvrácen útok.“
207

 Z těchto v kolizi stojících 

zájmů (chráněných trestním zákonem) jsou tedy jasně preferovány zájmy obránce skrze 

legalizaci jeho obranného jednání.
208

 Jednání v nutné obraně je tedy činem dovoleným, 

proto takový čin není trestným činem, obránce je zbaven odpovědnosti za následek 

svého obranného jednání a nemůže být ani postižen trestněprávní či jinou sankcí, jak 

potvrzovala již zpráva Nejvyššího soudu ČSSR z roku 1965 (sp. zn. Pls 5/65). 

Jak již bylo vysvětleno shora, původcem problematické situace je útočník, 

„a proto by se § 29 měl uplatňovat ve prospěch obránce co nejvýrazněji a co nejšířeji 

(samozřejmě v souladu se zákonem), neboť jen tak se bude posilovat vůle všech 

řádných občanů odvracet přímo hrozící nebo trvající útoky na zájmy chráněné trestním 

zákoníkem.“
209

 S tím souvisí dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2015, 

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

Wolters Kluwer, 2015, s 250. 
207 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 
208 Novotný, F., Paroulková, V. K některým otázkám nutné obrany. In: Fenyk, J. Pocta Dagmar Císařové 

k 75. narozeninám. Praha: Lexis Nexis C, s.r.o., 2007, s. 89 - 97. 
209 Šámal, P., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
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č. j. 8 Tdo 763/2015 - 21, zásada, že je to útočník, nikoli obránce, za kterým má jít 

riziko vyvolané útokem.
210

 Důsledky nutné obrany se tedy projevují ve sféře útočníka 

(s výhradou případů tzv. neoddělitelných zájmů)
211

, což má ale pochopitelně své limity. 

Obránce nemůže mít neomezené možnosti zásahu do zájmů útočníka, ačkoli ten jednal 

protiprávně. Ani protiprávní útok totiž nezbavuje útočníka všech jeho práv. Naopak, 

aby byla zachována legitimnost jednání obránce, musí být zákonem stanoveny 

podmínky a meze, které musí být obráncem při obranném jednání dodrženy.
212

 Nastavit 

jasné zákonné meze a podmínky obranného jednání je důležité i proto, že obránce 

přistupuje k obrannému jednání sám ve značném časovém presu a není sto bez jakékoli 

zákonné opory vyhodnocovat, co ještě je a již není jako obranné jednání možné 

hodnotit.
213

 

Shodně jako v případě krajní nouze nám i institut nutné obrany dává dostatečně 

širokou (nikoli však bezbřehou) příležitost k tomu, abychom za přesně stanovených 

podmínek zajistili ochranu zdraví, života a dalších zájmů svých nebo jiných vlastním 

jednáním a proti útočníkovi sami aktivně zakročili. Není pochyb o tom, že ochranu 

jedince proti útoku by měl zajišťovat především stát prostřednictvím příslušných orgánů 

s jasně vytyčenými kompetencemi. Tato ochrana však není všeobjímající a v životě 

nutně nastávají i situace, kdy nejsou kompetentní orgány schopny včas proti útočníkům 

zakročit. Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 25. 6. 2018, sp. zn. 8 Tdo 522/2018, 

zdůraznil, že právě na tyto situace cílí ustanovení upravující nutnou obranu, které dává 

prostor každému z nás za přesně vytyčených pravidel proti útočníkovi zakročit a zajistit 

tak ochranu sebe či jiného, případně dalších hodnot, na které útočník cílí a které obránce 

chrání. „Nutná obrana patří k těm bezprostředním projevům boje s trestnou činností, 

jejichž úspěšná realizace není možná pouze prostřednictvím odvrácení jejich útoků, 

významně napomáhá upevnění právního řádu a k vytváření takového žádoucího stavu 

ve společnosti, aby se pachatelé trestných činů setkávali s bezprostřední reakcí 

                                                   
210 Shodně též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 6 Tdo 1347/2008. 
211 Objevují se však případy, kdy jsou jednáním v nutné obraně dotčeny i zájmy třetích osob, a to pro 

neoddělitelné propojení takových zájmů. Například, když obránce proti útoku užije cizí věc, kterou 

v důsledku obrany zničí. K tomu blíže pojednávám v kapitole 3.1.3 této třetí části práce. 
212 Novotný, F., Paroulková, V. K některým otázkám nutné obrany. In: Fenyk, J. a kol. Pocta Dagmar 

Císařové k 75. narozeninám. Praha: LexisNexis CZ, 2008, s. 90. 
213  Dolenský, A. Přiměřenost nutné obrany. In: Sborník prací z trestního práva k sedmdesátým 

narozeninám prof. dr. Vladimíra Solnaře. Praha: Universita Karlova, 1969, s. 22. 
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a odporem.“
214

 Účelem nutné obrany tak je umožnit obránci suplovat zásah státu 

v případech, kdy stát není schopen zajistit včasnou ochranu zájmů chráněných trestním 

zákoníkem sám, a promptně zakročit na místě páchání činu (srov. usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 9. 12. 2014, č. j. 11 Tdo 1392/2014 - 32). Na rozdíl od státu není 

povinností pachatele k jednání v nutné obraně přikročit, je čistě na jeho uvážení, zda 

k obraně a tedy i ochraně vlastních či cizích zájmů prostřednictvím tohoto institutu 

přikročí či nikoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
214 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 8. 
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2 Stručný vývoj nutné obrany na našem území 
 

Již odpradávna, zejména od doby pozdního středověku, byla uznávána 

beztrestnost jednání v nutné obraně.
215

 „Koncept nutné obrany vychází ze dvou 

vzájemně se doplňujících, zároveň však vzájemně si konkurujících idejí. Podle prvé je 

třeba nutnou obranu chápat v individuálním smyslu jako každému od přírody náležející 

(přirozené) právo na sebeprosazení se obranou vlastní osoby vůči protiprávním útokům 

jiných, tedy jako sebeobranu. Podle druhé ideje je třeba nutnou obranu chápat 

v sociálním, společenském smyslu. V tomto smyslu je to především právní řád, nikoliv 

jednotlivec, kdo se musí prosadit a bránit vůči útoku jiného. Jde tedy o ochranu 

právního řádu, byť prostřednictvím napadeného jednotlivce. Sebeobrana člověka zde 

tedy zároveň, a to v převažující míře, představuje obranu všeobecného právního míru 

v případech, kdy vrchnostenská pomoc (ochrana veřejnou mocí) není zrovna po ruce. 

[…] V moderním společenském řádu, kterému je vlastní monopol státu při poskytování 

ochrany právům, je nezbytné obě naznačené myšlenky propojit, resp. provázat. Jedině 

tak se nemůže individuální sebeobrana ocitat v rozporu se zmíněným státním 

monopolem ochrany práva.“
216

 Názory prosazující nemožnost a neúnosnost 

neomezeného práva jednání v nutné obraně se počínaly poprvé objevovat v polovině 

19. století. Tyto názory byly posléze reflektovány v právních úpravách nutné obrany 

v jednotlivých státech v podobě prvních zákonných omezení nutné obrany, ať již 

omezením okruhu zájmů chráněných nutnou obranou, zakotvení časové podmínky 

nutné obrany, vyloučení vyprovokované nutné obrany, vyloučení nutné obrany proti 

osobám jednajícím ve skutkovém omylu apod. Tímto byl de facto položen základ 

současné právní úpravy nutné obrany.
217

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole druhé části druhé zaměřené na stručný vývoj 

krajní nouze na našem území, po vzniku Československé republiky v roce 1918 došlo 

na základě recepční právní normy k převzetí právního řádu, který do té doby platil na 

jejím území. Trestněprávní úprava byla obsažena v zákoně č. 117/1852 ř.z., o zločinech, 

přečinech a přestupcích, který v jeho ustanovení § 1 vyžadoval ke spáchání zločinu 

tzv. zlý úmysl jakožto zvláštní znak subjektivní stránky. Ten byl u pachatele dle 
                                                   
215 Lata, J. Vývoj institutů nutné obrany a krajní nouze v českých zemích. Trestní právo, 1999, č. 2, s. 21. 
216 Kučera, P. Nutná obrana - stručné srovnání tuzemské a vybraných zahraničních trestněprávních úprav. 

Státní zastupitelství, 2015, č. 3, s. 10. 
217 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 23. 
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ustanovení § 2 písm. g) citovaného zákona vyloučen tehdy, když se skutek stal 

mj. u výkonu spravedlivé nutné obrany. Na základě uvedeného bylo dovozováno, že 

nutná obrana je okolností vylučující protiprávnost, nikoli jen trestnost.
218

  

Ve shora zmíněném ustanovení § 2 bylo konkretizováno, za jakých okolností lze 

usuzovat na výkon spravedlivé nutné obrany, a to sice tehdy, lze-li z povahy osob, času, 

místa, způsobu útoku nebo jiných okolností důvodně předpokládat, že pachatel užil 

toliko obrany potřebné, aby od sebe nebo jiných odvrátil protiprávní útok na život, 

svobodu nebo jmění. Za situace, že pachatel z mezí nutné obrany vykročil toliko 

z poděšení, strachu nebo leknutí, bylo možné posoudit jeho jednání jako nedbalostní 

trestný čin, pokud to odůvodňovaly okolnosti případu. Případy, kdy bylo možné 

přistoupit k nutné obraně, byly zúženy toliko na situace, kdy útok směřoval proti životu, 

svobodě nebo jmění. Ochrana byla skrze ustanovení upravující nutnou obranu 

poskytována pouze zájmům jednotlivců, a to pouze některým z jinak trestněprávní 

úpravou chráněných zájmů. Cílil-li útok na jiné zájmy chráněné trestním zákonem, než 

které byly vypočteny v předmětném ustanovení, nebylo dle rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČSR ze dne 19. 9. 1929, sp. zn. Zm II 87/29, k nutné obraně možné přistoupit. Za 

zásadní nedostatek této právní úpravy lze v souladu s názorem Císařové a Čížkové 

označit hledisko potřebnosti, kterým byla poměřována adekvátnost užité obrany. Ve 

svém důsledku by tak bylo možné i těmi nejkrajnějšími způsoby ochránit majetek 

zanedbatelné hodnoty, pokud by se nenabízel jiný způsob jeho ochrany.
219

 Na tomto 

místě si příkladem vybavím často na hodinách opakovaný případ, který měl osvětlit 

přiměřenost nutné obrany, kdy děti chodily do cizí zahrady na třešně. Pakliže by za této 

právní úpravy majitel oné zahrady nebyl schopen s ohledem na jeho postižení chůze 

a děti by na jeho křik nereagovaly, mohl by po nich beztrestně začít střílet ze zbraně, 

aby útoku zamezil, když neměl jiného způsobu, jak proti nim zakročit? V poměrech 

tehdejší právní úpravy bychom zřejmě k zachování potřebnosti jeho obranného jednání 

dospěli, ač se nám tento případ může jevit v dnešních poměrech absurdním. 

Koncepce nutné obrany dostála značných změn s účinností od 1. 8. 1950 

v souvislosti s přijetím zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon. „Nejen nutná obrana, ale 

celé trestní právo se stává poplatné sovětským vzorům. Projevilo se to i ideologizací 

                                                   
218 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 30. 
219 Císařová, D., Čížková, J. Aktuální problémy nutné obrany z hlediska nových kodifikací. Praha: AUCI, 

1986, č. 1, s. 21. 
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institutu nutné obrany v novém trestním zákoníku.“
220

 Tento zákon institut nutné obrany 

oproti původní úpravě vymezil poněkud stručnou definicí v jeho ustanovení § 8, a to 

následovně. „Jednání jinak trestné, jímž někdo odvrací útok na lidově demokratickou 

republiku, její socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu nebo na jednotlivce, není 

trestným činem, jestliže útok přímo hrozil nebo trval a obrana byla přiměřená útoku.“ 

Z této definice dovodíme, že dosah aplikace institutu nutné obrany byl oproti dřívější 

právní úpravě rozšířen, kdy útok již nemusel cílit toliko na život, svobodu nebo jmění.  

Podmínka přiměřenosti již nebyla poměřována hlediskem potřebnosti, ale nově 

hlediskem přiměřenosti. V právní úpravě však nebylo hledisko přiměřenosti žádným 

způsobem specifikováno. 

Na posledně zmíněnou právní úpravu navázal zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, který podmínky nutné obrany ještě více zmírnil ve prospěch obránce. Nutná 

obrana byla definována v jeho ustanovení § 13, dle kterého musela směřovat proti: 

1) útoku na zájmy chráněné trestním zákonem, 2) který přímo hrozil nebo trval, přičemž 

3) nesměla být zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku. Zaměříme-li se na 

podmínku přiměřenosti, je z dikce ustanovení § 13 patrné, že ta byla zachována i tehdy, 

pakliže byla nutná obrana nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku, nebyla-li však 

nepřiměřená zřejmě. I zde tak byl nově kladen důraz posuzovat (ne)překročení 

podmínky přiměřenosti hlediskem subjektivním a nespolehnout se pouze na hledisko 

objektivní. Judikatura (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 12. 2. 1980, 

sp. zn. 5 Tz 143/79) potom demonstrativním výčtem nabídla hlediska, dle kterých bylo 

lze usuzovat na (ne)překročení podmínky přiměřenosti. V tomto směru byl kladen důraz 

zejména na poměr mezi intenzitou obrany a intenzitou útoku (což vyplývalo z pojmu 

„povaha útoku“), které spoluurčovaly další hlediska, a dále na poměr mezi hrozící 

a způsobenou škodou (což vyplývalo z pojmu „nebezpečnosti útoku“). 

Další důležité změny dostála právní úprava nutné obrany s účinností od 

1. 1. 1994, v důsledku přijetí zákona č. 290/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní 

zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kdy byla podmínka 

přiměřenosti vymezená v ustanovení § 13 trestního zákona ještě více zmírněna ve 

prospěch obránce. Dle důvodové zprávy bylo nutné meze podmínky přiměřenosti nutné 

obrany v souladu s požadavky právní teorie a praxe rozšířit tak, aby její meze byly 

                                                   
220 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 31. 
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překročeny jen tehdy, pokud byla obrana naprosto (zcela zjevně) nepřiměřená způsobu 

útoku. Předně byl pojem „zřejmě“ nahrazen pojmem „zcela zjevně“, v důsledku čehož 

mělo dojít k většímu zrovnoprávnění objektivního hlediska s hlediskem subjektivním 

při posuzování dodržení podmínek nutné obrany a zdůraznění přiměřeného úsudku 

obránce v době jeho jednání relevantním okolnostem případu.
221

 

Dále byl pojem „povahy a nebezpečnosti útoku“ nahrazen pojmem „způsob 

útoku“ s ohledem na jeho přílišnou abstraktnost.
222

 Na tomto místě lze pro úplnost 

podotknout, že zpočátku nepanovala v nauce shoda, zda v důsledku novelizace skutečně 

došlo k rozšíření mezí nutné obrany a zda naopak nedošlo záměnou pojmů k jejich 

zúžení, což podléhalo značné kritice.
223

 Nicméně posléze v odborné literatuře za pomocí 

nejen jazykového výkladu, ale zejména i logického, systematického či historického 

výkladu byl dovozeno, že pojem způsob útoku nelze vykládat restriktivně a omezovat 

toliko na jeho průběh, naopak tento pojem zahrnuje i další relevantní aspekty.
224

 Na 

takovýto přístup k výkladu uvedeného pojmu jako jeden z prvních apeloval Dolenský, 

následně byl potvrzen i Kuchtou,
225

 Kratochvílem
226

 či Šámalem.
227

 Já osobně se 

s tímto přístupem ztotožňuji. V souladu se záměrem zákonodárce tedy nahrazením 

pojmu „povaha a nebezpečnost útoku“ pojmem „způsob útoku“ došlo k „redukci výčtu 

okolností, na něž musí obránce brát zřetel, a tím jeho menší zatížení při rozhodování.  

[…] Při výkladu pojmu „způsob útoku“ se redukují tyto významné okolnosti na 

intenzitu obrany a útoku, včetně druhu prostředků a způsobu jejich použití, přičemž pod 

tento pojem se zahrnují i vlastnosti útočníka a obránce, jejich počet, fyzická kondice 

a síla, stáří, věk, předcházející zranění, zvláštní schopnosti k útoku či obraně, součinnost 

dalších doprovázejících osob apod.“
228

 Naproti tomu byl upozaděn význam posuzování 

                                                   
221 Kratochvíl, V. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 445 - 446. 
222 Důvodová zpráva k zákonu č. 290/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České 
národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
223 Například lze zmínit článek: Fremr, R., Zelenka, P. K výkladu ustanovení § 13 trestního zákona. 

Právní praxe, 1994, č. 6, s. 339. 
224 Dolenský, A. Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák.) k diskuzi. Bulletin advokacie, 1994, č. 1, 

s. 19. 
225  Kuchta, J. K problematice přiměřenosti jednání v nutné obraně v českém trestním právu. Pravny 

obzor, 1998, č. 5, s. 456 - 457. 
226 Kratochvíl, V. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 446. 
227 Šámal, P., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
228 Kratochvíl, V. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 446. 
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hrozícího a způsobeného následku, který zůstává zachován toliko v podobě korektivu 

v případech extrémního nepoměru mezi hrozícím a způsobeným následkem.
229

  

V takovéto novelizované podobě byla nakonec úprava nutné obrany převzata do 

trestního zákoníku, neboť se její znění po provedených novelizacích z devadesátých let 

minulého století v praxi osvědčilo.
230

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
229 Dolenský, A. Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák.) k diskuzi. Bulletin advokacie, 1994, č. 1, 

s. 19. 
230 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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3 Překročení mezí nutné obrany 
 

 

Z dikce ustanovení § 29 trestního zákoníku lze rozlišit zákonné podmínky, které 

musejí být pro jednání v nutné obraně splněny, jejichž existence si musí být obránce 

vědom a musí chtít za jejich splnění jednat. Taxativním výčtem podmínek nutné obrany 

je jasně stanoveno, kdy obránce jedná v dovolených mezí tohoto institutu a kdy jeho 

meze již překročil a půjde o trestný čin. Z dikce shora uvedeného ustanovení můžeme 

rozlišit tři zákonné podmínky. Obránce musí tímto jednáním odvracet útok na zájem 

chráněný trestním zákonem (první podmínka), který přímo hrozí nebo trvá (druhá 

časová podmínka), přičemž jeho obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku (tzv. zásada přiměřenosti jakožto třetí podmínka). Takto podmínky koncipuje 

i převažující část nauky
231

, která někdy dokonce prvou a druhou podmínku spojuje
232

, 

a jsou takto dovozovány i v judikatuře
233

. Poněkud obšírněji vypočítává podmínky 

nutné obrany Kuchta, který mezi ně dále řadí například i protiprávnost útoku, reálnost 

útoku, atp.
234

 Není tomu však tak, že by ostatní publikace, které vymezují podmínky 

nutné obrany úžeji, další podmínky zmiňované Kuchtou opomíjely, pouze je považují 

za součást těchto tří (někdy dvou) obecněji koncipovaných podmínek. Pro vnitřní 

členění této práce jsem se přiklonila k převažujícímu pojetí, resp. členění, podmínek 

nutné obrany, v rámci kterých se budu zabývat jejich jednotlivými součástmi. 

Všechny shora popsané podmínky musejí být splněny kumulativně a obránce 

nemůže žádnou z nich při svém jednání pominout. Nebude-li některá z nich splněna, 

nejedná obránce v nutné obraně. Pouze za současného a úplného splnění všech těchto tří 

podmínek je možné jednání obránce právně kvalifikovat jako jednání za této specifické 

okolnosti vylučující protiprávnost, v jejímž rámci jednal obránce dovoleně a nedopustil 

se trestné činnosti. Ani ustanovení § 29 trestního zákoníku nelze vykládat izolovaně a je 

nutné poukázat na související ustanovení § 41 písm. g) nebo § 58 odst. 7, dle kterých lze 

                                                   
231 Příkladem lze uvést učebnici: Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 

7. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2019, s. 272, nebo komentářovou literaturu: Ščerba, F. 

a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 504 - 516, a s ohledem na 

členění textu komentáře i Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 397 - 419. 
232Novotný, F., Souček, J. a kol. Trestní právo hmotné, 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 

2010, s. 159. 
233 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 6 Tdo 1347/2008. 
234 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 72 - 73. 
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ze shora vypočtených tří podmínek vyvodit stěžejní postavení prvé podmínky, a sice 

existence útoku hrozícího zájmům chráněným trestním zákonem. Existence útoku je 

totiž základní podmínkou stavu nutné obrany a předpokladem pro splnění dalších 

navazujících podmínek. Neexistuje-li útok, nelze o nutné obraně vůbec uvažovat, 

protože zde nedochází k ohrožení zájmu chráněného trestním zákoníkem, které by bylo 

možné jejím prostřednictvím ochránit. Jedině za situace, kdy je skutečně útočeno na 

určité zájmy, které se obránce snaží ochránit, a to prostřednictvím činu, kterým 

současně zasáhne do zájmů útočníka (jinak chráněných trestním zákoníkem), můžeme 

řešit, zda obránce jednal za splnění dalších navazujících podmínek nebo zda meze nutné 

obrany překročil. Překročení mezí nutné obrany může tedy nastat dle usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 6 Tdo 1347/2008, tehdy, jestliže jednání 

obránce směřuje k odvracení skutečně existujícího útoku, avšak jedna ze dvou dalších 

podmínek, příp. žádná z dalších dvou podmínek, splněny nejsou. Překročením mezí 

potom rozumíme stav blízký nutné obraně, protože je tady vždy splněna alespoň její 

esenciální podmínka (existence útoku). Mohou být eventuálně splněny i podmínky 

další, ale nejsou splněny současně všechny, a tento stav se tak nutné obraně jenom 

blíží.
235

 

Teoretický pojem „překročení mezí nutné obrany“ v trestním zákoníku výslovně 

nenajdeme, tento pojem trestní zákoník ve svých ustanoveních § 41 písm. g) a § 58 

odst. 7 jen nepřímo vyjadřuje, když uvádí, že pachatel jednal odvraceje útok, aniž by 

byly zcela splněny podmínky nutné obrany. Teorie a judikatura potom s pojmem 

„překročení mezí nutné obrany“
236

 pracuje, používá však i další pojmy stejného 

významu, jako je „vybočení z mezí nutné obrany“
237

 nebo „exces z nutné obrany“
238

. 

Pro účely této práce bude užíváno převážně pojmu překročení mezí nutné obrany, jak je 

                                                   
235 Shodně též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2020, sp. zn. 8 Tdo 188/2020. 
236  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 

V judikatuře lze pak odkázat například na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 13. 2. 1978, 

sp. zn. 11 To 1/78, nebo též usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 11. 1993, sp. zn. 1 To 55/93. 
237 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 504 - 516. Shodně 

též Kučera, P. Nutná obrana - stručné srovnání tuzemské a vybraných zahraničních trestněprávních úprav. 

Státní zastupitelství, 2015, č. 3, s. 10. V judikatuře lze pak odkázat na usnesení Ústavního soudu ze dne 

12. 11. 2020, sp. zn. II ÚS 2805/20 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2004, sp. zn. 3 Tdo 

944/2004. 
238 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 504 - 516. Shodně 

též Kučera, P. Nutná obrana - stručné srovnání tuzemské a vybraných zahraničních trestněprávních úprav. 

Státní zastupitelství, 2015, č. 3, s. 10. V judikatuře lze pak odkázat na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

13. 1. 2021, sp. zn. 5 Tdo 3/2021, nebo Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2020, sp. zn. 8 Tdo 

188/2020. 
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patrné i z jejího názvu. Nevylučuji však užití i dalšího ze zmíněných pojmů stejného 

významu. 

Z důvodu uvedených shora potom odborná literatura
239

 či judikatura
240

 rozlišuje 

pouze dva případy překročení mezí nutné obrany, a to: 

 

1. překročení časových mezí neboli tzv. exces extenzivní
241

, 

2. překročení mezí podmínky přiměřenosti neboli tzv. exces intenzivní, 

 

a neřadí mezi tyto případy stav, kdy není splněn ani esenciální předpoklad stavu nutné 

obrany (existence útoku). Jednotlivé případy překročení mezí krajní nouze mohou nastat 

izolovaně nebo mohou stát vedle sebe.  

O důsledcích překročení mezí krajní nouze je podrobně pojednáno v závěrečné 

části této práci (části čtvrté), kde se budu rovněž zaobírat (ne)zaviněním, kterým může 

být mezí nutné obrany kryto.  

Kuchta nepovažuje za esenciální podmínku vzniku stavu nutné obrany toliko 

první podmínku, a sice reálnou existenci útoku, ale zároveň i podmínku časovou. Obě 

tyto podmínky tedy považuje za předpoklad vzniku práva pachatele v nutné obraně 

jednat. Pominou-li tyto podmínky, související právo obranného jednání zaniká. Zbylá 

podmínka přiměřenosti stanoví dle jeho názoru meze vlastního dovoleného obranného 

jednání pachatele. Na základě uvedeného dělení lze potom dospět k závěru, že 

o překročení mezí můžeme hovořit pouze ve vztahu ke třetí podmínce, jelikož všechny 

ostatní musejí být naplněny, aby vůbec vzniklo právo přistoupit k obrannému jednání.
242

 

Kuchta tedy rozlišuje mezi pojmy nesplnění podmínek nutné obrany a překročení mezí 

obranného jednání. Překročení mezí potom vnímá pouze ve vztahu k dovolenému 

obrannému jednání pachatele, nikoli ve vztahu k podmínkám, které utvářejí samotný 

stav nutné obrany, za kterého právo obranného jednání vzniká. Nicméně zákonná 

úprava shora nastíněné dělení nerespektuje a je z ní patrné, že za jedinou esenciální 

                                                   
239 Příkladem lze uvést komentářovou literaturu: Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2020, s. 504 - 516, nebo Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. Rovněž lze odkázat na učebnice např. Kratochvíl, V. Trestní právo 

hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 451, nebo též Jelínek, J. a kol. Trestní právo 

hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2019, s. 278. 
240 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 5 Tdo 162/2007. 
241  V právní teorii přitom není shoda na tom, zda lze za exces extenzivní považovat jak obranu 

předčasnou, tak opožděnou, nebo pouze jednu z nich. 
242 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 164 - 166. 
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podmínku, která musí být splněna, abychom mohli vůbec hovořit o stavu nutné obrany 

či stavu nutné obraně blízkému, je toliko skutečná existence útoku směřujícího proti 

zájmům chráněným trestním zákonem. Toto dělení nepřevažuje ani v další odborné 

literatuře, jak je citována shora. Takové dělení se projevuje i v tom, jak zbylá část 

odborné literatury pracuje s pojem překročení mezí nutné obrany. Tento pojem zjevně 

nevnímá pouze ve vztahu k dovolenému jednání pachatele, ale právě i ve vztahu ke 

všem dalším podmínkám nutné obrany (tedy vyjma útoku), které mají utvářet meze 

nutné obrany jako takové, nikoli jen meze obranného jednání pachatele. Jakkoli lze 

shora prezentované členění považovat za důslednější a propracovanější, bude další 

struktura práce vycházet z jednoduššího dělení a pojem „překročení mezí“ bude 

pojímán šířeji nejenom ve vztahu k obrannému jednání pachatele, ale i ve vztahu ke 

k další (časové) podmínce podílející se na utváření mezí nutné obrany jako takové (při 

nutné existenci útoku). Jednoduššímu a méně propracovanému dělení ostatně 

odpovídají i právní důsledky předvídané naší zákonnou právní úpravou. 

Předpokladem pro náležité posouzení jednání obránce z hlediska (ne)překročení 

podmínek nutné obrany je pochopitelně náležité zjištění skutkového stavu. Za situace, 

kdy je skutkový stav v dostatečném rozsahu objasněn, je posouzení toho, zda obránce 

jednal v nutné obraně či nikoli již otázkou právní, nikoli skutkovou. Tyto závěry 

zdůraznil Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 13. 1. 1998, sp. zn. 2 Tzn 115/97. 

V návaznosti na shora uvedené se budu v dalších podkapitolách zprvu blíže 

zabývat první podmínkou nutné obrany, tj. útokem na zájem chráněnému trestním 

zákonem, jakožto esenciálním předpokladem vzniku nejen samotné nutné obrany ale 

právě i stavu jí blízkému, při kterém dochází k překročení mezí nutné obrany 

v důsledku nesplnění některé z jejích dalších podmínek. V rámci této podkapitoly bude 

pojednáno i o dalších jednotlivých aspektech útoku. Výklad k pojmu překročení mezí 

nutné obrany (ke stavu blízkému nutné obrany) velice úzce souvisí s výkladem 

zaměřeným na jednotlivé podmínky nutné obrany a jejich (ne)naplnění. Následovat tedy 

bude podrobný rozbor (ne)naplnění jednotlivých podmínek a s tím související 

překročení mezí nutné obrany. To vše se zaměřením na závěry judikatorní praxe našich 

soudů. 
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3.1 Reálná existence útoku jakožto nutný předpoklad stavu nutné 

obrany nebo stavu jí blízkého 
 

 

Jak již bylo výše podrobně rozebráno, hlavní a esenciální podmínkou stavu 

nutné obrany (a rovněž stavu jí blízkého) je z pohledu trestního zákoníku reálná 

existence útoku na zájem chráněný trestním zákonem. Nenastane-li útok, nenastane ani 

související stav nutné obrany. Níže v této podkapitole proto bude rozebrána definice 

pojmu útok na zájem chráněný trestním zákonem se zaměřením na jeho jednotlivé 

charakteristické znaky a vymezením případů, kde lze na splnění jednotlivých 

charakteristických znaků útoku, a tedy i na splnění této esenciální podmínky, usuzovat 

a kdy nikoli. 

Legální definici pojmu útoku v zákoně nenalezneme, stejně jako je tomu 

u pojmu nebezpečí v případě krajní nouze. V odborné literatuře
243

 a judikatuře je tento 

pojem definován několika charakteristickými znaky. Musí se jednat o: 

 

1. jednání člověka
244

, 

2. které je protiprávní,  

3. namířené proti zájmům chráněným trestním zákonem, 

4. a zároveň je skutečně exitující. 

 

Z takto formulované definice tedy vyvodíme čtyři shora vypočtené 

charakteristické znaky, které musejí být splněny kumulativně (současně), aby se jednalo 

o útok. Každému z těchto charakteristických znaků bude věnována jedna podkapitola. 

Útok zároveň neznamená synonymum pro napadení, jelikož útok na rozdíl od 

napadení zahrnuje i jednání nenásilného charakteru. Útok tedy představuje pojem širší, 

pod něhož lze subsumovat i napadení. 

Závěrem této podkapitoly se patří připomenout, že nebude-li tato základní 

podmínka spočívající v existenci útoku na zájmy chráněné trestním zákonem splněna, 

                                                   
243  Dolenský, A. Přiměřenost nutné obrany. In: Sborník prací z trestního práva k sedmdesátým 

narozeninám prof. dr. Vladimíra Solnaře. Praha: Universita Karlova, 1969, s. 29. 
244 Za specifické situace je možné za útok považovat i útok zvířete, které bylo poštváno či je ovládáno 

člověkem. K tomu blíže v podkapitole 3.1.1.5 nazvané „Útok zvířete“. 
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tj. i za předpokladu, že nebude naplněn byť jediný z charakteristických znaků útoku, 

nemůže nastat stav nutné obrany. V důsledku absence samotného útoku jakožto 

základní podmínky je potom z logiky věci vyloučeno i faktické splnění dalších 

navazujících podmínek a nelze tedy uvažovat nejen o stavu nutné obrany, ale ani 

o možném stavu nutné obraně blízkému. Zároveň tak odpadá související úvaha 

o možném překročení mezí nutné obrany. 

 

 

3.1.1 Jednání člověka jakožto charakteristický znak útoku 

 

Pokud jde o první shora nastíněný charakteristický znak, útokem ve smyslu 

ustanovení § 29 trestního zákoníku, proti kterému je přípustná nutná obrana, může být 

jedině jednání člověka. Jednáním rozumíme projev lidské vůle ve vnějším světě, které 

zahrnuje jak složku psychickou (vůli), tak složku fyzickou (její projev ve vnějším 

světě). Za útok tak nepovažujeme například různé reflexní pohyby, pohyby vyvolané 

křečí, pohyby ve spánku, pohyby ve stavu náměsíčnosti či pohyby vyvolané fyzickým 

donucením, tj. pohyby nezamýšlené a vůlí neovladatelné.
245

 Takové nekontrolovatelné 

pohyby bychom mohli případně posoudit jako nebezpečí, proti kterému je přípustná 

krajní nouze.  

Jednání člověka v trestněprávním smyslu, které je vyžadováno ve smyslu 

ustanovení § 29 trestního zákoníku, spočívá zpravidla v konání.
246

 Konání představuje 

„vynaložení tělesné aktivity či jinak řečeno dynamické projevení se ve sféře objektivní 

reality, tedy změnu způsobenou pachatelem z pohledu vnějšího pozorovatele mezi 

výchozím časem a časem ukončení jednání.“
247

 Může se jednat například o situace, kdy 

útočník zaútočí na obránce nožem, započne po něm střílet atp. Jednání člověka však 

může spočívat i opomenutí, byť se bude jednat o méně časté případy. Opomenutím 

rozumíme „rezignaci na konání v situaci, kdy pachatele váže právně relevantní 

povinnost konat.“
248

 V této souvislosti lze poukázat na případ projednávaný soudy 

(např. Krajským soudem v Českých Budějovicích ve věci sp. zn. 4 To 360/96, nebo též 

                                                   
245 Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2717 -2749. 
246 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 219. 
247 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 169 - 198. 
248 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 169 - 198. 
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Nejvyšším soudem SSR ve věci sp. zn. 4 Tz 40/78), kdy protiprávní jednání útočníka 

spočívalo v tom, že odmítal opustit obydlí obránce. 

Pouze na okraj a toliko pro úplnost se patří doplnit, že jednat v nutné obraně 

pochopitelně může i ten, kdo není plně svéprávný, nebo jehož svéprávnost je omezena. 

Jednání v trestněprávním smyslu nelze zaměňovat s jednáním v občanskoprávním 

smyslu, a nelze tak způsobilost k jednání v nutné obraně ztotožňovat se svéprávností 

dané osoby. O tom však nevyvstává v nauce žádných pochybností.  

 

 

 

3.1.1.1 Útok více osob 

 

Útočníkem pochopitelně nemusí být vždy jen osoba jediná, na útoku se může 

podílet i více osob. Nicméně nutným předpokladem útoku více osob ve smyslu 

ustanovení upravujícího institut nutné obrany dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 

30. 12. 1955, sp. zn. 1 Tz 349/55, je, že každá z těchto osob (útočníků) na útoku aktivně 

participuje, tedy svým jednáním aktivně ohrožuje zájmy chráněné trestním zákonem. 

Intenzita aktivní participace každé z těchto osob potom ale nemusí být (a zpravidla ani 

nebývá) dle citovaného rozhodnutí totožná, stejně tak nemusí být stejnorodý ani způsob 

útočení. V daném rozhodnutí Nejvyšší soud rovněž zdůraznil, že v případě útoku více 

osob je nutná obrana přípustná proti kterémukoli útočníkovi, nikoli jen proti útočníkovi 

hlavnímu, tj. proti tomu, jehož aktivní participace na útoku je nejvýraznější ať již 

intenzitou nebo způsobem jeho útočného jednání. Obranu může obránce realizovat 

jednotlivě proti každému z nich nebo i proti všem útočníkům současně, což může být 

pochopitelně komplikovaněji proveditelné. 

Od případu, kdy jednání obránce směřuje proti útoku více osob, je ale nutno 

odlišit situace, kdy na sebe dvě či více osob vzájemně útočí a střídavě se napadají. 

Jednání vzájemně útočících osob nelze ze strany žádné z nich považovat za nutnou 

obranu, protože každá z těchto osob je sama považována za útočníka. Nutná obrana tedy 

nevyhnutelně předpokládá rozdělení zúčastněných osob do dvou skupin, a to na obránce 

a útočníky. Zatímco v případě vzájemného útoku se považují všechny zúčastněné osoby 

za osoby útočící (potažmo současně i obránce). Není však snadné rozpoznat, k jaké 
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skupině zúčastněné osoby patří, resp. zda v daném případě lze vůbec rozlišovat mezi 

skupinou obránců a útočících nebo zda měly všechny osoby postavení vzájemně 

útočících osob. V tomto směru lze souhlasit s názorem Dolenského, že vodítkem 

rozhodně nemůže být způsob jednání jednotlivých osob, jelikož obránce se může 

i aktivně bránit a nemusí své jednání omezit na obranu pasivní. Stejně tak nám 

rozhřešení neposkytne ani vědomost ohledně toho, kdo zasadil první úder, jelikož 

obrana je přípustná již proti hrozícímu útoku.
 249

 Stejně tak se domnívám, že mohou 

i nastat případy, kdy jsou údery zasaženy současně či tyto momenty víceméně splývají. 

Za rozhodující kritérium označil Nejvyšší soud ve věci sp. zn. 5 Tdo 162/2007 

opakovaně tzv. „počáteční iniciativu“, kterou rozumíme iniciativu vedoucí k napadení. 

Jinak řečeno, je potřeba v daném případě zkoumat, kdo útok započal, resp. čí jednání 

k útoku vedlo. To však nelze zaměňovat se zasazením první rány, jak uzavřel Nejvyšší 

soud SSR již ve věci sp. zn. 6 Tz 30/82. Právě počáteční iniciativa určuje, která osoba 

patřila v daném případě do skupiny obránců a která do skupiny útočníků, příp. zda lze 

o skupině obránců v daném případě vůbec hovořit. Figurovala-li v daném případě 

alespoň jedna osoba, od které nevycházela iniciativa vedoucí k napadení, můžeme 

hovořit o nutné obraně. Jako další podpůrné kritérium potom může sloužit zkoumání 

pohnutky či motivu jednání zúčastněných osob, nebo zkoumání toho, čí jednání 

směřovalo ke gradaci konfliktní situace, apod.
250

 Ve zprávě trestního kolegia 

Nejvyššího soudu ČSR z roku 1983
251

 objevíme soudy projednávaný případ, na kterém 

lze v intencích shora uvedeného znázornit, kdy se o nutnou obranu jednat nemůže. 

Jednalo se o situaci, kdy vyšli dva muži ven z restaurace za účelem vzájemného 

vyřízení účtů, načež po jejich odchodu z restaurace jeden udeřil druhého jako první, 

a druhý mu následně údery oplatil. Na takto ilustrovaném případě je zjevné, že shora 

zmiňovaná počáteční iniciativa v daném případě vycházela od obou zúčastněných, 

jelikož se oba dobrovolně vystavili útokům druhého, takový útok očekávali a rovněž jej 

odvraceli, oba jsou tak považováni za útočníky, a není relevantní, kdo zasadil první 

                                                   
249  Dolenský, A. Přiměřenost nutné obrany. In: Sborník prací z trestního práva k sedmdesátým 

narozeninám prof. dr. Vladimíra Solnaře. Praha: Universita Karlova, 1969, s. 29. 
250 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
251 Zpráva trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSR o operativním kontrolním průzkumu rozhodování 

o úmyslných trestných činech proti životu a zdraví dle § 221 a § 222 tr. zákona u okresních 

soudů a krajských soudů jako soudů prvního stupně v krajích Severočeském, Východočeském 

a Severomoravském ze dne 10. 1. 1983, sp. zn. Tpj 59/83. 
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ránu.
252

 Pokud by však po předchozím nedorozumění jeden restauraci bez dalšího 

opustil, druhý ho venku dohonil a popadl se slovy: „a teď uvidíš“, načež by od 

napadeného dostal první ránu pro jeho obeznámenost s násilnou povahou útočníka, je 

zjevné, že počáteční iniciativa byla dána na straně útočníka bez ohledu na to, že první 

ránu ve svém důsledku zasadil obránce.
253

 

Za situace, kdy jednání vzájemně útočících osob vylučuje aplikaci nutné obrany, 

může jejich jednání s ohledem na konkrétní okolnosti případu naplnit znaky skutkové 

podstaty přečinu výtržnictví, nebo znaky skutkové podstaty některého z trestných činů 

proti životu či zdraví, eventuálně může jejich jednání naplnit některé z vývojových 

stadií trestného činu proti životu či zdraví. Je-li těchto osob více (minimálně tři), pak 

mohou naplnit skutkovou podstatu trestného činu rvačky dle ustanovení § 158 trestního 

zákoníku, případně spáchané v jednočinném souběhu s některým z trestných činů proti 

životu či zdraví. K zamyšlení potom zůstává, zda může za rvačky (event. vzájemného 

napadání) nastat situace, za které bude jedna z osob oprávněna jednat za splnění 

podmínek nutné obrany. Takto položená otázka byla dle mého názoru již v judikatuře 

uspokojivě zodpovězena a dostatečně argumentačně podložena. Nejvyšší soud sice 

nejprve v roce 1927 ve věci sp. zn. Zm I 437/27 pouze stroze konstatoval, že i za rvačky 

mohou nastat situace, které opravňují tu či onu zúčastněnou osobu k obrannému 

jednání. Tento názor však rozvedl v roce 1999 ve věci sp. zn. 8 Tz 68/99 a zopakoval 

v roce 2018 ve věci sp. zn. 7 Tdo 1189/2018, kdy v teoretické rovině nastínil situaci, 

která osobu zúčastněnou na rvačce (nebo osobu při vzájemném napadání s druhou 

osobou) může opravňovat k obrannému jednání. K tomu může dle citovaných 

rozhodnutí dojít například tehdy, pokud vzájemný konflikt či rvačka mají z hlediska 

formy a intenzity používaného násilí či používaného nástroje určitý rámec, který jedna 

z osob náhle, neočekávaně a zásadním způsobem překročí, v důsledku čehož začne 

bezprostředně ohrožovat zájem, který dosud nebyl ohrožen. V konkrétnostech můžeme 

teoretickou úvahu ilustrovat na shora nastíněném případu vyřízení účtů před restaurací. 

Pokud by v průběhu zasazování vzájemných úderů pěstí, najednou jeden z dotyčných 

vytáhl střelnou zbraň, kterou by se začal ohánět, je zjevné, že by tímto razantně změnil 

další vývoj potyčky a bezprostředně ohrožoval i zájem na ochraně života, který do té 

                                                   
252 Shodně též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2006, sp. zn. 11 Tdo 1376/2005, nebo usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2020, sp. zn. 8 Tdo 188/2020. 
253 Novotný, P., Kybic, P. Nutná obrana (několik poznámek). Trestní právo, 2015, č. 2, s. 15. 
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doby nebyl ohrožen. Za takové situace není důvodu nutnou obranu apriori vylučovat. 

Stejně tak si lze představit, že vývoj události skutečně může dospět do stadia, kdy se 

jeden z původních pachatelů rvačky rozhodne na rvačce již dále neparticipovat a dá tuto 

skutečnost najevo jednak svou další pasivitou, ale i jiným způsobem například křikem či 

útěkem, ale ostatní osoby útočení nezanechají. Za takové situace si dovedu představit, 

že dotyčný oprávněně přikročí k nutné obraně, aby odvrátil neutuchající útok na jeho 

zdraví či život. Pochopitelně jeho odpovědnost za následky, které lze jeho jednání 

přičítat do doby, než přistoupil k nutné obraně, zůstává nedotčena. Stejně tak je 

oprávněn jednat v nutné obraně divák rvačky nebo náhodný kolemjdoucí, kteří byli 

osobami podílejícími se na rvačce, do rvačky proti své vůli zataženi.
254

 

 

 

3.1.1.2 Vyprovokovaný útok a vyprovokovaná nutná obrana 

 

Vyprovokovaným útokem rozumíme situace, kdy obránce je ten, který útok 

úmyslně zavinil, avšak zároveň není jeho primárním cílem způsobit útočníkovi újmu 

(obránce například útočníka úmyslně slovně dráždí, avšak předpokládá, že konflikt 

zůstane toliko ve verbální rovině).
255

 Za této situace Nejvyšší soud ve věci 

sp. zn. 4 Tz 284/2001 a shodně též ve věci sp. zn. 7 Tdo 253/2019 dovodil, a v tomto 

směru se shoduje s názory prezentované v odborné literatuře
256

, že není podstatné, kdo 

útok vyprovokoval. Útok, který osoba zavinila ať úmyslně nebo z nedbalosti zůstává 

útokem, a proto nevylučuje nutnou obranu. 

Domnívám se, že od pojmu vyprovokovaný útok je nutné odlišovat 

pojem tzv. vyprovokované nutné obrany. Vyprovokovanou nutnou obranou 

rozumím v souladu s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2004, ve věci 

sp. zn. 7 Tdo 461/2004, situaci, kdy pachatel útok vyprovokuje se záměrem následně 

jednat za stavu nutné obrany a vyhnout se tak trestní odpovědnosti za svůj plánovaný 

                                                   
254 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 86. 
255 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Shodně též Šámal, P. 

a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. Ščerba, F. a kol. 

Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 169 - 198. 
256 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Shodně též Šámal, P. 

a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419, nebo Ščerba, F. a kol. 

Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 169 - 198. 
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trestný čin. Provokace útoku je vlastně prostředkem spáchání trestného činu, jak dovodil 

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 16. 4. 2019, sp. zn. 7 Tdo 253/2019. Příkladem lze 

zmínit pachatele, který záměrně verbálně popichoval jiného bez výslovného vyzývání 

k boji vědom si jeho agresivní vznětlivosti a toho že na něj s nejvyšší pravděpodobností 

zaútočí, aby mu posléze mohl ublížit na zdraví, nebo situaci, kdy pachatel záměrně 

navštíví demonstraci nebo jinou sešlost organizovanou na podporu radikálnějších 

názorů, kde je typicky předpokládán výskyt agresivnějších jedinců, a zde záměrně 

výslovně prezentuje svůj odlišný postoj s cílem vyvolat konflikt. Je pravdou, že trestní 

zákoník v tomto směru výslovné řešení neobsahuje. Zdravý rozum nám však napovídá, 

že musí být šetřeno podstaty nutné obrany a zneužití práva nemůže požívat právní 

ochrany. V tomto směru se domnívám, že se lze inspirovat názory předestřené 

v rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. 8 As 380/2018 týkajícího se 

vyprovokované krajní nouze a vztáhnout je na případ vyprovokované nutné obrany. 

Vyvolal-li by pachatel útok prvoplánově, bylo by proti smyslu právní úpravy, aby byl 

na základě ustanovení o nutné obraně vyviněn za svůj následný naplánovaný trestný čin. 

Pakliže by jednající s útokem protistrany výslovně počítal a chtěl ho vyvolat se 

záměrem svým jednáním útok odrazit (úmysl přímý), nebo považoval zaútočení 

protistrany za vysoce pravděpodobné a byl smířen s tím, že útok a jeho obranné jednání 

nastane (úmysl nepřímý), pak není možné, aby se dovolal vyloučení protiprávnosti 

jednání, jež vedlo k odvrácení útoku, z důvodu nutné obrany. Bylo by proti smyslu 

a účelu nutné obrany a v rozporu se zásadou, dle které nikdo nemůže těžit ze svého 

úmyslného protiprávního jednání, aby se vyloučení protiprávnosti jednání mohl 

dovolávat ten, kdo jednal přinejmenším v nepřímém úmyslu. Na základě shora 

uvedeného lze uzavřít, že úmyslné vyvolání nutné obrany, na rozdíl od úmyslného 

vyvolání útoku, možnost jednat v nutné obraně vylučuje. 

 

 

3.1.1.3 Útok nepříčetné osoby, dítěte a osoby jednající ve skutkovém 

omylu 

 

Pro komplexní uchopení dané problematiky jsem do předložené práce zařadila 

rovněž podkapitolu, kde bude velice stručně pojednáno o útoku nepříčetných osob, dětí 



98 

 

mladších patnácti let a osob jednající ve skutkovém omylu. Důvodem, pro který je 

výklad omezen toliko na minimum, je ten, že tato otázka již byla v odborné teorii 

uspokojivě vyřešena. Konstantně se tedy již dospívá k závěru, že nutná obrana je možná 

i tehdy, je-li osobou útočící osoba nepříčetná, dítě mladší patnácti let nebo osoba 

jednající ve skutkovém omylu, a jednoznačně byl překonán názor, že je takové případy 

potřeba řešit skrze institut krajní nouze.
257

 „Posuzování těchto případů podle podmínek 

krajní nouze (a nikoli nutné obrany) není správné ani v případech, kdy obránce 

například ví o duševní chorobě nebo omylu na straně útočníka.“
258

 K tomuto závěru 

dospívá odborná veřejnost z několika důvodů. Za prvé je za útok nutno považovat 

jednání, které je objektivně protiprávní, a nevyžaduje se, aby nutně bylo trestným 

činem. V dalším nelze opomenout, že útoky shora vypočtených osob mohou dosahovat 

i daleko větší společenské škodlivosti než útoky trestně odpovědných pachatelů.
259

 

A v neposlední řadě není aplikace subsidiarity (poplatná institutu krajní nouze) 

v takovém případě vhodná jak z hlediska individuální, tak generální prevence, a její 

aplikace navíc klade na obránce nepřiměřeně zvýšené nároky.
260

  

Jakkoli jsou tyto případy posuzovány podle ustanovení o nutné obraně, je při 

posuzování (ne)překročení mezí nutné obrany (zejména podmínky přiměřenosti) vždy 

potřeba v každém případě vážit i fakt, že na straně útočníka stála některá z těchto osob. 

Například bude-li proti dospělému statnému muži útočit malé drobné dítě, musí 

pochopitelně obránce tuto skutečnost reflektovat při volbě intenzity obranného jednání.  

 

 

 

 

                                                   
257 Z nejnovější odborné literatury lze poukázat na komentářovou literaturu: Ščerba, F. a kol. Trestní 

zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 504 - 516, nebo učebnice: Šámal, P., a kol. 
Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 220, či Jelínek, J. a kol. Trestní 

právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2019, s. 273. 

Shodný názor nalezneme i v komentářové literatuře již staršího data: Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. 

Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419, jakož i učebnici Kratochvíla z roku 2012, 

která již v době svého vydání hodnotí druhý názor jako překonaný: Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo 

hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 438 - 439. 
258 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 504 - 516. 
259  Nývltová, I. Objektivní a subjektivní koncepce protiprávnosti útoku a jejich vztah k právnímu 

posouzení obrany proti útoku osob trestně neodpovědných. Trestněprávní revue, 2003, č. 7, s. 205. 
260 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 439. 
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3.1.1.4 Útok živého nástroje a za využití cizí věci 

 

V praxi mohou nastat i případy, kdy pachatel ke spáchání trestného činu využije 

či zneužije živého nástroje. Živým nástrojem rozumíme ve smyslu ustanovení § 22 

odst. 2 trestního zákoníku osobu trestně neodpovědnou pro nedostatek věku nebo 

příčetnosti, osobu jednající v omylu nebo za okolnosti vylučující protiprávnost, osobu, 

která sama nejednala, nebo osobu, která nejednala zaviněně nebo nikoli ve zvláštním 

úmyslu či z pohnutky předpokládané zákonem. Živé nástroje se protiprávního jednání 

dopouštějí na popud jiné osoby, kterou je nepřímý pachatel. V této souvislosti se nabízí 

otázka, proti komu lze cílit obranné jednání, když útočník svůj útok realizuje 

prostřednictvím třetí osoby, jejíž zájmy tak mohou být nutně taky zasaženy. „Lze 

usuzovat, že útokem je tu komplexní jednání útočníka, který využívá (zneužívá) cizí 

osoby nebo věci jako nástroje útoku, a v tomto směru tedy útok zahrnuje i určité 

chování „živého nástroje“, resp. určitou manipulaci s ním. Obránce poškozením zájmů 

tohoto nástroje porušuje i zájmy útočníka, neboť třetí, tj. zneužité, osoby mají 

v takových případech nárok na náhradu škody především proti útočníkovi. Navíc 

samotný útočník se často takovým jednáním dopouští vůči těmto osobám („živým 

nástrojům“) protiprávního útoku; typicky trestného činu omezování osobní svobody.“
261

 

Na základě shora rozebraného lze tedy uzavřít, že obranné jednání lze cílit jak proti 

samotnému nepřímému pachateli, tak proti živému nástroji. 

Výše uvedené ostatně platí i tehdy, pakliže útočník k útoku využije cizí věc, ať 

již ji využije jako zbraň nebo jiným způsobem (např. je-li oblečen v cizím oděvu). 

Pochopitelně v obecné rovině nelze připustit, aby bylo v důsledku obranného jednání 

zasahováno do zájmů třetích osob, které se na útoku žádným způsobem nepodílejí 

a nejsou na něm zúčastněny. „Otázkou je však výklad pojmu „na útoku nezúčastněná 

osoba“. Existují totiž situace, kdy zájmy třetích osob jsou tak propleteny s útokem, že 

s ním tvoří jeden celek a tyto třetí osoby již nelze patrně považovat za nezúčastněné. 

O takový případ by mohlo zejména jít, pokud útočník používá k útoku cizí nástroje 

nebo věci jako prostředky útoku (např. cizí zbraň), nebo pokud určité věci při útoku 

užívá.“
262

 Dojde-li při obranném jednání k poškození takových cizích věcí, jsou tím 

                                                   
261 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 445. 
262 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 138. 
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pochopitelně porušeny primárně zájmy vlastníka věci, tj. třetí osoby. V tomto směru 

však lze souhlasit s názorem Kuchty, že nutná obrana zde je obhajitelná, a to jak 

v případě, že byly cizí věci užity se souhlasem vlastníka cizí věci či nikoli. Pokud totiž 

útočník cizí věc k útoku užil se svolením vlastníka věci, lze nutnou obranu odůvodnit 

právě poskytnutým souhlasem vlastníka věci. Svolil-li totiž vlastník věci k takovému 

zneužití své věci, implicitně svolil i k jejich potenciálnímu poškození, které by tak měl 

strpět. Za situace, že byly věci užity bez jeho souhlasu a byly poškozeny v důsledku 

obranného jednání, může se škody domáhat vlastník věci po útočníkovi, a to i za 

předpokladu, že je odpovědnost obránce v důsledku nutné obrany vyloučena. Takovýto 

přístup se jeví spravedlivým též proto, že ani není v silách obránce, aby před realizací 

svého obranného jednání zjišťoval, komu patří věci užité k útoku a tomu přizpůsoboval 

své další jednání ve věci, resp. vážil, zda bude jednat za podmínek nutné obrany či 

krajní nouze.
263

 Na základě shora rozvedeného tak nelze než dospět k závěru, že v nutné 

obraně lze jednat i v těch případech, kdy jsou v důsledku obranného jednání zasaženy 

i ty zájmy třetích osob, které jsou s útokem spjaty do té míry, že je nelze od útoku 

oddělit. 

 

 

3.1.1.5 Útok zvířete 

 

 Jak již bylo shora naznačeno, útokem může být toliko jednání člověka. O útoku 

ve smyslu nutné obrany tak nebude možné uvažovat tehdy, pakliže původcem 

nebezpečí nebude vůbec jednání člověka. Za útok ve smyslu ustanovení § 29 trestního 

zákoníku tedy nebudeme považovat ani útok nebezpečného zvířete, typicky psa, který 

sám od sebe zaútočí na kolemjdoucího. Jedinou výjimku v tomto směru představuje 

situace, kdy zvíře zaútočí na popud člověka. Popud člověka může potom spočívat buď 

v poštvání takového zvířete, nebo jeho jiného ovládání. Útok nebezpečného zvířete tedy 

sám o sobě neodůvodňuje nutnou obranu. Nicméně vzhledem k tomu, že útok zvířete 

vyvolá stav nebezpečí, je proti němu možné zakročit za podmínek krajní nouze, jak bylo 

již výše zdůvodněno.
264

  

                                                   
263 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 138. 
264 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 436. 
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 Jiná situace tedy nastane, pakliže je zvíře poštváno člověkem. V takovém 

případě se útok zvířete (typicky poštvaného psa) považuje za útok člověka a útočící 

zvíře je vnímáno jako živý nástroj (zbraň) v rukou člověka
265

, není „ovšem „živým 

nástrojem“ ve smyslu pojmu nepřímého pachatelství“.
266

 Navazující jednání obránce 

potom může cílit jak proti útočícímu zvířeti, tak proti člověku, který je poštval. Újma, 

kterou v důsledku nutné obrany utrpí zvíře, je současně újmou projevující se ve sféře 

vlastníka zvířete, který zvíře poštval a tím útok realizoval. V odborné literatuře se lze 

setkat s ojedinělým názorem
267

, dle kterého je potřeba odlišně přistupovat k situaci, kdy 

zvíře poštve jeho vlastník, a k situaci, kdy zvíře poštve někdo jiný než jeho vlastník. Dle 

tohoto názoru lze prvý případ řešit skrze ustanovení o nutné obraně, zatímco v druhém 

případě je možné užít pouze krajní nouzi, která je však svázána přísnějšími 

podmínkami, a to právě s ohledem na to, v čí sféře se projevuje obráncem způsobená 

újma na zvířeti. S tímto názorem si však dovolím nesouhlasit s ohledem na nepřiměřené 

nároky, které by v důsledku rozlišování těchto situací byly v praxi kladeny na obránce. 

Navíc se ztotožňuji s Kuchtou, že pouhá skutečnost, že „útočník použil k provedení 

útoku cizího nástroje, ještě neodůvodňuje rozdílné řešení od případu, kdy nástroj patří 

útočníkovi, a není možné připustit, aby o tom, zda se má jednat o nutnou obranu nebo 

krajní nouzi, rozhodovalo pouhé vlastnictví použitého nástroje. Navíc obrana proti 

zvířeti v takovém případě také způsobuje škodu útočníkovi, neboť ten bude odpovídat 

vlastníku zvířete za škodu na něm způsobenou.“
268

 

 Skrze ustanovení upravující nutnou obranu je dle mého názoru možné řešit 

rovněž případ, kdy by poštvaný pes (event. jiné zvíře) zaútočil nikoli na obránce, ale na 

jeho psa. Domnívám se, že obránce by v takovém případě mohl jednáním v nutné 

obraně zakročit opět buď proti samotnému útočníkovi nebo jeho psovi, jelikož zde 

vystupuje na ochranu svého zájmu, a to zájmu na ochraně svého majetku.
269

 

 

 

 

                                                   
265 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 
266 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 436. 
267 Například názor Domachina, kterého ve své publikaci pod názvem „Nutná obrana“ jmenuje Kuchta. 
268 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 78. 
269 Kučera, P., Kincl, M. Jak se bránit nejvěrnějšímu příteli člověka. Trestní právo, 2010, č. 5, s. 3 - 4. 
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3.1.1.6 Útok právnické osoby 

 

V souvislosti s přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, je potřeba se zamyslet nad otázkou, zda může být 

útočníkem i osoba právnická. V judikatorní praxi soudů prozatím nenalezneme na tuto 

otázku odpověď.  

V literatuře se setkáme i s názory, které tuto variantu kategoricky vylučují, ale 

i opačnými názory, které tuto možnost připouštění, k nimž se osobně přikláním. Oba 

názory se shodují v tom, že fakticky musí útok vždy realizovat fyzická osoba, nikoli 

právnická, která je pouze uměle vytvořenou fikcí. Právnická osoba tak nemá vlastní 

vůli, kterou by mohla ve vnějším světě realizovat, nemůže tedy sama jednat, a k jednání 

potřebuje fyzickou osobu. Právě jednání fyzické osoby je jí na základě vytvořené právní 

konstrukce přičitatelné. Jsem však přesvědčena, že nelze vyloučit, že v případech, kdy 

budou splněny podmínky přičitatelnosti činu fyzické osoby osobě právnické, bude 

možné i osobu právnickou považovat za útočníka a jednání obránce by mohlo směřovat 

i proti chráněným zájmům této právnické osoby. Je zde patrná jistá paralela se situací, 

kdy útočník užije k provedení útoku živého nástroje,
270

 a za útok je tak třeba považovat 

komplexní jednání, jak skutečně jednající fyzické osoby, tak právnické osoby, jíž je čin 

za přesně stanovených pravidel přičitatelný. Pokud jde o chráněné zájmy takové 

právnické osoby, které by mohly být obranným jednáním zasaženy, domnívám se, že si 

lze představit například zájmy hospodářské či majetkové. 

Na základě shora rozvedeného tedy vyvozuji, že nelze zcela vyloučit, že v praxi 

nastane případ, kde bude možné i právnické osobě přičíst postavení útočníka ve smyslu 

ustanovení § 29 trestního zákoníku a bude tak proti ní dovozena přípustnost nutné 

obrany. 

 

 

3.1.2 Protiprávnost jakožto charakteristický znak útoku 

 

Dalším charakteristickým znakem útoku je jeho protiprávnost. Její požadavek 

plyne ze samotné podstaty pojmu útok. Dovolím si tvrdit, že dřívější polemika nad tím, 

                                                   
270 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 445. 
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zda je potřeba pojem protiprávnosti vnímat jako kategorii objektivní či subjektivní, je 

v současnosti již jednoznačně překonána a veškerá současná literatura
271

 i judikatura
272

 

již dospívá k závěru, že protiprávnost je potřeba hodnotit z objektivního hlediska. 

Rozhodující tedy je, že se jedná o útok proti zájmům chráněným trestním zákoníkem. 

V této souvislosti lze poukázat na palčivou otázku, na kterou doposud nebyla 

v literatuře nalezena shoda a i v nejnovější literatuře se objevují protichůdné názory, 

a sice zda musí protiprávní jednání útočníka být zároveň úmyslným jednáním nebo je 

nutná obrana přípustná také proti nedbalostnímu jednání nebo proti jednání, které není 

vůbec kryto zaviněním. Vokoun
273

 a Šámal
274

 v této souvislosti uvádí, že útok může být 

z hlediska zavinění i jednáním nedbalostním. Tuto informaci podávají zcela 

kategoricky, blíže však nerozvádějí (minimálně v těchto publikacích), co je k tomuto 

názoru vedlo.
275

 Kratochvíl se také přiklání k tomu, že je nutná obrana přípustná i proti 

nedbalostním útokům, jakož i útokům zcela nezaviněným. Vychází totiž z objektivního 

pojetí protiprávnosti a porušení povinnosti, což usnadňuje i postavení obránce, který 

v okamžiku útoku zpravidla nemusí být schopen rozpoznat subjektivní stránku jednání 

útočníka.
276

 Tento názor podporuje také Kuchta.
277

 Proti tomuto názoru stojí Novotný, 

který za útok považuje toliko úmyslné protiprávní jednání.
278

 Stejně tak se proti tomuto 

názoru razantně vymezuje Ščerba, neboť se domnívá, že by se v důsledku takového 

pojetí s ohledem na absenci podmínky subsidiarity a proporcionality otevíraly možnosti 

pro zcela neadekvátní reakci na takové ohrožení. Svůj názor dále demonstruje na 

konkrétním příkladu, kdy uvádí, že „pokud by tak například určitá osoba neopatrně 

zacházela s nabitou zbraní, čímž by z nedbalosti přímo ohrožovala jiné lidi, bylo by ji 

možné beztrestně usmrtit, i když by reálně stačilo tuto osobu například napomenout 

a vyzvat ji, aby svého jednání zanechala.“ Na základě takto rozvedených úvah dospívá 

                                                   
271 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 504 - 516. Šámal, 

P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 219. Kratochvíl, V., a kol. 

Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 438. Šámal, P. a kol. Trestní 
zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. Kabát, R. Vývoj vztahu mezi 

trestněprávní a civilně právní nutnou obranou a krajní nouzí. ASPI, 2011. 
272 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. 6 Tdo 921/2016. 
273 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 219. 
274 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
275 Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 219. Šámal, P. 

a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
276 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 438. 
277 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 92. 
278 Novotný, F. Právo na sebeobranu. 1. vydání. Praha: LexisNexis, 2006, s. 44. 
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k závěru, že útok musí mít podobu úmyslného (a protiprávního) jednání, zatímco je-li 

jednání (ohrožující určité zájmy) kryté nedbalostním zaviněním, je nutno je hodnotit 

jako nebezpečí, proti kterému je přípustná krajní nouze.
279

  

Na základě shora rozvedeného se přikláním k prvému z prezentovaných názorů 

a domnívám se, že nutnou obranu lze užít i v případech, kdy je útok kryt nedbalostním 

zaviněním, případně není kryt zaviněním vůbec. Na prvém místě je potřeba si uvědomit, 

co je účelem (smyslem) nutné obrany. Nutná obrana sleduje zajištění rozumné ochrany 

ohrožených zájmů, nikoli sankcionování útočníka. „Vychází se tedy spíše 

z objektivního pojetí protiprávnosti, tedy z neoprávněného ohrožení cizích zájmů bez 

přihlédnutí k subjektivní situaci útočníka a k jeho zavinění.“
280

 V dalším se zcela 

ztotožňuji s názorem Kratochvíla, že by v opačném případě byly na obránce kladeny 

nepřiměřeně vysoké nároky stran rozpoznávání subjektivní stránky. Právě správná 

právní kvalifikace subjektivní stránky je na posouzení konkrétního případu často 

nejobtížnější. Jak uvádí Kratochvíl a Kuchta, je tedy potřeba vycházet z objektivního 

pojetí protiprávnosti a porušení povinnosti, což postavení obránce usnadňuje, a čemuž 

nasvědčuje i samotná dikce ustanovení § 29 trestního zákoníku. Nad to nelze 

přehlédnout, že se již běžně dovozuje, že útočníkem může být i osoba nepříčetná. Za 

situace, kdy nepříčetnost zavinění vylučuje
281

, je zjevné, že útok takové osoby nemůže 

být kryt zaviněním, a přesto panuje obecná shoda na tom, že proti takové osobě je nutná 

obrana přípustná. Na podporu tohoto názoru dále poukazuji na fakt, že útok nepříčetné 

osoby představuje pro obránce často srovnatelné nebezpečí jako napadení trestně 

odpovědným pachatelem. Na samotný závěr lze i polemizovat s příkladem, na kterém 

Ščerba ilustroval svůj názor. Na tomto místě se patří poznamenat, že byť je nutná 

obrana svázaná méně přísnými pravidly, než je tomu u krajní nouze, jistými pravidly 

přeci jen svázána je. Pakliže by dotyčný ohrožoval ostatní neopatrnou manipulací se 

zbraní, tato skutečnost by ještě neopravňovala další osoby k tomu, aby jej bez dalšího 

zastřelili. Pochopitelně bez znalosti konkrétních okolností případu těžko soudit, 

nicméně i v případě agresivně útočících judikatura při posuzování naplnění podmínky 

přiměřenosti považuje usmrcení osoby za krajní případ a klade i důraz odstupňované 

                                                   
279 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 504 - 516. 
280 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 91. 
281 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Nakladatelství 

Leges, s.r.o., 2019, s. 232. 
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použití střelné zbraně, ledaže by to s ohledem na specifické okolnosti případu, zejména 

značnou agresi osoby, možné nebylo. Nad to v takto popisovaném případě by ostatní 

lidé zřejmě jen stěží nabyli dojmu o agresi dotyčného, který by podle všeho závadového 

jednání měl zanechat i na základě pouhého napomenutí. Na základě shora rozvedených 

argumentů dospívám k závěru, že útok, proti kterému je přípustná nutná obrana, může 

být kryt úmyslným i nedbalostním zaviněním, případně se může jednat i o protiprávní 

jednání nezaviněné. Nicméně s ohledem na neustávající protichůdné názory by bylo na 

místě de lege ferenda do trestního zákoníku zakotvit definici útoku. Jakkoli se snažím 

s návrhy de lege ferenda šetřit, aby nedocházelo k přílišnému bobtnání trestněprávní 

úpravy, zde by to s ohledem na stále přetrvávající neshody mezi odbornou veřejností 

(a to i v nejnovějším komentáři k trestnímu zákoníku) bylo zřejmě skutečně na místě. 

Ačkoli musí být útok protiprávním jednáním člověka, zároveň nemusí nutně být 

i trestným činem. Útok bezesporu obecné a typové znaky některého z trestných činů 

naplnit může (zpravidla tomu tak i bude), ale nutně tomu tak být nemusí. To bylo 

potvrzeno rovněž v judikatuře Nejvyššího soudu, příkladem lze zmínit usnesení ze dne 

17. 5. 2006, sp. zn. 8 Tdo 572/2006, nebo usnesení ze dne 16. 4. 2019, 

sp. zn. 7 Tdo 253/2019. Útokem může být i čin jinak trestný. To plyne i ze shora 

uvedené kapitoly, kde bylo pojednáno o tom, že útokem může být i jednání osoby 

nepříčetné nebo dítěte mladšího patnácti let, případně z výše rozvedené polemiky nad 

tím, že útok může být dle mého názoru i protiprávní jednání, které není kryto 

zaviněním. Útokem může být dále i čin, jehož trestnost zanikla, nebo i čin, který 

nenaplní všechny znaky skutkové podstaty některého trestného činu (např. protože byl 

menší intenzity, kdy má sice za následek poranění zdraví, avšak to nedosahuje intenzity 

ublížení na zdraví ve smyslu ustanovení § 122 trestního zákoníku).
282

 Pokud protiprávní 

jednání útočníka nenaplňuje znaky trestného činu, může být stále útokem ve smyslu 

útoku dle ustanovení § 29 trestního zákoníku, a to za předpokladu, že dosahuje jisté 

míry závažnosti
283

 (kterou lze právě v případě naplnění znaků některého z trestných 

činů presumovat).
284

 „Měřítkem, podle něhož by se dalo odlišit, co je ještě bagatelní čin 

a co již může být útokem ve smyslu ustanovení o nutné obraně podle § 29 tr. zákoníku, 

                                                   
282 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 
283 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
284  Dolenský, A. Přiměřenost nutné obrany. In: Sborník prací z trestního práva k sedmdesátým 

narozeninám prof. dr. Vladimíra Solnaře. Praha: Universita Karlova, 1969, s. 29. 
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je mnohdy zřejmě pouze zdravý rozum. Záleží rovněž na tom, jaká je citlivost 

společnosti.“
285

 
286

 O útok tedy nepůjde například v případě vyřvávání opilců v nočních 

hodinách při návratu ze zábavy, křiku dětí na ulici,
287

 či v případě jiných nezbedností či 

nepřístojností.
288

  

Pro úplnost však nutno poznamenat, že zároveň neplatí, že by každý trestný čin 

byl bez dalšího útokem ve smyslu ustanovení § 29 trestního zákoníku. Nutná obrana je 

například vyloučena u těch trestných činů, kde ani nemůže zamezit následku (např. 

trestný čin dvojího manželství dle ustanovení § 194 trestního zákoníku nebo trestný čin 

zanedbání povinné výživy dle ustanovení § 196 trestního zákoníku), nebo u krátce 

trvajících trestných činů, u kterých by nemohla být naplněna časová podmínka. 

Scházela-li by protiprávnost jednání dotyčného jako jeden z charakteristických 

znaků útoku, jednalo by se o jednání dovolené. Za dovolené jednání označil Nejvyšší 

soud ve svých rozhodnutích ve věci sp. zn. 4 Tdo 527/2015 nebo ve věci 

sp. zn. 7 Tdo 1294/2019 například jednání v nutné obraně. Jednat v nutné obraně tedy 

nelze proti tomu, kdo v nutné obraně sám jedná, protože taková osoba jedná dovoleně 

(například zloděj nesmí zranit osobu, která proti němu v nutné obraně vystoupila, aby 

ochránila svůj majetek).
289

 Jednání útočníka namířené proti osobě, která jedná v nutné 

obraně, je třeba dle rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 29. 6. 1978, 

sp. zn. 4 Tz 40/78, považovat za pokračování v útoku bez ohledu na to, zda byl útok od 

začátku namířený vůči osobě, která jednala v nutné obraně, anebo vůči osobě jiné. 

Osoba, která jedná v nutné obraně, je proto dle shora citovaného rozhodnutí oprávněná 

překonat i tento pokračující útok vůči svojí osobě způsobem, který není zcela zřejmě 

nepřiměřený způsobu útoku. V případě jednání v putativní nutné obraně však přetrvává 

škodlivost takového jednání pro společnost, proto je proti němu nutná obrana přípustná. 

Stejně tak nelze v nutné obraně zakročit proti tomu, kdo jedná v krajní nouzi
290

, 

dovolené svépomoci dle občanského zákoníku (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

                                                   
285 Novotný, P., Kybic, P. Nutná obrana (několik poznámek). Trestní právo, 2015, č. 2, s. 15. 
286  Útokem může být pochopitelně i přestupek či čin jinak trestný jako přestupek nebo jiný delikt. 

V takovém případě je proti nimi nutná obrana přípustná za podmínek příslušného právního předpisu, což 

se pochopitelně projeví zejména v posuzování (ne)překroční podmínek přiměřenosti. 
287 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
288 Novotný, F., Paroulková, V. K některým otázkám nutné obrany. In: Fenyk, J. a kol. Pocta Dagmar 

Císařové k 75. narozeninám. Praha: LexisNexis CZ, 2008, s. 92. Shodně též Šámal, P., a kol. Trestní 

právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 220. 
289 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 439. 
290 Novotný, P., Kybic, P. Nutná obrana (několik poznámek). Trestní právo, 2015, č. 2, s. 15. 
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17. 5. 2006, sp. zn. 8 Tdo 572/2006) či vykonává jiné právo nebo povinnost a další 

okolnosti vylučující protiprávnost.
291

 

Obdobně nelze v nutné obraně zakročit ani proti úkonům úředních osob, 

v jejichž případě se jedná o výkon práva či povinnosti (příkladem lze zmínit zadržení 

podezřelého policejním orgánem dle ustanovení § 75 trestního řádu nebo zadržení 

obviněného policejním orgánem dle ustanovení § 76 odst. 1 trestního řádu), pokud jsou 

tyto úkony perfektní.
292

 Nahlédneme-li do usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

31. 8. 2016, sp. zn. 6 Tdo 1035/2016, zjistíme, že „aktivní odpor kladený obviněným 

vůči zákonnému donucovacímu zákroku úřední osoby nelze považovat za oprávněné 

bránění se bezpráví. Ad absurdum by byla právně přípustná násilná obrana vůči 

jakýmkoliv legálně prováděným zákrokům příslušníků Policie ČR, což by ovšem 

znemožňovalo účinný výkon jejich působnosti v ochraně osob, majetku a veřejného 

pořádku.“ Zakročí-li dotyčný proti perfektním úkonům úředních osob, je nutno dle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 12. 8. 1976, sp. zn. 4 Tz 128/76, použití násilí 

z jeho strany právně kvalifikovat jako trestný čin násilí proti úřední osobě dle 

ustanovení § 325 trestního zákoníku. Rozhodně by tedy nemohla obstát případná 

obhajoba pachatele založená na subjektivním přesvědčení, že předmětný policejní 

zákrok je nezákonný, nepřiměřený atp. Ve společnosti musí existovat důvěra v konání 

policie a dalších státních složek, protože pokud by tomu tak nebylo, mohl by si každý, 

proti němuž jakkoliv zakročí, myslet, že se jedná o neadekvátní útok ze strany policie 

a že je tedy oprávněn se proti němu bránit. To však nelze připustit a je nutné se 

policejnímu zákroku podvolit. Za výjimku z presumpce správnosti úkonů úředních 

osob lze považovat skutečně excesivní případy, kdy by úkon úředních osob vykazoval 

z objektivního hlediska (nikoli subjektivního přesvědčení pachatele) skutečně zásadní 

a na první pohled zřejmé vady. Příkladem lze uvést situaci, kdy by k provedení úkonu 

přistoupila úřední osoba, do jejíž pravomoci úkon vůbec nenáleží, jak judikoval 

Nejvyšší soud SSR v rozhodnutí ze dne 18. 1. 1980, sp. zn. 6 Tz 70/79, nebo Nejvyšší 

soud v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 7 Tdo 653/2013. Dalším 

příkladem je situace, kdy by se úřední osoba naprosto bezdůvodně uchýlila k užití násilí 

                                                   
291 Fenyk, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád. Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. 1. díl. 

Trestní zákoník. Praha: Linde, 2010, s. 192. 
292 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 439. 
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či by jí prováděný úkon naplnil skutkovou podstatu trestného činu.
293

 Proti takto 

vadnému úkonu by byla nutná obrana zřejmě přípustná, jelikož takový úkon již 

nesplňuje požadavek dovoleného jednání. V této souvislosti si dovolím nesouhlasit 

s názorem Kratochvíla, že toto omezení nutné obrany proti jednání úředních osob cestou 

judikatury je nepřípustné (ač účelné), jelikož se jedná o analogii v neprospěch 

obránce.
294

 Dle mého názoru není shora rozvedený názor založen na analogii, ale 

vychází z výkladu pojmu útok, za který lze považovat pouze jednání člověka, které je 

protiprávní, pod což dovolené zákroky úředních osob subsumovat nelze. Jedná se tedy 

toliko o výklad pojmu útok, který je obecně přípustný i tehdy, nevyznívá-li ve prospěch 

pachatele. 

Od úkonů úředních osob je potom potřeba odlišit počínání soukromých 

bezpečnostních služeb. Osoby k nim příslušející totiž nemají postavení úřední osoby 

a zákon příslušníkům soukromých bezpečnostních agentur nepřiznává žádné zvláštní 

pravomoci. Soukromá bezpečnostní služba zároveň pochopitelně není povolaným 

státním orgánem a jako taková není oprávněna provádět některé úkony dle trestního 

řádu či jiného zákona, které zákon svěřuje výlučně státním orgánům. Ačkoli se tedy 

postavení soukromé bezpečnostní služby neliší od běžné fyzické osoby, existuje i přesto 

jistý právní rámec, na základě kterého je oprávněna vykonávat svou činnost, a to 

rámec soukromoprávní, jak dovodil Nejvyšší soud v usnesení ze dne 21. 7. 2006, 

sp. zn. 8 Tdo 838/2006. V prvé řadě jsou dle citovaného rozhodnutí její příslušníci 

oprávněni zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestné činnosti dle ustanovení § 76 

odst. 2 trestního zákoníku. Toto ustanovení upravuje specifický institut známý pod 

pojmem tzv. občanského zadržení. Jen pro úplnost se patří podotknout, že pakliže je 

zadržení realizováno s cílem zamezit trvajícímu nebo přímo hrozícímu útoku, lze jej 

považovat za formu nutné obrany proti předmětnému útoku.
295

 Dále se její příslušníci 

budou zpravidla pohybovat v mezích shora zmíněné svépomoci dle ustanovení § 14 

občanského zákoníku. V praxi může takový případ zpravidla nastat při přistižení 

pachatele při krádeži v obchodním domě, kdy zaměstnanci bezpečnostní služby osobu 

typicky vyzvou, aby je následovala do služební místnosti, a dále následuje výzva 

                                                   
293 Solnař, V. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia Praha, 1972, s. 104. 
294 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 440. 
295 Vokoun, R. Zadržení podezřelého jako okolnost vylučující protiprávnost. In: Císařová, D. Vybrané 

aktuální problémy československého trestního práva. Praha: Univerzita Karlova, 1986, s. 173. 
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k dobrovolnému prokázání totožnosti pachatele a dobrovolnému provedení osobní 

prohlídky. Pokud se dalším výzvám pachatel dobrovolně nepodvolí, musí být vyčkáno 

příjezdu policie. K těmto navazujícím úkonům je příslušná toliko Policie ČR a nikoli 

běžný občan či pracovník soukromé bezpečnostní agentury. K tomu lze blíže odkázat na 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2006, sp. zn. 8 Tdo 572/2006. Za předpokladu, 

že ostraha takový postup dodrží, není proti ní připuštěna nutná obrana, jelikož jedná 

v mezích právního rámce. Tento právní rámec, na základě něhož se pohybuje činnost 

těchto specifických soukromých bezpečnostních agentur, považuji za dostatečný. Navíc 

pochopitelně i příslušníci soukromých bezpečnostních agentur, tak jako každá jiná 

osoba, jsou oprávněni přistoupit k jednání v nutné obraně, jsou-li splněny její 

předpoklady, což plyne i z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2006, 

sp. zn. 3 Tdo 840/2006. V praxi byl takovýto případ dokonce projednáván Nejvyšším 

soudem, kdy dva zloději na hlídače, který je při činu přistihl, ve značné intenzitě házeli 

při svém útěku z místa činu velké kameny a několikrát hlídače zasáhli. Hlídač na takové 

jednání reagoval výstražnými výstřely, ale protože házení kamenů neustalo, vystřelil ve 

směru útočníka, kterého zasáhl a způsobil mu smrtelné zranění. Nejvyšší soud za takové 

situace dovodil splnění podmínek nutné obrany. 

 

 

 

3.1.3 Zájmy chráněné trestním zákoníkem jakožto charakteristický 

znak útoku 

 

Dalším důležitým charakteristickým znakem je, aby byl útok namířen proti 

zájmu chráněnému trestním zákonem. Tento požadavek souvisí se samotnou podstatou 

nutné obrany, kdy „proti sobě stojí zájmy na ochraně různých společenských vztahů, 

a to na jedné straně zájem, který byl napaden útokem (např. zdraví poškozeného 

obránce), a na druhé straně zájem či zájmy útočníka (např. zdraví nebo život útočníka), 

kdy proti sobě stojí dva zájmy a jeden bude ochráněn obětováním zájmu jiného.“
296

 Oba 

tyto zájmy stojící proti sobě musejí být předmětem ochrany trestního zákoníku, neboť 

jiným zájmům, jejichž ochranu trestní zákoník nezajišťuje, nelze ochranu poskytnout 

                                                   
296 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 
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ani skrze ustanovení o nutné obraně způsobující beztrestnost pachatele.
297

 Nejvyšší soud 

ve věci sp. zn. 6 Tdo 508/2018 připomněl, že z těchto v kolizi stojících zájmů 

(chráněných trestním zákonem) jsou tedy jasně preferovány zájmy obránce. Zájmy 

trestním zákoníkem chráněné jsou konkretizovány zákonným vymezením skutkových 

podstat jednotlivých trestných činů ve zvláštní části trestního zákoníku. Může se jednat 

nejen o zájmy individuální (fyzických a právnických osob), ale i o zájmy společnosti 

a státu. Ústavní soud k tomu ve věci sp. zn. II. ÚS 317/01 doplnil, že nutná obrana je 

bezesporu přípustná proti útoku, který ohrožuje jakýkoli zájem chráněný trestním 

zákoníkem. 

„Ochranu, kterou uvedeným zájmům poskytuje trestní zákoník, je třeba chápat 

druhově (kvalitativně), nikoli z hlediska intenzity (kvantitativně), a to zejména tam, kde 

je ochrana trestním zákoníkem podmíněna určitou kvantitativně vyjádřenou hranicí 

(např. škodou nikoli nepatrnou u některých majetkových trestných činů nebo intenzitou 

zranění či onemocnění u ublížení na zdraví), a proto je možno jednání v nutné obraně 

při dodržení jejích podmínek použít při ochraně zájmu jako takového, tedy např. při 

ochraně zdraví bez ohledu na to, zda z útoku hrozí těžká újma na zdraví, či ublížení na 

zdraví ve smyslu § 122 trestního zákoníku nebo jen drobná újma na zdraví, neboť jinak 

by bylo nutno toto zvažovat před vlastním jednáním v nutné obraně, což samozřejmě 

s ohledem na povahu přímo hrozícího útoku není možné.“
298

 Na základě shora 

uvedeného lze dovodit, že prostřednictvím nutné obrany může jednající například 

zajistit ochranu i věci, jejíž hodnota by nedosáhla hranice vyžadované ustanovením 

§ 138 trestního zákoníku pro vznik příslušného trestného činu, nebo předejít vzniku 

zranění, které by nedosahovalo intenzity ublížení na zdraví ve smyslu ustanovení § 122 

trestního zákoníku. Stěžejní totiž je, že v obou případech je nebezpečí namířeno proti 

druhově určeným zájmům chráněným ustanoveními trestního zákoníku. Směřoval-li by 

útok proti zájmům, které nejsou předmětem jeho ochrany, nejednalo by se o útok ve 

smyslu ustanovení § 29 trestního zákoníku a podmínka, jíž se věnuje tato podkapitola, 

by naplněna nebyla.  

V judikatuře potom není pochyb o tom, a v tomto ohledu lze odkázat na 

rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 29. 6. 1978, sp. zn. 4 Tz 40/78, že z pohledu 

obránce potom není rozhodující, proti kterým zájmům (trestním zákoníkem chráněným) 

                                                   
297 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 504 - 516.  
298 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
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je útok namířen, jelikož v nutné obraně může jednat nejen osoba, proti jejímž zájmům 

útok cílí, ale i osoba, jejíž zájmy útokem ohroženy nejsou a která tak vystupuje na 

ochranu zájmů jiné osoby, společnosti či státu. Jednání v nutné obraně tak může 

směřovat i k ochraně třetích osob, kterým obránce jednající v nutné obraně pomáhá. Ve 

druhém případě hovoříme o tzv. pomoci v nutné obraně. 

 

 

3.1.4 Putativní nutná obrana 

 

Judikatura
299

, jakož i odborná literatura
300

, standardně a jednoznačně dovozují, 

že posledním z charakteristických znaků útoku je, aby takový útok byl objektivně dán. 

Útok musí tedy reálně hrozit, nestačí pouhé mylné přesvědčení obránce o něm 

(srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2015, č. j. 6 Tdo 703/2015 - 70). 

Existuje-li útok pouze v mysli a mylném přesvědčení obránce hovoříme o tzv. putativní 

(zdánlivé, domnělé) nutné obraně, jak připomněl Nejvyšší soud SSR již ve svém 

rozhodnutí ze dne 31. 5. 1979, sp. zn. 7 Tz 25/79.
 
„Pokud útok není skutečný, vážně 

míněný, nehrozí z něj nebezpečí zájmům chráněným trestním zákonem, není tudíž 

společensky škodlivý. Takové quasiútoky, které často mají podobu jednání ze žertu, kde 

schází jakékoliv zaměření subjektů k poškození chráněných zájmů třetích osob, nelze 

považovat za útoky ve smyslu ustanovení § 29 trestního zákoníku. Útok musí skutečně 

existovat v realitě, nikoliv pouze ve fantazii obránce. Právo nutné obrany vzniká ne 

tehdy, když u subjektu vznikne subjektivní představa o existenci útoku, nýbrž tehdy, 

když společensky škodlivý útok skutečně existuje.“
301

 Putativní nutná obrana, ač se tak 

z názvu může mylně jevit, není okolností vylučující protiprávnost. Nejvyšší soud ve 

svém usnesení ze dne 30. 10. 2019 ve věci sp. zn. 6 Tdo 1286/2019, nebo usnesení ze 

dne 30. 3. 2011 ve věci sp. zn. 8 Tdo 343/2011, zdůraznil, že putativní nutná obrana je 

                                                   
299 Zpráva trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSR o operativním kontrolním průzkumu rozhodování 

o úmyslných trestných činech proti životu a zdraví dle § 221 a § 222 tr. zákona u okresních 

soudů a krajských soudů jako soudů prvního stupně v krajích Severočeském, Východočeském 

a Severomoravském ze dne 10. 1. 1983, sp. zn. Tpj 59/83. 
300 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 325, 

shodně též Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419, nebo Mach, 

L., Moural, J. Jak je to s nutnou obranou? Socialistické soudnictví, 1963, s. 328. 
301 Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 442 - 
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případem pozitivního skutkového omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost (error 

facti), který upravuje ustanovení § 18 odst. 4 trestního zákoníku a souvisí tedy s otázkou 

zavinění.
302

 Jelikož případ pozitivního skutkového omylu o okolnostech vylučujících 

protiprávnost není samotnou okolností vylučující protiprávnost, nedochází v jeho 

důsledku k negaci protiprávnosti, nicméně dochází k negaci zavinění úmyslného (ve 

formě přímého či nepřímého úmyslu), jakož i zavinění nedbalostního ve formě vědomé 

nedbalosti. Za jednání v putativní nutné obraně tak přichází v úvahu trestní odpovědnost 

pachatele pouze za trestný čin spáchaný z nevědomé nedbalosti, jestliže s ohledem na 

okolnosti případu a své poměry pachatel mohl a měl předpokládat, že nejde o skutečný 

útok. Nedbalost pachatele tedy dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2009 ve 

věci sp. zn. 8 Tdo 775/2009 spočívá v jeho omylu o povaze útoku, kterému se mohl 

a měl vyvarovat.
303

 Za předpokladu, že se tomuto skutkovému omylu nemohl 

vyvarovat, nemohl-li tedy s ohledem na související okolnosti rozpoznat, že útok není 

skutečný, nebude dána jeho trestní odpovědnost ani za trestný čin spáchaný z nevědomé 

nedbalosti. Nutno rovněž podotknout, že ne všechny trestné činy mají i svou 

nedbalostní variantu, nebo mohou být kryty zaviněním i ve formě nedbalosti. V těchto 

případech by byl pachatel rovněž beztrestný.  

 Zároveň je však nutné si uvědomit, že aby daná situace byla jako putativní 

nutná obrana (omyl) posouzena, nestačí dle nálezu Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, 

sp. zn. I. ÚS 3235/15 (shodně též dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2004, 

sp. zn. 3 Tdo 944/2004), aby v mylné představě pachatele toliko existoval útok 

namířený na zájmy chráněné trestním zákonem, ale zároveň musí být ze subjektivního 

hlediska (v mysli pachatele) dodrženy i další podmínky jinak stanové pro nutnou 

obranu. To pochopitelně nemění ničeho na tom, že reálně o útok nepůjde a ostatní 

(navazující) podmínky být tedy fakticky naplněny nemohou. Stav nutné obrany však 

musí být ve všech směrech, byť fiktivně, dán v mysli pachatele, v opačném případě 

o putativní nutnou obranu nejde a pachatel nebude benefitovat z důsledků jednání 

v putativní nutné obraně. Jeho trestní odpovědnost za úmyslný trestný čin ani trestný čin 

                                                   
302 Shodně též ve zprávě trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSR o operativním kontrolním průzkumu 
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spáchaný z vědomé nedbalosti by v takovém případě vyloučena nebyla, jak potvrdil 

i Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 19. 9. 2012, 5 Tdo 938/2012. Jinak řečeno, ani 

při domnělé nutné obraně nesmí být překročeny její domnělé meze, jelikož platí-li jisté 

podmínky pro odvracení skutečného útoku, tím spíše musejí na základě logického 

výkladu (argumentum a maiore ad minus) platit i pro odvracení domnělého útoku ve 

smyslu ustanovení § 18 odst. 4 trestního zákoníku, kdy vlastně o žádný útok nejde.  

Putativní nutnou obranu lze demonstrovat na následujícím případu, který byl 

v roce 2010 projednáván  Nejvyšším soudem ve věci sp. zn. 7 Tdo 356/2010. Obviněný 

bodl ve svém bytě syna nožem do hrudníku s průnikem do hrudní dutiny a s ochrnutím 

pravé plíce z důvodu obavy o svůj vlastní život. Obviněný argumentoval tím, že byl syn 

v minulosti několikrát soudně trestán, v dané době uprchl z protialkoholního 

ochranného léčení, a obával se, že jej syn vytlačí z okna bytu situovaného v 1. patře. 

Soud ačkoli označil chování syna za krajně nevhodné, když vylomil ramenem vstupní 

dveře do domu a tlačil otce k oknu, dospěl k závěru, že obava obviněného otce o svůj 

život nebyla oprávněná, neboť nepřicházelo v úvahu jeho protlačení oknem úzkým 

30 cm při jeho statnější postavě. V daném případě byl shledán skutkový omyl stran 

splnění podmínek k použití nože k obraně. Věc byla následně vrácena k novému 

projednání a rozhodnutí s právním názorem, že na straně obviněného byla dána 

putativní nutná obrana. V dalším řízení byl obviněný uznán vinným trestným činem 

ublížení na zdraví z nedbalosti. Skutkový omyl ohledně okolnosti vylučující 

protiprávnost, resp. putativní nutná obrana, byl dále shledán i v případě, kdy obránce 

subjektivně vnímal poškozeného jako dalšího útočníka, ačkoli se poškozený na útoku 

nepodílel. 

Na tomto místě považuji za vhodné dále zdůraznit, že jakkoli je důležité 

rozlišovat mezi situací domnělé nutné obrany (tj. situací, kdy o nutnou obranu vůbec 

nejde) a situací nutné obraně blízké, nelze jednu či druhou situaci považovat apriori za 

závažnější. Na povahu a závažnost činu pachatele je totiž nutné usuzovat z konkrétních 

okolností daného případu. Byť by se tedy mohlo na první pohled zdát, že jednání 

v putativní nutné obraně musí být nutně závažnější, než tomu může být u pouhého 

překročení mezí nutné obrany, není tomu tak. Zejména nedodržení požadavku 

přiměřenosti ve vztahu ke způsobenému následku může být v daném případě mnohdy 

daleko závažnější, než jednání za domnělého útoku a například způsobení méně 
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závažného následku než v prvém případě. Tomu ostatně odpovídají i různé důsledky 

jednání pachatele. 

Na závěr této podkapitoly se patří připomenout, že od pozitivního skutkového 

omylu je nutné odlišit negativní skutkový omyl o okolnostech vylučujících 

protiprávnost, kterého by se pachatel dopustil tehdy, pakliže by si myslel, že páchá 

trestný čin, ačkoli by ve skutečnosti jednal za okolnosti vylučující protiprávnost. Stran 

právní kvalifikace jednání pachatele v negativním skutkovém omylu o okolnostech 

vylučujících protiprávnost nalezneme v literatuře dva protichůdné názory. Dle prvního 

názoru by takové jednání mělo být kvalifikováno jako pokus trestného činu, neboť jsou 

z objektivního hlediska splněny podmínky nutné obrany. Mezi autory zastávající tento 

názor lze zmínit Herczega, který uvedené přibližuje na praktickém případě pachatele, 

který „neví, že osoba, kterou napadl, je terorista, který ho právě v tom okamžiku 

bezprostředně ohrožoval na životě - chystal se odpálit bombu“
304

. Shodný názor dále 

zastává například Jelínek
305

 nebo Říha
306

 a podrobně jej rozvádí Klapal, dle kterého má 

být negativní skutkový omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost kvalifikován 

stejně jako tomu je v případě pozitivního skutkového omylu o okolnostech naplňujících 

znaky skutkové podstaty, neboť se jedná o „dvě stránky téže mince“.
307

  

Dle druhého názoru je však na místě takové jednání kvalifikovat jako dokonaný 

trestný čin. Tento názor zastává například Kratochvíl
308

 s Šámalem.
309

 Argumentují tím, 

že „pouze objektivně v těchto případech daná nutná obrana pachateli svědčit ku 

prospěchu nemůže, protože by jinak profitoval z náhody. Uvedené závěry vycházejí 

z požadavku vůle k nutné obraně na straně pachatele, u něhož nestačí, aby byl jen 

objektivním obráncem. Fakt, že pachatel o podmínkách nutné obrany nevěděl, by se 

tedy měl projevit v tom, že se mu nezapočítá k dobru ani objektivně.“
 310

 Plná trestní 

odpovědnost takového pachatele by neměla být vyloučena ani dle Sotoláře, jelikož 

představa pachatele o zamýšleném a spáchaném následku se v takovém případě 

                                                   
304 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 s. 202. 
305 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, 257. 
306 Říha, J. Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 57. 
307 Klapal, V. Negativní skutkový omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost. Trestněprávní revue, 

2012, č. 5, s. 112. 
308 Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 323 - 

324. 
309 Šámal, P., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 248 - 264. 
310 Šámal, P., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 248 - 264. 
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neliší.
311

 S druhým z prezentovaných názorů se ztotožňuje rovněž Provazník. Uvádí, že 

v teorii panuje shoda v tom směru, že pachatel musí mít vůli za nutné obrany jednat, 

aby tato okolnost měla vliv na jeho trestní odpovědnost.
312

 

Osobně se přikláním k prvému ze shora předestřených názorů, zejména 

podrobné argumentaci Klapala, který připomíná, že „podmínky trestní odpovědnosti 

jsou jen jedny, pouze některé z nich tradičně řadíme k pozitivním (neboli ke znakům 

skutkové podstaty trestného činu) a jiné k negativním (neboli ke znakům okolností 

vylučujících protiprávnost) znakům trestného činu. Na právní kvalifikaci omylu 

o naplnění (popř. nenaplnění) určité z těchto podmínek by to už z elementárních 

logických důvodů nemělo mít vliv.“
313

 Z uvedených důvodů by se mělo k pachatelům 

negativního skutkového omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost a pachatelům 

pozitivního skutkového omylu o okolnostech naplňujících znaky skutkové podstaty 

přistupovat z hlediska právní kvalifikace stejně. Jak (dle mého názoru trefně) dále 

doplňuje Klapal, „problematika negativního skutkového omylu o okolnostech 

vylučujících protiprávnost by se tak z otázky v rovině viny měla posunout do otázky 

v rovině ukládání trestní sankce.“
314

 Bylo by posléze na soudu, do jaké míry by při 

výběru druhu a výměry trestu zohlednil, že pachatel spáchal trestný čin v negativním 

skutkovém omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost. Ustanovení § 21 odst. 2 

trestního zákoníku stanoví, že pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby 

stanovené na dokonaný trestný čin. Dle ustanovení § 39 odst. 7 písm. c) trestního 

zákoníku potom má být zohledněno, do jaké míry se jednání pachatele k dokonání 

trestného činu přiblížilo, jakož i kvůli jakým okolnostem a důvodům k jeho dokonání 

nedošlo. V této souvislosti lze jen poznamenat, že obecně lze jistě připustit, že 

sankcionování pokusů trestných činů bude zpravidla mírnější než v případě dokonaných 

trestných činů s ohledem na absenci následku. Ústavní soud ve věci sp. zn. III. ÚS 

1250/12 dokonce dovodil, že „pokus trestného činu je vždy typově méně závažnou 

formou trestného činu než dokonaný trestný čin,“ což se nutně musí promítnout i při 

výběru a ukládání trestu. Nicméně domnívám se, že by specifické okolnosti konkrétního 

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

Wolters Kluwer, 2015, s 130. 
312 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 255 - 290. 
313 Klapal, V. Negativní skutkový omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost. Trestněprávní revue, 

2012, č. 5, s. 112. 
314 Klapal, V. Negativní skutkový omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost. Trestněprávní revue, 

2012, č. 5, s. 112. 
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případu mohly v některých případech postavit závažnost pokusu trestného činu na roveň 

dokonaného trestného činu. V této souvislosti si nutně musím položit otázku, zda není 

pachatel, který sice na jednu stranu usmrtí teroristu chystajícího se odpálit bombu, o 

čemž však nevěděl a byl motivován touhou zjistit, jaké to je zabít člověka, stejně 

nebezpečný jako shodně motivovaný pachatel, který usmrtí jiného muže (nikoli 

současně muže - teroristu)? Či zda trestné činy takových pachatelů nejsou z pohledu 

potřeby působení na pachatele trestněprávní sankcí stejně tak závažné? Domnívám se, 

že ano, a že za takových specifických okolností případu by bylo na místě pokus 

trestného činu sankcionovat shodně jako dokonaný trestný čin, příp. tuto okolnost pouze 

nepatrně zohlednit. V důsledku shora popsaného by se dle mého názoru i zabránilo 

tomu, aby pachatel benefitoval z náhody či z objektivně daného stavu nutné obrany. 

V tomto případě je totiž nutno mít na paměti, že pachatel trestný čin spáchal dle svých 

představ. „Jeho představa o zamýšleném a spáchaném trestném činu se totiž nijak 

nelišila.“
315

 Na podporu uvedeného názoru lze připomenout rovněž druhý shora 

předestřený názor, dle kterého je na místě dané jednání kvalifikovat jako dokonaný 

trestný čin. Ač se domnívám, že je na místě uvedené promítnout zejména do výběru 

druhu a výměry trestu, než do právní kvalifikace, cíl obou těchto názorů je de facto 

shodný - odpovídajícím způsobem postihnout pachatele negativního skutkového omylu 

o okolnostech vylučujících protiprávnost. 

 

 

3.2 Překročení časových mezí, aneb exces extenzivní 

 

V další podkapitole se zaměřím na překročení druhé podmínky nutné obrany, 

která vymezuje časový rámec dovoleného jednání obránce v nutné obraně. Ve stručnosti 

lze v prvním odstavci této kapitoly naznačit, že obránce je dle ustanovení § 29 trestního 

zákoníku oprávněn v nutné obraně jednat pouze po určitou přechodnou dobu, kterou 

nám vymezuje příslušné stadium útoku. Obránce může dle relevantních stadií útoku 

jednat v nutné obraně pouze po tu dobu, po kterou jsou zájmy chráněné trestním 

zákoníkem útokem ohroženy přímo (bezprostředně), anebo po kterou útok trvá. Dle 

                                                   
315 Šámal, P., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 293 - 317. 



117 

 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2020 ve věci sp. zn. 8 Tdo 188/2020
316

 obránce 

tedy překročí nastíněný časový rámec, jestliže svým obranným jednáním odvrací útok, 

který ještě bezprostředně nehrozí (jedná předčasně), nebo útok, který byl již zastaven, 

jinak ukončen nebo zásadním způsobem přerušen (jedná opožděně). V dvou posledně 

zmíněných případech by obránce překročil časové meze nutné obrany. Judikatura
317

 

a nauka
318

 označuje tento způsob překročení mezí nutné obrany rovněž jako exces 

extenzivní. 

Rozvedeme-li shora popsané do větších podrobností, lze předně poukázat na 

čtyři stadia útoku, na který může obranné jednání cílit: 

 

1. útok, který hrozí v budoucnu, 

2. útok, který hrozí přímo (bezprostředně), 

3. útok, který trvá, a 

4. útok, který již byl zastaven, jinak ukončen nebo podstatným způsobem 

přerušen. 

 

K jednání v nutné obraně opravňuje obránce druhé a třetí stadium útoku, tj. stadium 

přímo hrozícího útoku nebo stadium trvajícího útoku.  

Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007 ve věci sp. zn. 6 Tdo 66/2007 

lze dovodit, že jak v případě prvého, tak v případě druhého, stadia útoku se vyžaduje, 

aby byl vývoj skutkových okolností rozvinut do té míry, že se začíná v jednání útočníka 

rýsovat konkrétní podoba útoku, která by mohla v budoucnu nastat. Rozdíl mezi těmito 

stadii útoku však spočívá v délce časového úseku, která předchází skutečné realizaci 

útoku. Za důležitou tedy dle citovaného rozhodnutí považuji časovou blízkost porušení 

zájmů chráněných trestním zákoníkem. V případě prvého stadia útoku je délka tohoto 

časového úseku pochopitelně podstatně delší, realizace útoku ještě nehrozí 

                                                   
316 Shodně též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2002, sp. zn. 7 Tdo 855/2002, nebo usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 6 Tdo 1286/2019. 
317 Zpráva trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSR o operativním kontrolním průzkumu rozhodování 

o úmyslných trestných činech proti životu a zdraví dle § 221 a § 222 tr. zákona u okresních 

soudů a krajských soudů jako soudů prvního stupně v krajích Severočeském, Východočeském 

a Severomoravském ze dne 10. 1. 1983, sp. zn. Tpj 59/83. Shodně též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

25. 6. 2020, sp. zn. 8 Tdo 568/2020, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2020, sp. zn. 8 Tdo 

188/2020. 
318 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Nakladatelství 

Leges, s.r.o., 2019, 278. 
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bezprostředně, do této bezprostřední hrozby se teprve může překlopit. Může se jednat 

například o situaci, kdy útočník útok teprve připravuje. Přistoupí-li obránce 

k obrannému jednání v tomto prvním stadiu, je jeho obrana hodnocena jako předčasná 

a meze nutné obrany překročí. Předčasná obrana byla dovozena například v případě 

projednávaném Nejvyšším soudem ve věci sp. zn. 4 Tdo 600/2012 - II, ve kterém ačkoli 

útočník obránci nadával a vyhrožoval, na pozemek obránce nevnikl a setrval za plotem, 

přičemž obránce se chopil nože a na útočníka za plotem zaútočil. Za takových okolností 

bylo shledáno, že zájmy obránce a jeho rodiny nebyly ještě bezprostředně ohroženy, 

pročež bylo na straně obránce shledáno překročení mezí nutné obrany. V této 

souvislosti lze poukázat na další zajímavý projednávaný případ (tentokrát Ústavním 

soudem ve věci sp. zn. I. ÚS 3235/15), ve kterém sice byla dovozena putativní nutná 

obrana, jelikož útok nebyl skutečný, nicméně lze na něj poukázat, jelikož i v případě 

putativní nutné obrany musejí být splněny další podmínky standardně vyžadované 

u nutné obrany. Skutkový děj spočíval v tom, že obránce přes vstupní dveře v ranních 

hodinách vystřelil na domnělé útočníky, kteří vyráželi vstupní dveře a snažili dostat do 

domu, ačkoli se ve skutečnosti jednalo o policisty. Soud nejprve uzavřel na předčasnost 

nutné obrany, když obránce přes zavřené dveře neviděl a nemohl si tak být jistý 

přítomností kriminálních živlů. Naopak kdyby se svým jednáním posečkal na otevření 

dveří, jeho obavy by se s ohledem na přítomnost policistů rozptýlily. Ústavní soud však 

s tímto názorem nesouhlasil a zdůraznil, že s obranným jednáním nelze příliš otálet, 

jelikož prodlení může zásadním způsobem ovlivnit účinnost obranného jednání. 

V kontextu projednávané věci doplnil, že v daném případě bylo navíc otázkou několika 

sekund, než budou vstupní dveře překonány, tudíž domnělý útok chráněné zájmy 

bezprostředně ohrožoval. Soud na základě shora rozvedeného nakonec uzavřel, že 

k překročení časových mezí putativní nutné obrany v daném případě nedošlo. 

V nauce se můžeme setkat s ojedinělými názory, že v případě předčasné obrany 

nelze hovořit o tom, že by pachatel meze nutné obrany překročil, protože o nutnou 

obranu vlastně ještě ani nejde.
319

 S tímto názorem si dovolím nesouhlasit a přikláním se 

s názory prezentovanými v judikatuře (příkladmo lze odkázat na usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 24. 3. 2020, sp. zn. 8 Tdo 188/2020, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

29. 10. 2002, sp. zn. 7 Tdo 855/2002, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
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30. 10. 2019, sp. zn. 6 Tdo 1286/2019), jakož i v převládající části odborné literatury
320

, 

že o překročení mezí nutné obrany můžeme hovořit i v případech předčasné nutné 

obrany. Na podporu své argumentace připomínám blíže rozvedené shora, a sice že za 

jedinou esenciální podmínku nutné obrany považuji nutnou existenci útoku, kterou 

považuji i v případech předčasné nutné obrany za splněnou. V případě předčasné nutné 

obrany totiž existuje hrozba konkrétního útoku, proti němuž se jednání obránce 

vymezuje, pouze je jeho realizace ještě vzdálená a nehrozí bezprostředně. Z tohoto 

důvodu je tedy dle mého názoru na místě hovořit o tom, že pachatel meze nutné obrany 

překročil. 

Od předčasné nutné obrany je potřeba dle usnesení Nejvyššího soudu SSR ze 

dne 17. 2. 1981 ve věci sp. zn. 3 To 2/81 (shodně lze odkázat též na stanovisko 

Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. Tpjn 303/2008) odlišovat tzv. preventivní 

nutnou obranu, kterou rozumíme pouze přípravu na obranné jednání (na odvrácení 

útoku), nikoli jeho faktickou realizaci, a to ve vztahu k potenciálním útokům, které 

mohou nastat v budoucnu, ale jejichž konkrétní podoba není ještě zřejmá. Příprava 

obranného jednání může spočívat například v opatření si hlídacího psa, opatření si 

střelné nebo jiné zbraně nebo instalaci automatických obranných zařízení, jejichž cílem 

je odvrátit budoucí útok bez součinnosti obránce (jako jsou samostříly, nástražné 

systémy atp.). Dle shora citovaného stanoviska Nejvyššího soudu nevylučuje takováto 

příprava na případné obranné jednání možnost jednat v nutné obraně, a to ani za 

předpokladu, kdyby samotná příprava obranného jednání byla trestným činem. 

Například pokud by si obránce opatřil střelnou zbraň nelegálně, jelikož tato okolnost 

není z hlediska nutné obrany relevantní. V této souvislosti lze doplnit, že 

u automatických obranných zařízení bylo navíc dovozeno, že pokud je zařízení 

zabezpečeno tak, že se aktivuje až v době bezprostředně hrozícího nebo trvajícího 

útoku, je časová podmínka považována za splněnou.
321

 Jejich problém však zpravidla 

tkví v (ne)překročení podmínky přiměřenosti. 

Druhé stadium útoku, které vedle třetího stadia již odůvodňuje jednání v nutné 

obraně, vyžaduje přímou (bezprostřední) hrozbu útokem. „Útok přímo hrozí tehdy, když 

                                                   
320 Šámal, P., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. Ščerba, 
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právo, 2010, č. 7 - 8, s. 8. Shodně též stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. Tpjn 

303/2008. 
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je zřejmé a očividné, že v nejbližší době musí nevyhnutelně začít porušování zájmů, že 

útok a porušení zájmů budou nevyhnutelně a okamžitě následovat za hrozbou.“
322

 

Fakticky může bezprostřední hrozba vyplynout jak ze slovního, tak ale i konkludentního 

projevu (např. útočník sahá po zbrani, čímž demonstruje úmysl zaútočit), jak dovodil 

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 24. 3. 2020, sp. zn. 8 Tdo 188/2020. Při hodnocení 

bezprostřednosti může napomoci rovněž vývojové stadium trestného činu, do kterého se 

útok dostal. Je-li možné útočné jednání kvalifikovat prozatím jako jednání přípravné, 

zpravidla nebude podmínka bezprostřednosti dána. V tento moment se může obránce na 

nutnou obranu připravit, event. se pokusit jednat bez způsobení škody. Překlopí-li se 

jednání do dalšího vývojového stadia, kterým je pokus, zpravidla můžeme hovořit 

o přímo hrozícím útoku.
323

 Vývojové stadium je však kritériem toliko pomocným, 

jelikož mohou následovat v rychlém časovém sledu za sebou, někdy je nelze od sebe ani 

rozlišit, navíc přicházejí v úvahu pouze u úmyslných trestných činů, kdy však nelze 

útočné jednání omezit toliko na úmyslnou trestnou činnost.
324

 Dle usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 24. 3. 2020 ve věci sp. zn. 8 Tdo 188/2020 musí být tedy z okolností 

případu jasné, že útok musí přijít bez prodlení a jistě následovat za jeho hrozbou, 

zároveň však není nutná jeho neočekávanost. Bezprostřední hrozba útoku tedy dle shora 

citovaného rozhodnutí spočívá v jednání, které je do té míry rozvinuté, že můžeme bez 

větších pochybností očekávat, že k útoku, co nevidět, dojde. „Zahájit nutnou obranu jde 

již v takovém okamžiku, a není proto třeba čekat na skutečné zahájení útoku,“
325

 tj. na 

okamžik, kdy útočník přejde do (třetího) stadia jeho realizace. Například spočívá-li útok 

v násilném jednání, není potřeba vyčkávat na zasazení první rány ze strany útočníka, ale 

k zasazení první rány může přistoupit i sám obránce. V uvedeném se projevuje 

preventivní funkce nutné obrany, která je přípustná právě již v momentě, než útok 

nastane, lze-li z časových, místních a dalších okolností s vysokou pravděpodobností 

předpokládat neprodlené porušení chráněných zájmů. 

Spočívá-li útok v násilném jednání, je zpravidla náročné rozpoznat, od koho 

vzešla počáteční iniciativa vedoucí k útoku, což je však pro posouzení časové podmínky 

pochopitelně zásadní, jak již bylo shora rozvedeno ve vazbě na usnesení 
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Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 5 Tdo 162/2007, a ze dne 25. 6. 2020, 

sp. zn. 8 Tdo 568/2020. V každém takovém projednávaném případě je nutné dle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 14. 5. 1982, sp. zn. 6 Tz 30/82, zkoumat, kdo 

útok započal, resp. čí jednání k útoku vedlo. To však nelze zaměňovat se zasazením 

první rány, jak zdůrazňuje Nejvyšší soud v citovaném rozhodnutí. Právě počáteční 

iniciativa v případě násilného konfliktu určuje, která z osob je útočníkem a která 

obráncem. Lze zopakovat, že o nutnou obranu tak například nepůjde za situace, kdy se 

obě osoby v restauraci shodnou na vzájemném vyřízení účtů před restaurací, načež před 

restaurací jedna s údery započne a druhá se přidá. Zmiňovaná počáteční iniciativa totiž 

v daném případě vychází od obou zúčastněných, oba se dobrovolně vystavili útokům 

druhé osoby, a není relevantní, kdo zasadil první ránu. V takovém případě pochopitelně 

odpadá nutnost zabývat se podmínkami nutné obrany, jelikož se jednalo o vzájemný 

útok nikoli nutnou obranu, která nutně předpokládá rozdělení zúčastněných do dvou 

skupin (obranné a útočící). Na uvedené poukázal Nejvyšší soud ČSR již ve zpráva 

trestního kolegia ze dne 10. 1. 1983, sp. zn. Tpj 59/83, a Nejvyšší soud je zopakoval též 

ve svých usneseních ze dne 18. 1. 2006 ve věci sp. zn. 11 Tdo 1376/2005, a ze dne 

24. 3. 2020 ve věci sp. zn. 8 Tdo 188/2020. Obdobný případ byl posuzován rovněž 

v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 6 Tdo 851/2002. Naproti tomu 

lze poukázat na jiný (tentokrát smyšlený) případ, kde by byla nutná obrana shledána. 

Jednalo se o to, že mezi muži došlo v restauraci k nedorozumění, načež jeden 

z restaurace odešel, druhý ho doběhl a popadl se slovy: „a teď ti ukážu.“ Jelikož byl 

obránce obeznámen s násilnou povahou útočníka, zasadil útočníkovi první ránu pěstí, 

aby útočníka zastavil. Na daném případě je jednoznačně patrné, že počáteční iniciativa 

vycházela pouze od druhého muže, který doběhl muže odcházejícího z hospody. 

S ohledem na tuto skutečnost nepůjde v daném případě o tzv. vzájemné napadání, ale 

jeden ze zúčastněných mužů figuruje na straně obránce a druhý na straně útočníka. 

V důsledku uvedeného je tedy nutné zabývat se navazujícími podmínkami nutné 

obrany. Časová podmínka by byla v předmětném případě považována za splněnou, 

jelikož útok podle okolností případu bezprostředně hrozil.
326

 

Po druhém shora rozebraném stadiu útoku může nastat třetí stadium útoku, 

kterým rozumím útok trvající. Trvající útok je takový, který je ze strany útočníka již 
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realizován, tj. útok již započal a stále probíhá. Trvající útok byl shledán například 

v případě projednávaném Nejvyšším soudem v roce 2016 ve věci 4 Tdo 443/2016, a to 

v jednání útočníka, který obránce uzavřel v garáži, držel její vrata a současně 

vyhrožoval zapálením venku stojícího vozidla obránce. Obranné jednání spočívalo 

v tom, že obránce rozrazil vrata garáže, přičemž poškozeného zasáhl do obličeje 

a způsobil mu poranění. S ohledem na skutečnost, že obranné jednání bylo uskutečněno 

za trvání útoku a podmínka přiměřenosti byla shledána rovněž za zachovalou, bylo 

dovozeno, že obránce svým jednáním meze nutné obrany nepřekročil. 

O překročení časových mezí nutné obrany však dle usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 25. 9. 2019 ve věci sp. zn. 8 Tdo 1045/2019 půjde v případě, kdy obránce 

reagoval na útok, který již byl zastaven, jinak ukončen nebo zásadním způsobem 

přerušen, a to ať již v důsledku obranného jednání nebo bez jeho přičinění. Je-li totiž 

útok zastaven, ukončen nebo přerušen, nebezpečí z něj plynoucí již přímo nehrozí, proto 

se již obránce nemůže uchýlit k obrannému jednání a nutná obrana tedy nepřichází 

v úvahu.
327

  

Zastavením útoku rozumíme ukončení útoku ze strany obránce. I tuto variantu 

lze pro lepší pochopení a představu znázornit na následujícím případě. Zůstaneme-li 

ještě u útoku mající podobu násilného jednání, je potřeba mít jakožto obránce na 

paměti, že obranné jednání má své limity nejenom z hlediska podmínky přiměřenosti, 

ale i z hlediska podmínky časové, přičemž útok se snadno může ve svém průběhu 

překlopit z druhého či třetího stadia do stadia čtvrtého.
328

 Jednoduše řečeno obránce 

musí vědět, kdy svých obranných manévrů zanechat, a to ve světle obou těchto 

podmínek. K překročení časových mezí může totiž dojít i tehdy, bude-li útok absolutní 

převahou útočníka ze strany obránce zastaven do té míry, že bude eliminována i hrozba 

jeho dalšího pokračování, avšak obránce bude v obranném jednání stále pokračovat. 

V takovém případě je zjevné, že obranné jednání absolutní převahou útočníka dosáhlo 

cíle a další násilné jednání obránce není odůvodněné. Může se jednat například 

o situaci, kdy bude útočník úderem obránce omráčen, upadne do bezvědomí, ale 

obránce ve svém obranném jednání nepoleví. Obdobnou situaci projednával Nejvyšší 
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soud v roce 2018 ve věci sp. zn. 3 Tdo 840/2018, kdy v daném případě obránce po pádu 

útočníka na zem pokračoval ve svém jednání střední až silnou intenzitou, ačkoli útočník 

již žádnou aktivitu neprováděl. Za takovéto situace zasadil obránce útočníkovi 12 ran 

pěstí, pomineme-li překročení podmínky přiměřenosti, bylo dovozeno i překročení 

podmínky časové. Skutkově obdobný byl případ posuzovaný Nejvyšším soudem rovněž 

v roce 2018 ve věci sp. zn. 6 Tdo 508/2018, kde bylo povalení útočníka na zem opět 

posouzeno jako závěrečný obranný manévr a následující rány do obličeje ležícího byly 

hodnoceny jako odplata za předchozí útok a představovaly extenzivní exces z nutné 

obrany. Skutkově obdobný případ pak nalezneme rovněž v usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 8 Tdo 627/2016. Od těchto případů je však nutno odlišovat 

situace, kdy je z vývoje boje mezi obráncem a útočníkem zjevné, že došlo pouze 

k přestávce v boji a lze očekávat další útočné manévry. V takovém případě nelze než 

dospět k závěru, že útok stále trvá (nedošlo ani k jeho zásadnímu přerušení), a lze na něj 

reagovat dalším obranným jednáním, jak bylo uzavřeno v usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 30. 10. 2019, sp. zn. 6 Tdo 1286/2019. V takovém případě bychom o překročení 

časové podmínky hovořit nemohli. 

Jiným způsobem ukončení útoku lze rozumět ostatní případy, kdy dojde 

k ukončení útoku ze strany útočníka (např. na další provádění útoku rezignuje, nebo má 

za to, že již útok dosáhl cíle, jež sledoval) nebo z jiné příčiny (např. z důvodu zdravotní 

indispozice útočícího), aniž by tedy došlo k zastavení útoku obranným jednáním. 

Příkladmo lze i tuto variantu ilustrovat na níže popsaném smyšleném případě. 

Představme si, že muž na stadionu jiného udeří pěstí, načež se jde opět usadit na sedadlo 

a sleduje zápas. Udeřený muž poté, co se zmátoří po utržené ráně, přijde k jeho sedadlu 

a muži na oplátku rovněž zasadí ránu. V daném případě by druhý muž časové meze 

nutné obrany bezesporu překročil, jelikož útok, na který reagoval, byl již ukončen 

dobrovolným jednáním útočníka, tudíž z jeho strany se nejednalo o nutnou obranu, ale 

o odvetu. Skutkově obdobný případ, avšak poněkud složitější, projednával též Nejvyšší 

soud v usnesení ze dne 16. 4. 2019 ve věci sp. zn. 8 Tdo 407/2019. Tento muž by tak 

byl zodpovědný za trestný čin výtržnictví dle ustanovení § 358 trestního zákoníku, 

případně za trestný čin ublížení na zdraví dle ustanovení § 146 trestního zákoníku, 

dosahovalo-li by zranění intenzity ublížení na zdraví dle ustanovení § 122 odst. 1 

trestního zákoníku. Útok, který již pominul, a s tím související překročení časových 
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mezí bylo shledáno rovněž v nedávno posuzovaném případě Nejvyššího soudu ve věci 

sp. zn. 8 Tdo 1434/2016. Extenzivní exces byl shledán proto, že obviněná sice 

reagovala na dva předchozí násilné útoky poškozeného, avšak tyto byly v době jejího 

jednání dávno ukončeny. První se odehrál několik dní před její navazující reakcí (před 

projednávaným incidentem), druhý se sice odehrál několik desítek minut před 

následným incidentem, avšak v době, kdy na něj obviněná zaútočila, již poškozený 

nevyvíjel jakoukoli agresi proti ní a dalšího závadového jednání zanechal. V této 

souvislosti je možné nakonec poukázat i na usnesení Nejvyššího soudu z roku 1990 ve 

věci sp. zn. 11 To 27/90, kdy pakliže bude soud na základě zjištěných skutkových 

okolností a provedených důkazů hodnotit, zda útok v době obranného jednání již 

ukončen byl či nikoli, a tento fakt nebude možné bez důvodných pochybností postavit 

najisto, a zároveň se nebude nabízet, jak dokazování v tomto směru doplnit, musí na 

základě principu in dubio pro reo tuto skutkovou okolnost hodnotit ve prospěch 

obviněného. A sice by nezbývalo než uzavřít, že útok v době obranného jednání stále 

trval. 

Považuji za důležité podotknout, že okamžik ukončení útoku není možné 

ztotožňovat s pojmem dokonání trestného činu. Každý z těchto pojmů znamená něco 

jiného. Dokonáním trestného činu rozumíme okamžik, kdy jsou naplněny všechny 

znaky jeho skutkové podstaty. Zatímco ukončení útoku nastane „okamžikem, kdy 

pominulo nebezpečí pro zájmy chráněné trestním zákonem nebo tyto zájmy jsou již 

porušeny a nehrozí nebezpečí dalších škod.“
329

 Jakkoli tyto okamžiky mohou splynout, 

být tomu tak nemusí a okamžik dokonání trestného činu zpravidla předchází okamžiku 

ukončení útoku. Útok tedy často trvá i po dokonání trestného činu, zpravidla až do 

ukončení trestné činnosti, a nutná obrana je proti němu proto stále přípustná. Z těchto 

důvodů lze jednat v nutné obraně i proti pachateli trestného činu krádeže, který již se 

svým lupem běží pryč přes dvůr rodinného domu. Je zjevné, že zloděj okamžikem, kdy 

se věcí v domě zmocnil, trestný čin krádeže dokonal. Nicméně v době, kdy s lupem 

utíká či odchází pryč, stále trvá útok na majetkové zájmy. Proto je proti němu stále 

nutná obrana přípustná. „Koncový moment nutné obrany je tedy tam, kde pomíjí 

nebezpečí pro napadené zájmy anebo tyto zájmy jsou již definitivně porušeny a nehrozí 
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nebezpečí dalších škod.“
330

 Například poté, co útočník dokončí fyzické napadení a dá se 

na odchod, nelze vůči němu v nutné obraně již zakročit, neboť ohrožení zájmu na 

ochraně zdraví poškozeného již v předmětný moment pominulo. Jednání obránce by tak 

bylo shledáno jako vybočující z mezí časové podmínky. 

K přerušení útoku může dojít tehdy, je-li útok přerušen skutečně zásadním 

způsobem. „Například útočník ukončení napadení holýma rukama a odchází domů 

s hrozbou, že se za několik hodin vrátí se zbraní - v tomto mezidobí tedy útok 

netrvá.“
331

 O překročení časových mezí bychom v této souvislosti mohli hovořit 

například tehdy, pakliže by obránce nelenil a přistoupil by k odvetnému útoku proti 

útočníkovi, například si opatřil zbraň a vystopoval ho do jeho bydliště, kde by na něj 

zaútočil. 

 

 

3.3 Překročení mezí podmínky přiměřenosti, aneb exces intenzivní 

 

Poslední podmínkou nutné obrany, kterou nalezneme zakotvenou v ustanovení 

§ 29 odst. 2 trestního zákoníku, je podmínka přiměřenosti. Obránce svým jednáním tuto 

podmínku překročí, jestliže jím zvolený způsob obrany bude zcela zjevně nepřiměřený 

způsobu útoku. Judikatura
332

 a nauka
333

 označuje tento způsob překročení mezí nutné 

obrany rovněž jako exces intenzivní. 

Při hodnocení, zda obránce meze podmínky přiměřenosti překročil či nikoli, je 

rozhodující porovnání vzájemného vztahu mezi způsobem obrany a způsobem útoku.
334

 

Ze zákonné formulace je jasné, že trestní zákoník nijak nedefinuje způsob obrany, ani 

způsob útoku, což by s ohledem na variabilitu případů, které život přináší, nebylo ani 

dobře možné. Nicméně judikatura (příkladem lze odkázat na usnesení Nejvyššího soudu 
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ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 5 Tdo 162/2007) ze zákonné formulace dovodila, že 

„o nutnou obranu nejde v případech, když nepoměr mezi způsobem útoku a mírou 

reakce na něj (obranou) je naprosto výrazný. To však neznamená, že mezi útokem 

a obranou musí existovat proporcionalita, tj. nevyžaduje se, aby intenzitě použitého 

útoku odpovídala i míra intenzity obrany. Obrana by totiž měla být důraznější už jen 

z toho důvodu, aby byl přímo hrozící nebo trvající útok spolehlivě překonán. Posouzení, 

kdy je obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, ovšem závisí na okolnostech 

konkrétního případu.“ Při porovnávání způsobu útoku a způsobu obrany je tedy potřeba 

vzít v potaz jednotlivé níže vypočtené komponenty, které lze zejména z výkladu pojmu 

způsob útoku vyvodit. Tyto komponenty nám umožňují v daném případě s přihlédnutím 

ke všem relevantním skutečnostem daného případu zodpovědět na otázku, zda pachatel 

meze podmínky přiměřenosti překročil nebo dodržel. Meze podmínky přiměřenosti 

obránce dle shora citovaného usnesení Nejvyššího soudu překročí tehdy, pokud způsob 

jeho obrany „zcela jasně, očividně a nepochybně neodpovídá všem rozhodným 

okolnostem charakterizujícím způsob útoku.“ 

Odborná nauka se shoduje na tom, že prvním stěžejním komponentem, které 

pojmy „způsob obrany“ a „způsob útoku“ zahrnují a které je nutno při jejich 

porovnávání reflektovat, je „intenzita obou akcí, tj. obrany a útoku.“
335

 Uvedený 

komponent je potom považován za stěžejní hledisko posuzování vztahu mezi způsobem 

obrany a způsobem útoku,
336

 což potvrzuje rovněž judikatura (např. ve stanovisku 

Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. Tpjn 303/2008). Intenzitu obrany a útoku 

následně spoluurčují další okolnosti, které ve své publikaci rozvádí například Jelínek či 

v komentářové literatuře Ščerba
337

 nebo je přibližuje níže citovaná judikatura. V této 

souvislosti je potřeba se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 12. 2. 1980 ve 

věci sp. zn. 5 Tz 143/79 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2015 ve věci 

sp. zn. 3 Tdo 1048/2015 zaměřit zejména na samotný průběh a provedení útoku a s tím 

                                                   
335 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 504 - 516. Dále též 
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spjaté obrany, zda k některé z těchto akcí byl použit prostředek (zbraň), o jaký 

prostředek se jednalo či jakým způsobem byl prostředek použit. Spočíval-li útok 

v násilném jednání pachatele, hraje kromě uvedeného roli rovněž intenzita 

zasazovaných úderů či ran, jejich počet či povaha zasažených míst.
338

 Shora uvedené 

okolnosti, které spoluurčují intenzitu útoku a obrany, jsou v literatuře i judikatuře 

vyjádřeny toliko demonstrativním výčtem. Uvedený přístup považuji za správný, jelikož 

s ohledem na variabilitu případů, které život přináší, a s tím spjaté množství 

relevantních okolností, které se mohou vyskytnout, by snaha o jejich taxativní vypočtení 

bránila reagovat na specifické případy. Určíme-li na základě těchto komponentů 

intenzitu obrany a intenzitu útoku, lze ze stanoviska Nejvyššího soudu ze dne 

30. 9. 2009, sp. zn. Tpjn 303/2008, dovodit, že k zachování podmínky přiměřenosti 

dospějeme zpravidla i tehdy, bude-li intenzita obrany vyšší než intenzita útoku. Je tomu 

tak proto, že ze samotné podstaty obrany se dovozuje, že zpravidla musí být důraznější 

než útok, aby útočníka jistě a bez rizika pro obránce zastavila. Z toho lze usuzovat, že 

intenzita útoku může být určitým spodním milníkem, od kterého se lze odrazit při 

posuzování přiměřenosti nutné obrany. Trestní zákoník navíc, jak již bylo shora 

uvedeno, nevyžaduje obranu přiměřenou útoku, jen zakazuje obranu zcela zjevně 

nepřiměřenou, tedy takovou, která bude ve hrubém nepoměru se způsobem útoku.  

Několik následujících řádků věnuji shora zmíněné okolnosti, která se podílí na 

spoluurčení intenzity obrany a útoku, tj. užití či neužití prostředku k obraně či útoku. 

V této souvislosti je nutné připomenout, že vztah mezi intenzitu obrany a útoku 

spoluurčuje řada okolností, na základě kterých lze poměřovat, zda obránce meze 

podmínky přiměřenosti překročil. S ohledem na skutečnost, že vztah obrany a útoku 

není založen na naprosté úměrnosti ve smyslu podmínky proporcionality, není 

pochopitelně nutné, aby se jednotlivé okolnosti na obou stranách zcela vzájemně 

vyvažovaly. Nedostatek či menší intenzita okolnosti na jedné straně nemusí 

automaticky znamenat, že bude intenzita obrany shledána natolik intenzivní, že bude 

posuzována jako zcela zjevně nepřiměřená. V tomto směru může být překročení 

podmínky přiměřenosti zabráněno existencí či zvýšenou intenzitou jiné okolnosti.
339

 

Tento závěr podporuje i fakt, že v judikatuře (např. v usnesení Městského soudu v Praze 

ze dne 19. 12. 1994 ve věci sp. zn. 7 To 202/94, nebo v usnesení Nejvyššího soudu SSR 
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ze dne 18. 6. 1970 ve věci sp. zn. 3 Tz 13/70) bylo dovozeno, že užití zbraně obráncem 

proti neozbrojenému útočníkovi automaticky neznamená, že jde o obranu zcela zjevně 

nepřiměřenou způsobu útoku, protože na (ne)překročení mezí je nutno usuzovat se 

zřetelem na všechny okolnosti případu. K tomuto závěru dospěl Městský soud v Praze 

ve věci sp. zn. 7 To 202/94 na podkladě následujících skutkových zjištění. V daném 

případě podnapilý útočník nečekaně zaútočil na obránkyni, kterou začal rdousit. Poté, 

co se s ohledem na fyzickou převahu útočníka minula účinkem obrana za použití rukou 

a ten ve svém útoku nepolevoval, uchopila obránkyně nůž ležící na kuchyňské desce 

a útočníka bodla, načež jí útočník po chvíli pustil. Ve shora nastíněném případě byl 

shledán učebnicový případ nutné obrany, kdy obránkyně v sebeobraně zkratkovitě sáhla 

po noži a bez rozmyslu bodla podnapilého a fyzicky zdatnějšího útočníka, který 

ohrožoval její život. Naproti tomu překročení mezí podmínky nutné obrany co do míry 

obranného zákroku bylo shledáno ve věci projednávané Nejvyšším soudem pod 

sp. zn. 8 Tdo 1434/2016, kdy obránkyně zaútočila nožem proti neozbrojenému 

útočníkovi, který se s ní toliko postrkoval, přičemž mezi nimi docházelo k obdobným 

nesrovnalostem často a byly vyvolány právě vlivem alkoholu. Navíc obránkyně se 

v domě s poškozeným nenacházela sama, ale v další místnosti byl přítomen kamarád 

obránkyně. Obránkyní zvolený způsob obrany dle závěrů soudu překračoval za daných 

okolností značnou měrou způsob útoku, jehož intenzita byla označena za minimální. 

V daném případě byl rovněž shledán exces extenzivní, jelikož obránkyně na útočníka 

zaútočila až deset minut po incidentu. 

Intenzitu obrany či útoku neurčuje pochopitelně jen fakt, že obránce či útočník 

disponovali zbraní, ale rovněž je potřeba zkoumat, jakým způsobem zbraň užili (event. 

útočník zamýšlel užít). O to markantněji bude tato okolnost ovlivňovat intenzitu obou 

akcí, pakliže druhem užité zbraně byla zbraň střelná, jak lze vyvodit z usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2013 ve věci sp. zn. 3 Tdo 825/2013. Nejvyšší soud 

uvedl, že použití střelné zbraně s sebou nese vždy riziko způsobení fatálního následku 

v podobě usmrcení jiného, s čímž bezesporu každá osoba nadaná průměrným rozumem 

musí být obeznámena. Z těchto důvodů je pro posouzení (ne)překročení podmínek 

nutné obrany zásadní zjištění, zda dotyčný mohl v daném případě přistoupit k jinému 

způsobu užití střelné zbraně, resp. k jejímu odstupňovanému užití. Odstupňovaným 

užitím lze rozumět například předchozí upozornění útočníka varovným výstřelem. 
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Důležitost varovného výstřelu Nejvyšší soud zmínil i ve shora předestřeném rozhodnutí 

z roku 2006 ve věci sp. zn. 3 Tdo 840/2006 týkající se hlídače, který usmrtil jednoho ze 

zlodějů, který po něm házeli kameny. Na uvedené posléze Nejvyšší soud navázal, když 

přistoupil k vydání sjednocujícího stanoviska v případě automatických obranných 

zařízení, kde mj. rozvinul úvahu, že intenzitu útoku zvyšuje, pakliže útočník v daném 

případě překonal více varujících a zabezpečovacích opatření, jejichž cílem bylo 

útočníka odradit od dalšího jednání. 

 Stran intenzity zvolené obrany ještě považuji za důležité zmínit, že z dikce 

zákonného ustanovení § 29 trestního zákoníku dále plyne, že zákonem není žádána 

podmínka subsidiarity. Tomu zcela odpovídá i judikatura českých soudů, kdy lze 

odkázat např. na usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 14. 1. 1987, sp. zn. 1 To 66/86, 

nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 5 Tdo 1283/2014, případně 

též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 5 Tdo 162/2007. Od obránce 

se tedy nevyžaduje, aby se útoku nejprve snažil vyhnout jiným způsobem 

(např. útěkem), jak připomíná Nejvyšší soud v usnesení ze dne 6. 5. 2004, 

sp. zn. 7 Tdo 461/2004, protože „nikdo není povinný ustupovat před neoprávněným 

útěkem na zájmy chráněné trestním zákonem, ale má naopak právo použít proti 

takovému útoku obranu“ (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 1975, 

sp. zn. 1 To 18/75), která není zcela zřejmě nepřiměřená způsobu útoku. Dle usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 5 Tdo 162/2007, či usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 24. 10. 2001, sp. zn. 5 Tz 189/2001, není po obránci ani není vyžadováno, 

aby použil nejdříve méně intenzivní způsob obrany (např. přivolání policie), jestliže 

tento méně intenzivní způsob obrany nebyl dostatečně spolehlivý (v tomto lze odkázat 

rovněž na rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 12. 2. 1980, sp. zn. 5 Tz 143/79). 

„Požadavky na obránce nesmí být v tomto směru přehnané, nelze tedy po něm žádat, 

aby dal přednost slabšímu, ale nejistému prostředku obrany.“
340

 Problém tedy nastane 

až tehdy, jestliže z nabízených způsobů obrany zvolí způsob zřejmě nevhodný. 

Vedle shora zmíněné intenzity způsobu útoku i způsobu obrany, zahrnují oba 

tyto pojmy i další komponenty, kterými je potřeba se při jejich komplexním poměřování 

zabývat. Na straně jedné se jedná dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, 

sp. zn. 5 Tdo 162/2007, například o osobu útočníka, jeho fyzickou dispozici, obecně 
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známé charakterové vlastnosti, momentální psychické vlastnosti, jeho chování, 

subjektivní stránku, ovlivnění návykovými látkami či hrozící součinnost dalších osob. 

Naproti tomu tyto okolnosti je nutné vážit i na straně obránce. Nelze odhlédnout ani od 

doby či místa, kde k jejich realizaci došlo, a s tím spjatých ukazatelů (viditelnost, 

frekventovanost místa, zda lze uvažovat o pomoci ze strany policie nebo občanů 

atp.).
341

  

Nakonec nelze při posuzování, zda obránce meze podmínky přiměřenosti 

dodržel, zcela rezignovat ani na porovnání zájmů dotčených útokem a následně 

provedenou obranou a s tím spjatým porovnáváním újmy hrozící v důsledku útoku na 

chráněných zájmech v porovnání s újmou na nich způsobené v důsledku provedené 

obrany. Jak již bylo rozvedeno v kapitole shrnující vývoj nutné obrany, ačkoli uvedené 

aspekty nelze po provedené novelizaci
342

 v roce 1993 zahrnout pod pojmy způsob útoku 

a způsob obrany, sehrávají tyto aspekty významnou roli v podobě korektivu v případech 

extrémního nepoměru hodnoty ohrožené a obětované (například za situace, kdy dojde 

k usmrcení zloděje, který krade ovoce).
343

 Na tomto místě je nutné předně opět 

zopakovat, že podmínka přiměřenosti v případě nutné obrany není srovnatelná 

s podmínkou proporcionality v případě krajní nouze. V případě proporcionality je totiž 

primárně srovnáván a reflektován způsobený a hrozící následek. Oproti tomu 

u přiměřenosti je zásadní vztah mezi způsobem obrany a způsobem útoku, kdy hrozící 

a způsobený následek patří pouze mezi jedny z komponentů, které spoluurčují 

(ne)přiměřenost realizované obrany, resp. mohou indikovat na obranu zcela zjevně 

nepřiměřenou. K tomuto konkrétnímu hledisku lze dále zopakovat, že aby byla nutná 

obrana způsobilá útok odrazit, měla by být intenzivnější než útok. Na základě této 

úvahy se obecně připouští, aby újma způsobená v nutné obraně byla větší než újma, 

kterou útočník napadenému způsobil nebo při dokončení útoku způsobit mohl, nesmí 

však mezi nimi být zřejmý a zásadní nepoměr, což by právě mohlo značit na obranu 

zcela zjevně nepřiměřenou způsobu útoku, jak plyne z usnesení Nejvyššího soudu SSR 

ze dne 17. 2. 1981, sp. zn. 3 To 2/81. Porovnávání jednotlivých následků bude relativně 
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jednodušší, pokud porovnáváme závažnost následků na zájmech stejného druhu, kdy 

v drtivé většině případů odpadá nutnost zabývat se jejich kvalitativní stránkou a hodnotí 

se stránka toliko kvantitativní (v podrobnostech tady lze přiměřeně odkázat na výklad 

k podmínce proporcionality v případě krajní nouze, pochopitelně s výhradou zákazu 

způsobení závažnější nebo stejně tak závažného následku, který v případě nutné obrany 

neplatí). Na tomto základě tedy v souladu s usnesením Nejvyššího soudu SSR ze dne 

17. 2. 1981, sp. zn. 3 To 2/81, dospějeme k závěru, že obránce meze podmínky 

přiměřenosti zpravidla nepřekročí, jestliže v důsledku obranného jednání útočníka 

usmrtil, avšak z útoku hrozila dotčenému smrt či těžká újma na zdraví. Situace je však 

komplikovanější, porovnáváme-li závažnost následků na zájmech jiného druhu, kde je 

nutné vedle kvantitativní stránky zohledňovat i jejich kvalitativní stránku (význam 

chráněných zájmů), která nebude stejná. Snad nejpalčivější je tato problematika, stojí-li 

proti sobě zájem na ochraně lidského zdraví a zájem na ochraně majetku. Ústavním 

soudem bylo ve věci sp. zn. II. ÚS 317/01 dovozeno, že na překročení mezí podmínky 

přiměřenosti nelze bez dalšího usuzovat jen z toho, že obránce při bránění zájmu na 

ochraně majetku a nedotknutelnosti obydlí zasáhl zájem na ochraně zdraví útočníka, 

neboť skrze institut nutné obrany lze bránit jakýkoli zájem chráněný trestním 

zákoníkem. „V případech, kdy obránce takovému útočníkovi způsobí závažné zranění, 

pak je třeba pozorně zvažovat jednak následek, který byl či mohl být útokem způsoben 

(tj. především hodnotu majetku ohroženého útokem), a jednak i další případné možnosti 

obrany, které rovněž mohly vést k odvrácení útoku, byť by třeba jejich použití 

znamenalo, že by útočník nebyl dopaden.“
344

 Nicméně zřejmě jednoznačně lze 

„konstatovat, že za zcela zjevně nepřiměřenou obranu by bylo třeba považovat (snad až 

na naprosto výjimečné případy) usmrcení osoby útočící výhradně proti majetkovým 

zájmům (a neohrožující zároveň fyzickou integritu obránce či třetí osoby).“
345

  

Dále nelze opomenout, že při posuzování podmínky přiměřenosti je nutno 

přihlížet zejména k subjektivnímu stavu obránce v době obranného jednání, 

tj. k intenzitě časového presu, v němž se ocitl, jeho psychickému rozpoložení, atp.
346

 Je 

tedy potřeba zohlednit, jak se situace jevila s ohledem na všechny okolnosti a poměry 

                                                   
344 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 504 - 516. 
345 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 504 - 516. 
346 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
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obránce a útočníka samotnému obránci v době jeho jednání.
347

 Tento závěr lze dovodit 

již ze samotného znění § 29 odst. 2 trestního zákoníku, které pracuje s pojmem „zcela 

zjevně“. Užití pojmu „zcela zjevně“ je v tomto případě skutečně promyšleným 

a chtěným pojmem, kterým zákonodárce vyjádřil svou vůli zohlednit zejména shora 

přiblížené subjektivní hledisko obránce a zamezit tak příliš přísnému výkladu podmínky 

přiměřenosti.
348

 Tento pojem je dokonce potřeba vykládat šířeji než pojem „zřejmě“, 

který rovněž akcentuje na subjektivní hledisko, avšak jej dle mého názoru spíše 

zrovnoprávňuje s hlediskem objektivním. Zatímco pojem „zcela zjevně“ subjektivní 

hledisko upřednostňuje. „Subjektivní pojetí však nelze absolutizovat, neboť by mohlo 

dojít k ospravedlnění závažných a zásadních chyb obránce, jeho zcela chybného 

hodnocení situace, založeného např. na trestuhodné nepozornosti, v důsledku čehož by 

bránící se osoba neodpovídala za následky, pokud by obrana byla v souladu s jejími 

mylnými představami. Nelze tedy zaujmou zcela subjektivistický přístup založený jen 

na představách bránící se osoby, když vždy je nutno celou situaci posuzovat a hodnotit 

komplexně a v celém jejím vývoji v konkrétním čase a na konkrétním místě.“
349

 Jak 

uzavřel Nejvyšší soud ve svém unesení ze dne 22. 10. 2014, č. j. 5 Tdo 1283/2014, 

obránci nesmí být v daném případě tedy naprosto jasně, očividně a nepochybně patrné, 

že mezi způsobem obrany a způsobem útoku je výrazně hrubý nepoměr, v opačném 

případě meze podmínky přiměřenosti překročí. Není-li uvedené takto očividné, je nutné 

protiprávnost jeho činu vyloučit, neboť meze nutné obrany nepřekročí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
347 Novotný, F. a kol. Trestní zákoník. Praha: Eurounion, 2010, s. 99. 
348 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
349 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2 vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
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4 Nutná obrana v jiných právních odvětvích 
 

Stejně jako v případě krajní nouze nalezneme v jiných právních odvětvích 

rovněž právní úpravu nutné obrany. V konkrétnostech lze odkázat na odvětví práva 

správního, v rámci kterého obsahuje úpravu nutné obrany ustanovení § 25 nového 

přestupkového zákona jakožto jednu z okolností vylučující odpovědnost za přestupek. 

S úpravou nutné obrany se dále shledáme v odvětví práva občanského, a to konkrétně 

v ustanoveních § 2905 a 2907 občanského zákoníku. Zde je institut nutné obrany 

koncipován jakožto okolnost vylučující odpovědnost za způsobenou újmu a představuje 

tedy výjimku z povinnosti nahradit způsobenou újmu. V následujících podkapitolách se 

zaměřuji na srovnání právní úpravy nutné obrany v některém z těchto odvětví s právní 

úpravou trestněprávní. I na tomto místě doplňuji, že nepovažuji za vhodné institut nutné 

obrany upravit na jediném místě, který by byl platný pro všechny právní odvětví, jelikož 

drobné či podstatnější nuance, kterými se od sebe právní úprava nutné obrany 

v jednotlivých právních odvětvích odlišuje, je důležité zachovat. A to právě s ohledem 

na různé cíle, které jednotlivé právní odvětví sledují, byť mohou být někdy podobné 

(jako je tomu v případě trestního a přestupkového práva). 

 

 

4.1 Nutná obrana v přestupkovém právu 

 

Jak již bylo rozvedeno ve vztahu ke krajní nouzi, okolnosti vylučující 

protiprávnost jsou tradičním institutem práva trestního, přičemž v oblasti správního 

trestání jim začala být věnována pozornost až později v průběhu 90. let minulého 

století.
350

 Stručný katalog okolností vylučujících protiprávnost, který byl obsažen v dnes 

již zrušeném zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, účinném do 30. 6. 2017, obsahoval 

kromě krajní nouze a jednání na příkaz rovněž nutnou obranu. Její podmínky byly 

vymezeny v jeho ustanovení § 2 písm. a). 

Institut nutné obrany byl posléze jakožto jedna z okolností vylučujících 

protiprávnost pojat do nově přijatého zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

                                                   
350 Mates, P. Okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání. Trestněprávní revue, 2012, č. 6, 

s. 143. 
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přestupky a řízení o nich, konkrétně jeho ustanovení § 25. Na tomto místě je nutná 

obrana definována následovně: Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, 

jestliže jím někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem.  

Nejde o nutnou obranu, byla-li tato obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Již 

na první pohled je tedy zjevné, že nutná obrana je v přestupkovém právu (stejně jako 

tomu je u krajní nouze) koncipována téměř shodně jako v trestněprávní úpravě, přičemž 

znění jednotlivých podmínek je v podstatě totožné. Pachatel jednající v nutné obraně 

tedy musí kumulativně naplnit následující tři podmínky: 

 

1. reálná existence útoku hrozící zájmu chráněnému zákonem, 

2. útok trvá nebo hrozí přímo (časová podmínka), 

3. obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
351

 

 

Oproti dřívější právní úpravě doznala definice nutné obrany v novém 

přestupkovém zákoně jedné zásadní změny, kdy je mírněji koncipována povinnost 

přiměřenosti. Zatímco dřívější právní úprava v tomto směru vyžadovala toliko, aby 

obrana nebyla „nepřiměřená“ způsobu útoku, nyní nesmí být obrana „zcela zjevně 

nepřiměřená“ způsobu útoku. Nicméně již za účinnosti tehdejší právní úpravy bylo 

Nejvyšším správním soudem ve věci sp. zn. 1 As 35/2008 dovozováno, že na základě 

principů jednoty, racionality a vnitřní obsahové bezrozpornosti, na kterých je založen 

náš právní řád, je krajně nežádoucí vykládat institut nutné obrany v zákoně 

o přestupcích zcela odlišně od stejného institutu trestního práva. Dle Nejvyššího 

správního soudu tak „přiměřeným způsobem odvracení útoku podle zákona 

o přestupcích je každý způsob, který není zcela zjevně nepřiměřený“ způsobu útoku. 

Z uvedeného je patrný významný vliv judikatury na formování zákonné právní úpravy. 

Lze pozitivně kvitovat, že v tomto směru doznala definice podmínky přiměřenosti 

pregnantního vyjádření tak, aby byla v souladu s jejím skutečným obsahem. 

Drobnou odlišnost od trestněprávní úpravy můžeme spatřovat v tom, že útok, 

proti kterému je nutná obrana přípustná, může dle přestupkového práva cílit na jakýkoli 

zájem chráněný zákonem, nikoli toliko na zájem chráněný trestním zákoníkem. 

Uvedené je logické, jelikož takováto koncepce vychází ze subsidiární povahy 

                                                   
351  Bohadlo, D., Brož, J., Kadečka, S., Průcha, P., Rigel, F., Šťastný, V. Zákon o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 
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přestupkového práva k trestnímu, které postihuje toliko nejzávažnější protispolečenská 

jednání. 

Další rozdíl můžeme spatřovat v tom, proti komu je nutná obrana přípustná. 

V oblasti trestního práva je již standardně dovozováno, že tohoto institutu lze užít i vůči 

osobám, které nejsou pro nedostatek věku nebo příčetnosti trestně odpovědné.
352

 

V oblasti správního práva však Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku ze dne 

6. 2. 2008, č. j. 1 As 1/2008 - 172) dovozuje opak, neboť „má za to, že aplikace nutné 

obrany by byla např. vůči útokům dětí nepřiměřeně přísná a dávala osobám jednajícím 

v rámci podmínek vylučujících protiprávnost nepřiměřeně velký prostor.“ Tento názor 

nebyl v judikatuře prozatím překonán a je stále zastáván i recentní komentářovou 

literaturou.
353

 Toto rozdílné pojetí patrně vychází z toho, že útok namířený proti 

zájmům chráněným trestním právem dosahuje pochopitelně daleko vyšší intenzity, než 

je tomu v rovině správního práva, stejně tak je patrný rozdíl v závažnosti následků na 

zdraví útočníka, kde není potřeba odrazit útok s takovou razancí. 

Na základě shora rozvedeného lze závěrem shrnout, že právní úprava krajní 

nouze v přestupkovém právu je (i přes drobné nuance) obdobou právní úpravy nutné 

obrany v trestním zákoníku, což vychází ze shodného účel obou právních úprav. 

 

 

4.2 Nutná obrana v občanském právu 

 

V odvětví práva občanského nalezneme institut nutné obrany zakotvený 

v ustanovení § 2905 občanského zákoníku, ponechat stranou však nelze ani související 

ustanovení § 2907 občanského zákoníku. Občanskoprávní úprava nutné obrany vychází 

z trestněprávní úpravy, obsahuje však některé další podmínky modifikující její dosah.
354

  

Prvně zmíněné ustanovení § 2905 občanského zákoníku definuje nutnou obranu 

následovně: Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající 

protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. To 

neplatí, je-li zjevné, že napadenému hrozí vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná 
                                                   
352 Šámal, P., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
353 Jemelka, L., Vetešník P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých 

přestupcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 204 - 201. 
354 Kabát, R. Vývoj vztahu mezi trestněprávní a civilně právní nutnou obranou a krajní nouzí. ASPI, 

2011. 
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nebo obrana je zcela zjevně nepřiměřená, zejména vzhledem k závažnosti újmy 

útočníka způsobené odvracením útoku. Z uvedené definice můžeme izolovat několik 

podmínek, které musejí být při jednání v nutné obraně splněny, a to: 

 

1. existence útoku, 

2. útok musí bezprostředně hrozit nebo trvat (časová podmínka), 

3. zároveň nehrozí újma jen nepatrná a obrana není zcela zjevně nepřiměřená 

(podmínka přiměřenosti). 

 

I bez bližšího zkoumání je patrné, že takto vypočtené podmínky se od podmínek 

nutné obrany stanovených trestním zákoníkem zásadně odlišují. Tyto odlišnosti 

odůvodňuje jiný cíl právní úpravy nutné obrany v občanském právu oproti právu 

trestnímu. Cílem občanskoprávní úpravy je totiž stanovit pravidla pro soukromoprávní 

vypořádání způsobené újmy, resp. stanovit výjimky z obecné povinnosti nahradit 

způsobenou újmu. Jendou z výjimek je právě způsobení újmy v důsledku obranného 

jednání, za předpokladu že nebudou překročeny meze nutné obrany.
355

 Překročí-li 

obránce meze nutné obrany, bude k náhradě způsobené újmy povinen. Zatímco cílem 

trestněprávní úpravy je zejména sankcionování porušených zájmů chráněných trestním 

zákoníkem. 

Při posuzování (ne)překročení jednotlivých mezí nutné obrany je dle ustanovení 

§ 2907 občanského zákoníku kladen důraz na tzv. omluvitelné vzrušení mysli obránce 

tak, jako tomu je v případě jednajícího za krajní nouze. Předmětným ustanovením je 

v souladu s nastolenými evropskými trendy vyjádřen „jednoznačný příklon 

k subjektivnímu posuzování požadované úrovně chování v případech nutné obrany.“
356

 

Posledně zmíněné ustanovení tak klade důraz na subjektivní vjem celé události 

obráncem v době jeho obranného jednání.
357

 „Vzrušením mysli je třeba rozumět duševní 

stav, při němž jednající vykazuje značné emoční vzrušení či neklid a který ovlivňuje jeh 

úsudek a tím i další jednání. Může je vyvolat nervová labilita jednajícího, stejně jako 

                                                   
355 Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, s. 3019 - 3020. 
356 Vlasák, M. Vybrané otázky práva civilních deliktů v novém občanském zákoníku na pozadí PETL. 

Právní rozhledy, 2012, č. 15 - 16, s. 561. 
357 Gürlich, R. Náhrada škody - nutná obrana a krajní nouze. Novinky z rekodifikace - advokátní kancelář 

Gürlich & Co, 2013, č. 32, s. 1. 
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stres, zmatek, rozčilení, hrůza, úlek nebo strach.“
358

 Občanskoprávní úprava tedy 

shodně jako ta trestněprávní klade důraz na zkoumání hlediska subjektivního 

s přihlédnutím ke specifickým okolnostem daného případu a poměrům jednajícího,
359

 

avšak v občanskoprávní úpravě je tato skutečnost vyjádřena pregnantněji. 

Pokud jde o prvky, které má občanskoprávní úprava krajní nouze společné s tou 

trestněprávní, jedná se v prvé řadě o esenciální předpoklad existence skutečného 

ohrožení chráněných zájmů v podobě útoku, proti kterému obránce svým jednáním 

zakročuje. Shodná je pak i časová podmínka, kdy takový útok nejenže musí reálně 

hrozit, ale zároveň musí hrozit bezprostředně nebo trvat.  

Zajímavý rozdíl mezi trestněprávní a občanskoprávní úpravou však spočívá již 

v pojetí útoku, kterým v rovině občanskoprávní může být pouze (protiprávní) aktivní 

lidské konání. „Nečinnost, např. nesplnění smluvní nebo zákonné povinnosti, 

nepředstavuje útok (ani tehdy, pokud je nečinnost relevantní z pohledu trestního práva). 

Útokem není ani udržování protiprávního stavu.“
360

 Nicméně shodně jako 

v trestněprávní úpravě se může jednat i o útok deliktně nezpůsobilé osoby (osoby 

duševně nemocné či nezletilého). Z toho usuzuji, že i v občanskoprávní úpravě může 

být útokem i jednání, které je kryto nedbalostním zaviněním či kryto zaviněním není.
361

 

Drobnou odlišnost od trestněprávní úpravy můžeme spatřovat i v tom, že útok, proti 

kterému je nutná obrana přípustná, může dle občanského práva cílit na jakýkoli zájem 

chráněný zákonem, nikoli toliko na zájem chráněný trestním zákoníkem. 

Významným rozdílem mezi trestněprávní a občanskoprávní úpravou krajní 

nouze je úprava podmínky přiměřenosti. V této souvislosti dojde na základě shora 

citovaného ustanovení k překročení mezí nutné obrany tehdy, je-li zjevné, že 

napadenému hrozila vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo je-li obrana 

zcela zjevně nepřiměřená. Pokud jde o pravidlo nepatrné újmy, se kterým trestněprávní 

úprava nepracuje, lze přitakat názoru Kabáta, že není zcela zřejmé, co zákonodárce 

pravidlem o nepatrné újmě zamýšlel vyjádřit. „Podle důvodové zprávy by měla 

                                                   
358 Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 
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nepatrná hrozící újma hrát roli kritéria, kdy se vyžaduje navíc i přiměřenost obrany. To 

však vůbec nekoresponduje s aktuálním zněním ustanovení. Z něho naopak plyne, že 

nepatrná hrozící újma a zcela zjevná nepřiměřenost obrany stojí vedle sebe jako 

alternativní předpoklady, za nichž nutná obrana nemá za následek vyloučení povinnosti 

k náhradě škody (arg. spojka „nebo“). Původní návrh odeslaný do připomínkového 

řízení v lednu 2011 však ještě obsahoval slučovací spojku „a“, změnou spojky se tak 

zcela změnil význam. Pravidlo o nepatrné hrozící újmě nakonec pokrývá úplně jiné 

případy, než na které mělo původně cílit.“
362

 I přes nedokonalost formulačního 

vyjádření pravidla o nepatrné újmě, však je nutné přiklonit se k závěru, že takový 

výklad „pravidla o nepatrné újmě“, který by zcela znemožňoval ochranu obránce, nelze 

než hodnotit jako odporující ústavním principům vlastnictví, tělesné integrity nebo 

lidské důstojnosti. Z tohoto důvodu je nutné vnímat pravidlo o nepatrné újmě jako další 

z kritérií, které je nutno brát v potaz, při hodnocení přiměřenosti nutné obrany.
363

 

„Výslovně se stanoví, že případná nepatrnost újmy musí být posouzena vzhledem 

k poměrům napadeného, protože stejná majetková újma může mít pro osoby z odlišných 

majetkových poměrů různý význam.“
364

  

Dalším hlediskem podmínky přiměřenosti je, aby obrana nebyla zcela zjevně 

nepřiměřená. Ačkoli klade zákon v této souvislosti důraz na závažnost způsobené újmy 

útočníkovi, je potřeba přihlížet ke všem dalším okolnostem případu. „Jiný výklad by 

totiž upřednostňoval útočníka, který naopak musí nést riziko, že při konkrétní okolnosti 

případu bude jemu způsobená újma nepodstatně vyšší.“
365

 Stejně jako v případě 

trestního práva je však důležité, aby obrana byla intenzivnější než útok, aby byla 

způsobilá jej odrazit. K překročení této podmínky dojde tehdy, pakliže se obrana 

s ohledem na okolnosti případu zcela zjevně vymyká způsobu útoku.
366

 

Na základě shora rozvedeného lze závěrem této podkapitoly shrnout, že právní 

úprava krajní nouze v občanském zákoníku se v koncepci některých podmínek od 

                                                   
362 Kabát, R. Vývoj vztahu mezi trestněprávní a civilně právní nutnou obranou a krajní nouzí. ASPI, 

2011. 
363 Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, s. 3019 - 3020. 
364 Gürlich, R. Náhrada škody - nutná obrana a krajní nouze. Novinky z rekodifikace - advokátní kancelář 

Gürlich & Co, 2013, č. 32, s. 1. 
365 Bajura, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081). 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer s.r.o., 2014, s. 1516. 
366 Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, s. 3019 - 3020. 
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trestněprávní úpravy odlišuje. Uvedené je plně pochopitelné, když obě právní úpravy 

sledují odlišný cíl. 
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Část čtvrtá: Důsledky překročení mezí okolností vylučujících 

protiprávnost  
 

Na tomto místě předně připomínám, jak již bylo osvětleno shora, že jedná-li 

pachatel za splnění veškerých podmínek nutné obrany či krajní nouze (jakož i některé 

z dalších, ať již typizovaných či netypizovaných, okolností vylučujících protiprávnost) 

jeho trestní odpovědnost nenastává. Dojde-li v takovém případě k zahájení trestního 

stíhání proti pachateli činu jinak trestného, nezbývá než (v závislosti na stádiu trestního 

řízení) trestní stíhání zastavit nebo pachatele obžaloby zprostit, jelikož skutek, pro který 

bylo trestní stíhání zahájeno, není trestným činem a není ani na místě věc postoupit 

správnímu orgánu k projednání přestupku s ohledem na absenci protiprávnosti. 

Nebude-li však, byť jen jediná, z podmínek té které okolnosti vylučující 

protiprávnost splněna, je jednání pachatele již protiprávní a je hodnoceno jako 

překročení mezí okolnosti vylučující protiprávnost. Primárním důsledkem překročení 

mezí je, že jeho jednání bude posouzeno podle obecných zásad trestněprávní úpravy. 

Tím rozumíme, že jednání pachatele bude při překročení mezí právně kvalifikováno 

jako příslušný trestný čin, naplní-li veškeré jeho znaky. K překročení mezí krajní nouze 

a nutné obrany přitom může dojít z nejrůznějších důvodů a v nejrůznější intenzitě, jak je 

podrobně vylíčeno shora, stejně tak tento exces může být kryt různými formami 

zavinění. Tyto skutečnosti budou posléze významné z hlediska právní kvalifikace 

jednání pachatele a výběru druhu a výměry sankce.  

 

 

1 Právní kvalifikace jednání při překročení mezí krajní 

nouze a nutné obrany 
 

Za situace, kdy pachatel nesplní zcela podmínky, které trestní zákoník klade na 

jednání v krajní nouzi a nutné obraně, a jejich meze překročí, je nutné při právní 

kvalifikaci jeho jednání postupovat podle obecných zásad. Privilegovanou skutkovou 

podstatu vztahující se k překročení mezí krajní nouze nebo nutné obrany trestní zákoník 

nezná, pachatel tak při překročení mezí může být shledán vinným některým z trestných 
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činů vypočtených ve zvláštní části trestního zákoníku. Může se jednat o trestný čin 

nedbalostní nebo úmyslný.
367

 Roli bude pochopitelně hrát, zda pachatel naplní obecné 

a typové znaky příslušného trestného činu. 

Na právní kvalifikaci jednání pachatele bude mít významný vliv zavinění, 

kterým je kryto překročení mezí krajní nouze či nutné obrany, jakož i samotná skutková 

podstata trestného činu. V minulosti bylo v odborné nauce polemizováno nad tím, jaké 

zavinění je rozhodující, zda bude jeho jednání kvalifikováno v závislosti na zavinění 

k následku, nebo v závislosti na zavinění k překročení mezí nebo zda bude rozhodující 

jejich kombinace. Domnívám se, že na tuto otázku Kuchta
368

 s Vokounem
369

 našli 

uspokojivou odpověď, když na základě náležitého rozboru jednotlivých variant 

uzavřeli, že rozhodující by měla být právě třetí zmíněná varianta. Jejich názor byl 

následně potvrzen v judikatuře (např. v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 

3. 11. 1993, sp. zn. 1 To 55/93, či v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, 

sp. zn. 5 Tdo 162/2007) a nezpochybňuje jej ani komentářová literatura.
370

 Zavinění se 

tedy dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 11. 1993, sp. zn. 1 To 55/93, „musí 

vztahovat na všechny rozhodné znaky skutkové podstaty činu a v případě, kdy úvod 

jednání pachatele vykazuje znaky nutné obrany, avšak tyto podmínky v průběhu 

skutkového děje pominou, musí se zavinění vztahovat i na tuto skutečnost.“ Trestní 

odpovědnost je tedy podmíněna nejenom zaviněným naplněním znaků skutkové 

podstaty trestného činu, ale i zaviněným překročením mezí krajní nouze či nutné obrany 

(tedy vztahem pachatele k nedodržení některé ze zákonem stanovených podmínek 

krajní nouze či nutné obrany).
371

 

Na základě shora rozvedeného potom praxe poněkud jasně posuzuje případy, 

kdy překročení mezí, jakož i znaky skutkové podstaty příslušného trestného činu, jsou 

kryty zaviněním stejné formy. Chtěli bychom tedy jednání pachatele, který při 

překročení mezí nutné obrany způsobil smrt jiné osoby, kvalifikovat jako úmyslný 

trestný čin, bylo by nezbytné, aby úmyslným zaviněním byly kryty nejenom všechny 

                                                   
367 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 166. 
368 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 166 - 169. 
369 Vokoun, R. Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. Praha: AUC Iuridica, 1989, č. III, 

s. 69 - 70. 
370 Šámal, P., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. Ščerba, 

F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 495 - 504. 
371 Vokoun, R. Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. Praha: AUC Iuridica, 1989, č. III, 

s. 69. Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 166. 
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znaky skutkové podstaty příslušného trestného činu, ale i překročení mezí, tj. fakt, že 

některou z podmínek nutné obrany nesplnil. V případě nutné obrany tedy musí být dle 

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 11. 1993, sp. zn. 1 To 55/93, například 

prokázáno, že pachatel nejenže „věděl, že opakovanými intenzivními údery do hlavy 

poškozených je může usmrtit a pro takový případ s tím byl srozuměn, ale také věděl, že 

útok poškozených již netrvá ani přímo nehrozí, resp. trval-li nebo přímo hrozil, věděl, 

že jeho obrana“ je ve zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, a byl s tím srozuměn. 

Pachatel tedy za takové situace bude shledán vinným úmyslným trestným činem. 

Obdobná by pak byla situace v případě, že jsou všechny tyto okolnosti kryty 

nedbalostní formou zavinění. Pachatele bychom shledali vinným nedbalostním trestným 

činem, kterého se dopustil při nedbalostním překročení mezí krajní nouze či nutné 

obrany. 

Situace se však komplikuje, pakliže se nám tyto posuzované formy zavinění 

různí, tj. pakliže bylo jinou formou zavinění kryto překročení mezí krajní nouze nebo 

nutné obrany a jiná forma zavinění se vztahovala k naplnění znaků skutkové podstaty 

příslušného trestného činu. V takovém případě dospívá odborná nauka k těm závěrům, 

že aby pachatel mohl být shledán vinným trestným činem úmyslným, je v souladu 

s obecnými principy trestněprávní nauky vyžadováno, aby byly úmyslnou formou 

zavinění kryty všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, jakož i samotné 

překročení mezí. V opačném případě se může dopustit jen nedbalostního trestného činu. 

Za situace, kdy pachatel překročí meze z nedbalosti a dopustí se úmyslného trestného 

činu, nemůže být odpovědný za úmyslný trestný čin a může být odpovědný maximálně 

za nedbalostní trestný čin. „Tak tomu bude například v případě, kdy pachatel 

nerozpoznal, že při ochraně svého zdraví před určitým nebezpečím utrpí jiná osoba 

stejně závažnou či závažnější újmu, avšak vzhledem k okolnostem bude možné učinit 

závěr, že to rozpoznat měl a mohl - bude tedy odpovídat za některý z nedbalostních 

trestných činů proti zdraví.“
372

 Obdobně tomu bude v opačném případě. Stejně tak může 

nastat situace, kdy pachatel překročí meze nezaviněně, nebo nebudou zaviněním kryty 

všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, zejména následek. V takovém případě 

odpovědnost pachatele nenastává.
373

 

 

                                                   
372 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 495 - 504. 
373 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 168. 
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1.1 Aplikace privilegovaných skutkových podstat 

 

Jak již bylo shora zmíněno privilegované skutkové podstaty dopadající na 

všechny případy překročení mezí krajní nouze nebo nutné obrany (či jiných okolností 

vylučujících protiprávnost), trestní zákoník neobsahuje.
374

 Nejvyšší soud ve svém 

usnesení ze dne 11. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1263/2015, nicméně připomíná, že trestní 

zákoník však vypočítává některé privilegované skutkové podstaty, pod něž lze určité 

případy překročení mezí krajní nouze či nutné obrany subsumovat, a to tehdy pakliže 

čin pachatele směřuje proti životu či zdraví jiné osoby. Jedná se o trestný čin zabití dle 

ustanovení § 141 trestního zákoníku a trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné 

pohnutky dle ustanovení § 146a trestního zákoníku.  

Oba shora jmenované trestné činy jsou stále úmyslným usmrcením jiného nebo 

úmyslným ublížením ublížení na zdraví, avšak zároveň jsou spáchány za některého ze 

dvou privilegujících důvodů. V důsledku existence privilegovaných důvodů je 

odůvodněn příznivější postih pachatele, nežli je tomu v případě trestného činu vraždy 

nebo ublížení na zdraví dle základních ustanovení. Prvním privilegovaným důvodem je 

tzv. silné rozrušení pachatele aneb jeho omluvitelná emociální reakce, jejíž příčinou je 

strach, úlek, zmatek nebo jiné omluvitelné hnutí mysli.
375

 V teorii se je tento druh 

afektivní reakce pachatele označován jako exces chabý neboli astenický. Druhým 

privilegujícím důvodem rozumíme situaci, kdy pachatel vůči poškozenému zakročí 

v důsledku jeho předchozího zavrženíhodného jednání. Výkladem pojmu zavrženíhodné 

jednání, které musí činu pachatele ze strany poškozeného předcházet, se zabýval 

Nejvyšší soud například ve věci sp. zn. 8 Tdo 1513/2012, dle kterého se jedná o takové 

jednání poškozeného, které odporuje principům morálky a značí na bezcitnost, 

bezohlednost a pohrdání poškozeného ve vztahu k pachateli či lidství jako takovému. 

Ve věci sp. zn. 6 Tdo 812/2020 k tomu potom Nejvyšší soud doplnil, že „pro závěr 

o důvodnosti této kvalifikace ve variantě „v důsledku předchozího zavrženíhodného 

jednání poškozeného“ přitom není nutné, aby se zároveň pachatel nacházel v silném 

rozrušení, byť to není vyloučeno.“ Tento závěr je zastáván i v odborné literatuře, 

odkázat lze například na názory Dolenského
376

 či Jelínka.
377

 Hořák tento privilegující 

                                                   
374 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 166. 
375 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 556 - 557. 
376 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 556 - 557. 
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důvod rovněž označuje jako okolnost na afektu nezávislou, což plyne z charakteru 

příslušné skutkové podstaty, která je složenou skutkovou podstatou alternativní. 

Zároveň ve shodě se shora citovaným rozhodnutím Nejvyššího soudu podotýká, že to 

neznamená, že by se tyto privilegované důvody vzájemně vylučovaly, nikoli, tyto 

důvody se naopak mohou i prolínat.
378

 Za předchozí zavrženíhodné jednání by byly 

považovány například násilné útoky proti fyzické integritě, šikana, domácí násilí, 

znásilnění, týrání apod.
379

 Na závěr lze tedy shrnout, že pro účely právní kvalifikace 

jednání pachatele se tedy jedná o dva samostatné privilegující důvody a mohou tak 

skutkovou podstatu některého ze shora označených trestných činů naplnit alternativně. 

Nebezpečí nebo útok, které předcházejí vybočení z mezí krajní nouze či nutné obrany, 

potom v některých případech mohou být způsobilé vyvolat stav silného rozrušení 

(z důvodu strachu, úleku, zmatku, nebo z jiného omluvitelného hnutí mysli), popřípadě 

mohou vykazovat znaky předchozího zavrženíhodného jednání. Nebezpečí nebo útok 

tedy mohou představovat některý ze samostatných privilegovaných důvodů.
380

 

Prostřednictvím těchto privilegovaných skutkových podstat je v případě překročení 

mezí krajní nouze či nutné obrany zohledněno, že příčinou jednání pachatele byly 

skutečnosti pachatelem zpravidla nevyvolané. Naopak je tedy zohledněno, že příčinou 

jednání pachatele jsou skutečnosti přičitatelné poškozenému, jehož zájmy mají být 

příslušnými ustanoveními chráněny. 

Instituty krajní nouze a nutné obrany jsou nejčastěji využívány právě při jednání, 

které směřuje proti zájmu na ochraně lidského života či zdraví. Zakotvením shora 

zmíněných privilegovaných skutkových podstat tak byly částečně vyslyšeny požadavky 

odborné literatury, které po dlouhou dobu zdůrazňovaly potřebu privilegovaných 

skutkových podstat týkajících se překročení mezí krajní nouze a nutné obrany 

a vyžadovaly jejich výslovné zakotvení.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
377 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecnná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, 

s. 539 - 540. 
378 Hořák, J. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie, 2009, č. 10, s. 53. 
379 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 556 - 557. 
380 Šámal, P., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. 
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2 Právní důsledky překročení mezí krajní nouze a nutné 

obrany 
 

„Ačkoliv případy překročení mezí nutné obrany mají být hodnoceny podle 

obecných zásad trestního práva, většina států skutečnost, že čin byl spáchán při 

překročení mezí nutné obrany, zohledňuje, a to ve srovnání s jinými případy trestné 

činnosti ve prospěch obránce. V některých takových případech by se totiž případná 

sankce mohla jevit jako nepřiměřeně přísná. Vůbec vědomí možnosti sankce, dojde-li 

k excesu byť pouze z nedbalosti, může vést občany nejen k tomu, aby se excesu 

vyvarovali odpovědným hodnocením celé situace, ale též k tomu, aby v nutné obraně 

raději nejednali, nejde-li bezprostředně o ochranu jejich vlastních zájmů.“
381

 Naše 

právní úprava umožňuje reflektovat, že trestný čin byl spáchán při překročení mezí 

krajní nouze či nutné obrany. V této souvislosti lze odstupňovat tři způsoby, jejichž 

prostřednictvím je exces pachatele řešen právě v návaznosti na konkrétní skutkové 

okolnosti, za kterých podmínky nutné obrany či krajní nouze překročil, a to: 

  

1. zohlednit exces jakožto polehčující okolnost při výběru druhu a výměry sankce, 

2. mimořádně snížit trest odnětí svobody pod spodní hranici trestní sazby, nebo 

3. upustit od potrestání. 

 

Všechny shora vypočtené způsoby, jakých může soud využít, pozitivně 

reflektují, že se v daném případě jednalo o pachatelův exces. Ačkoli tedy pachatel 

nesplnil všechny stanovené podmínky krajní nouze či nutné obrany, je potřeba 

zohlednit, že si od samého počátku nepředsevzal trestný čin spáchat, ale reagoval na 

určitý podnět, ať již jím bylo nebezpečí (v případě krajní nouze) či útok (v případě 

nutné obrany). Nebylo by tak žádoucí trestat jej stejně jako pachatele, který měl od 

samého počátku úmysl spáchat daný čin. Rozlišit tyto dvě jednání, jakož i s tím spjaté 

důsledky, je důležité z hlediska generální prevence.
382

  

                                                   
381 Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 169. 
382 Císařová, D. K podnětům sovětské právní úpravy překročení mezí nutné obrany pro československou 

právní úpravu, Socialistická zákonnost 1982, č. 2, s. 92 
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Každému ze shora vypočtených způsobů bude dále věnovaná samostatná 

podkapitola, kde bude v krátkosti rozebrán za účelem poskytnutí uceleného obrazu 

o dané problematice. 

 

 

2.1 Zohlednění polehčujících okolností při výběru druhu a výměry 

trestu 

 

Polehčujícími okolnostmi rozumíme právně významné skutečnosti hodné 

zvláštního zřetele, které, jsou-li naplněny, v určité míře snižují závažnost spáchaného 

trestného činu, jelikož ten se v jejich světle jeví jako více omluvitelný.
383

 Polehčující 

okolnosti jsou sice bez vlivu na vinu pachatele a neovlivní samotný vznik trestní 

odpovědnosti, nicméně v souladu s ustanovením § 39 odst. 3 trestního zákoníku k nim 

soud mj. obligatorně přihlíží při stanovení druhu trestu a jeho výměry. I jejich 

prostřednictvím je mj. zajištěna individualizace trestněprávní sankce v konkrétním 

případě, jelikož jsou zohledněny specifické okolnosti daného případu jdoucí ku 

prospěchu pachatele. Jejich demonstrativní výčet nalezneme zakotvený v ustanovení 

§ 41 trestního zákoníku. 

Pro účely této práce je relevantní zejména ta polehčující okolnost, kterou trestní 

zákoník formuluje ve svém ustanovení § 41 písm. g). Dle tohoto ustanovení pachateli 

při výběru a uložení trestněprávní sankce prospívá, že spáchal trestný čin odvraceje útok 

nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, 

anebo překročil meze přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti vylučující 

protiprávnost. Vztaženo na téma projednávané práce, již samotná existence nebezpečí 

nebo útoku, na něž pachatel reagoval, ač při svém jednání meze krajní nouze nebo nutné 

obrany překročil, tedy představuje polehčující okolnost. Nebezpečí či útok tedy 

představují základní podmínku, aby bylo možné překročení mezí pachatele subsumovat 

pod předmětnou polehčující okolnost, a bez jejich existence nelze o překročení mezí ani 

hovořit.
384

 Předmětnou polehčující okolnost lze dle usnesení Nejvyššího soudu ČSSR ze 

                                                   
383  Gřivna, T., Šimánová, H., Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových trestných činu. 

Trestněprávní revue 2019, č. 11- 12, s. 221 
384 Vokoun, R. Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. Praha: AUC Iuridica, 1989, č. III, 

s. 57. 
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dne 25. 11. 1964, sp. zn. 4 Tz 49/64, na základě dikce zákonného ustanovení aplikovat, 

ať již pachatel meze krajní nouze či nutné obrany překročil z jakéhokoli důvodu 

a jakýmkoli způsobem. To však neznamená, že by konkrétní způsob či důvody 

překročení mezí, které utváření tuto polehčující okolnost, neměly v jednotlivých 

případech žádný vliv. Ve shora citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu je zdůrazněno, 

že soud je pochopitelně povinen v každém jednotlivém případě vážit význam příslušné 

polehčující okolnosti a v návaznosti na to poměřovat její intenzitu na výběr druhu 

a výměry trestněprávní sankce. Formálně stejná polehčující okolnost tak může mít 

v různých případech různý vliv na povahu a závažnost spáchaného činu a v tomto 

důsledku i na výběr druhu a výměry trestu, a to právě v návaznosti na konkrétních 

skutkových okolnostech, které naplňují její obsah (které ji fakticky utvářejí). 

Ze shora uvedeného zároveň plyne, že tuto polehčující okolnost dle ustanovení 

§ 41 písm. g) trestního zákoníku tedy nelze vztáhnout na situace domnělého útoku či 

domnělého nebezpečí, jelikož v jejich případě je hrozící útok nebo nebezpečí existující 

pouze v mysli pachatele a fakticky tyto zdroje pachatelova ohrožení absentují. 

V takových případech hovoříme o tzv. putativní krajní nouzi nebo putativní obraně. 

Nelze však vyloučit, že by případy putativní krajní nouze nebo putativní obrany bylo 

možné podřadit pod jiné polehčující okolnosti, příkladem lze uvést polehčující okolnost 

zakotvenou v ustanovení § 41 písm. b) nebo d) trestního zákoníku, tj. spáchání činu 

v silném rozrušení či spáchání činu pod vlivem hrozby nebo nátlaku.
385

 Stran zmíněné 

polehčující okolnosti dle ustanovení § 41 písm. b) trestního zákoníku, a sice že pachatel 

spáchal čin v silném rozrušení, lze dále doplnit následující. Pakliže čin pachatele bude 

s ohledem na silné rozrušení právně kvalifikován jako trestný čin zabití dle § 141 

trestního zákoníku nebo trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky dle 

ustanovení § 146a trestního zákoníku, nelze tuto okolnost v souladu s ustanovením § 39 

odst. 5 trestního zákonu opětovně zohlednit jako polehčující okolnost. Tyto okolnosti 

jsou v takovém případě totiž důvodem mírnější právní kvalifikace trestného činu a jsou 

tedy i promítnuty do zákonné diferenciace jednotlivých druhů a výměry trestů, které lze 

za jejich spáchání uložit. Jedná se o zásadu zákazu dvojího přičítání. 

Eventuálně mohou být okolnosti daného případu hodnoceny jako polehčující, 

aniž by byly výslovně podřazeny pod některou z polehčujících okolností zakotvených 

                                                   
385 Šámal, P., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397 - 419. Ščerba, 

F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 504 - 516. 
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v ustanovení § 41, když se jedná o toliko výčet demonstrativní neboli příkladmý 

(neuzavřený). 

 

 

2.2 Mimořádné snížení trestu odnětí svobody pod spodní hranici 

trestní sazby 
 

Dalším způsobem, jakým lze zohlednit jednání pachatele, kterým překročil meze 

krajní nouze nebo nutné obrany, je mimořádné snížení trestu odnětí svobody pod spodní 

hranici trestní sazby. Pakliže by důvody, pro které došlo k překročení mezí krajní nouze 

či nutné obrany, byly s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu natolik 

intenzivní a mimořádné, že by snižovaly závažnost spáchaného trestného činu, mohly 

by odůvodnit postup dle ustanovení § 58 odst. 7 trestního zákoníku spočívající 

v mimořádném snížení trestu odnětí svobody pod spodní hranici trestní sazby. Dle 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. 7 Tdo 303/2012, se jedná 

typicky o situace, kdy okolnosti případu jsou natolik výjimečné, že ani trest odnětí 

svobody vyměřený na samé dolní hranici zákonné trestní sazby není způsobilý vyjádřit 

jejich význam. Jinak řečeno se jedná o případ, kdy by trest odnětí svobody uložený na 

samé spodní hranici zákonem stanovené trestní sazby byl nepřiměřeně přísný a bylo by 

možné důvodně předpokládat, že nápravy pachatele a ochrany společnosti lze dosáhnout 

rovněž trestem kratšího trvání. Soud přitom není v takovém případě vázán limity 

zakotvenými v ustanovení § 58 odst. 4 trestního zákoníku, které pro určité případy 

omezují možnost snížení trestu pod určitou hranici spodní sazby trestu odnětí svobody. 

V takovém případě však okolnosti odůvodňující postup vedoucí k mimořádnému 

snížení trestu pod spodní hranici trestní sazby nelze opětovně ve prospěch pachatele 

hodnotit jako polehčující okolnost.
386

 

Nelze neuvést, že trestní zákoník mimořádné snížení trestu odnětí svobody dle 

ustanovení § 58 odst. 7 trestního zákoníku koncipuje obdobně jako polehčující okolnost 

dle jeho ustanovení § 41 písm. g) a nelze tak tento postup vztáhnout na případy 

putativní krajní nouze a putativní obrany.
387

 

                                                   
386 Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020, s. 572 - 601. 
387 Šámal, P., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 548. 
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2.3 Upuštění od potrestání 

 

V ojedinělých případech přichází v úvahu reagovat na překročení mezí pachatele 

prostřednictvím institutu upuštění od potrestání, který je upraven v ustanovení § 46 

trestního zákoníku. Podstata uvedeného institutu spočívá v tom, že soud obviněného 

uzná vinným spáchanou trestnou činnosti, avšak mu neuloží trest. Ačkoli zákonná 

úprava není výslovně navázána na případ překročení mezí krajní nouze či nutné obrany, 

lze si představit situaci, kdy pachatel svým činem při překročení mezí naplní podmínky, 

které vyžaduje tento postup. Takovou možnost výslovně zmiňuje i odborná literatura
388

 

a byl aplikován i v praxi. Příkladem lze odkázat na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

28. 3. 2007, sp. zn. 6 Tdo 66/2007, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2001, 

sp. zn. 4 Tz 89/99. 

V této souvislosti přichází v úvahu zpravidla postup dle prvého odstavce shora 

citovaného ustanovení, k němuž lze přistoupit, pakliže pachatel spáchal přečin, spáchání 

lituje, projevuje účinnou snahu po nápravě a vzhledem k povaze a závažnosti přečinu 

a dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat, že již pouhé projednání věci 

postačí k jeho nápravě a ochraně společnosti.  

Vyloučen však nemůže být ani postup dle odstavce třetího shora citovaného 

ustanovení, jelikož trestný čin spáchaný pachatelem při překročení mezí může být i ve 

stadiu pokusu. Ustanovení § 46 odst. 3 trestního zákoníku potom však dopadá pouze na 

ty případy nezpůsobilého pokusu, se kterými se lze v praxi setkat jen výjimečně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
388 Příkladem lze zmínit publikaci Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012, s. 452. 
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Závěr  
 

V předložené práci se věnuji problematice dvou stěžejních okolností 

vylučujících protiprávnost, a to krajní nouzi a nutné obraně. Na tomto místě lze 

zopakovat, že důsledkem těchto okolností je, že nedojde ke spáchání trestného činu 

a trestní odpovědnost pachatele v době páchání činu jinak trestného vůbec nenastává. 

To však jedině tehdy, pokud pachatel naplní veškeré podmínky, které pro jednání 

v krajní nouzi či nutné obraně stanoví trestní zákoník. Právě splněním těchto podmínek 

se z jednání pachatele stává jednání dovolené, jelikož přispívá k ochraně zájmů, které 

jinak chrání i sám trestní zákoník. Trestní odpovědnost pachatele je tedy závislá na 

splnění podmínek, které pro tyto instituty stanoví právní úprava. Pakliže pachatel 

některou z podmínek nesplní, můžeme hovořit o tom, že pachatel meze krajní nouze 

nebo nutné obrany překročil. V této souvislosti lze připomenout jednu výjimku, kterou 

nelze za překročení podmínek krajní nouze či nutné obrany považovat, a sice není-li 

splněna nejzákladnější podmínka těchto institutů, a to reálná existence nebezpečí či 

útoku. V opačném případě, kdy nebezpečí nebo útok existují pouze v mylné představě 

pachatele, dochází k putativní krajní nouzi nebo putativní nutné obraně, které jsou 

známé též jako domnělé okolnosti vylučující protiprávnost a jsou případem pozitivního 

skutkového omylu. 

Cílem práce bylo zejména detailně zhodnotit stávající právní úpravu krajní 

nouze a nutné obrany, zvláště pak podmínky a případy jejich překročení, a posoudit, zda 

je právní úprava těchto okolností ve své stávající podobě dostatečná, nebo zda by byly 

žádoucí její dílčí úpravy či konkretizace. Podmínky krajní nouze a nutné obrany jsou 

v trestním zákoníku obsaženy pouze ve dvou jeho ustanoveních. Ačkoli se na první 

pohled může zdát, že jsou oba instituty formulovány poněkud stroze, po studiu 

předmětné právní úpravy, jakož i související judikatury a literatury, se domnívám, že lze 

jejich právní úpravu hodnotit jako zdařilou. Formulace jednotlivých podmínek je v obou 

případech nastavena tak, aby byla dostatečně zohledněna variabilita lidského života 

a různorodost životních situací, a jejich obecnější formulace vytváří lepší podklad pro 

následnou interpretaci předmětných ustanovení § 28 a § 29 trestního zákoníku 

v rozhodovací praxi soudů. S přihlédnutím k rozhodovací činnosti soudů a odborné 

nauce lze pochopitelně izolovat drobné nedokonalosti stávající právní úpravy, nicméně 
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v souhrnu se nedomnívám, že by bylo nutné provádět významné zásahy do jinak 

fungující právní úpravy. Obecně nepatřím mezi zastánce neustálých změn a novelizací 

právní úpravy, které jsou často nadbytečné a vedou k bobtnání právní úpravy.  

V konkrétnostech stran krajní nouze považuji za vhodné na samotný začátek 

zmínit, že nepovažuji za nezbytné do trestního zákoníku zakotvit definici pojmu 

nebezpečí. Domnívám se, jak jsem podrobně rozvedla v kapitole 3.1 části druhé této 

práce, že otázky spjaté s pojmem nebezpečí byly naukou či rozhodovací činností soudů 

již uspokojivě vyřešeny. Předně tedy nevyvstává žádný pochyb o tom, že pod pojmem 

nebezpečí si lze představit stav, který hrozí vznikem poruchy, přičemž musí směřovat 

proti zájmu chráněném trestním zákonem, který je nutno posuzovat po jeho kvalitativní 

stránce. Původcem nebezpečí může být cokoli a kdokoli, a to včetně jednání člověka 

vyjma případů tzv. vyprovokované krajní nouze. V této souvislosti lze doplnit, že 

otázka vyprovokované krajní nouze vyvolávala v minulosti mezi právními odborníky 

největší vášně. Převážná část odborné literatury možnost pachatele jednat v krajní nouzi 

ale vylučovala tehdy, pokud se jednalo o pachatele, který nebezpečnou situaci sám 

úmyslně vyvolal. Tento názor, se kterým se osobně zcela ztotožňuji, byl potvrzen 

i v recentní judikatuře. Bylo dovozeno, že krajní nouze je dobrodiním pro toho, kdo při 

odvracení nebezpečí naplní svým jednáním znaky trestného činu, nicméně nemůže ji 

pochopitelně zneužít osoba, jejíž úmyslné jednání bylo primární příčinou toho, že 

vznikla potřeba nebezpečnou situaci odvrátit. „Bylo by proti smyslu a účelu krajní 

nouze a v rozporu se zásadou, dle které nikdo nemůže těžit ze svého úmyslného 

protiprávního jednání, aby se vyloučení protiprávnosti jednání mohl dovolávat ten, kdo 

jednal přinejmenším v nepřímém úmyslu, že nebezpečná situace nastat může.“
 389

 Za 

situace, kdy v praxi stávající úprava krajní nouze již nevyvolává v tomto směru téměř 

žádné komplikace, nepovažuji za vhodné zavádět do trestního zákoníku definici pojmu 

nebezpečí. Pochopitelně nevylučuji, že další aplikace institutu krajní nouze v praxi 

nemůže eventuálně výkladové nejasnosti vyvolat, nicméně definice daného pojmu by 

byla velmi náročná na patřičnou formulaci, a případné komplikace a výkladové 

nejasnosti by nebyly vyloučeny ani v takovém případě. 

Naproti tomu lze doporučit toliko formulační upřesnění podmínky subsidiarity. 

Praxe i nauka se velice přesvědčivě s takto nešťastně zvolenou formulací podmínky 

                                                   
389 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2021, č. j. 8 As 380/2018 - 31.  
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subsidiarity sice z převážné části vypořádala, jak je rozvedeno v kapitole 3.3 části 

druhé. Přetrvávají však neshody ohledně otázky, jak se má pachatel zachovat, nabízí-li 

řešení konkrétní situace sice možnost jednat více způsoby, nicméně každým z těchto 

způsobů oprávněné zájmy zasáhne avšak různou měrou, byť ve všech těchto případech 

při zachování podmínky proporcionality. Není jednota na tom, zda má pachatel v daném 

případě kalkulovat možné následky těchto jednotlivých variant v úvahu přicházejících 

jednání a volit tu nejméně invazivní či nikoli. Jak již jsem rozvedla výše, osobně 

nesouhlasím s kategorickým pojetím, kdy pachatel může za takové situace (při 

zachování podmínky proporcionality) libovolně zvolit jakýkoli způsob odvrácení 

nebezpečí. Naproti tomu rovněž nesouhlasím s tím, že pachatel musí ve všech případech 

a za všech situací hledat řešení nejméně invazivní. Objevují se totiž bezesporu případy, 

kdy toho pachatel objektivně ani není schopen. Na základě shora vylíčeného rozboru 

sice dospívám k závěru, že přicházelo-li by tedy do úvahy několik řešení se škodními 

důsledky, je pachatel oprávněn zvolit jakékoli řešení vyjma toho, které se každé 

rozumně smýšlející osobě jeví oproti ostatním řešením od samého počátku zjevně 

nevhodným a nepřiměřeným. Nicméně domnívám se, že v tomto směru by právní 

úprava zasloužila upřesnění. 

Stejně tak podmínka proporcionality mi přijde koncipována dostatečným 

způsobem, kdy jsem i přesvědčena, že stávající legální formulace této podmínky klade 

dostatečný důraz na subjektivní hledisko při posuzování (ne)překročení mezí této 

podmínky, které zrovnoprávňuje s hlediskem objektivním. V tomto směru připomínám, 

jak již jsem rozebrala v příslušné kapitole, že užití pojmu „zřejmě“ je skutečně 

promyšleným a chtěným pojmem, kterým zákonodárce vyjádřil svou vůli zamezit příliš 

přísnému výkladu podmínky proporcionality.  

Dále lze pozitivně kvitovat, že pod vlivem judikatury a odborné nauky byla do 

současné právní úpravy jako jedna z podmínek výslovně zakotvena absence povinnosti 

nebezpečí snášet. Ačkoli byla tato podmínka dovozována i v době, kdy ji zákon 

výslovně neobsahoval, považuji za přínosné její explicitní zakotvení, jelikož v daném 

případě bylo skutečně diskutabilní, zda bylo možné tuto podmínku dovodit výkladem 

z podstaty krajní nouze, jako se o to v minulosti někteří odborní snažili. Tímto krokem 

zákonodárce byla jednoznačně odstraněna výkladová nejednotnost, byť převažoval (a to 

i judikatorně) výklad jdoucí ve prospěch této povinnosti, a byla posílena právní jistota 
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v krajní nouzi jednajících osob. Zároveň jsem však toho názoru, že by úpravě této 

podmínky měla být věnována větší pozornost a nebylo by od věci ji ve dvou směrech 

rozpracovat. Za prvé, jak již bylo uvedeno výše, lze z důvodu zajištění právní jistoty de 

lege ferenda doporučit výslovně zakotvit jednotlivé prameny této povinnosti do 

ustanovení § 28 trestního zákoníku. Za druhé se nabízí novelizace zákonného znění této 

podmínky v tom směru, aby bylo kromě objektivního hlediska výslovně reflektováno 

i hledisko subjektivní. Například by bylo možné do pojmu „povinen je snášet“ vložit 

slovní spojení „za daných okolností“ nebo za uvedený pojem doplnit větu „byl-li toho 

s ohledem na okolnosti případu schopen“. Takovýmto způsobem by bylo korigováno 

příliš přísné zákonné vymezení posuzované podmínky a vytvořen lepší podklad pro 

následnou interpretaci daného ustanovení. 

Rovněž ohledně nutné obrany jsem po studiu shora citované judikatury 

a literatury dospěla k závěru, že ačkoli je stávající právní úprava nutné obrana stižena 

drobnými nedostatky, které shrnuji níže, lze ji považovat celkově za vyhovující. Pokud 

jde o zmíněné nedostatky, předně bych ponechala ke zvážení, zda by přeci jen nebylo 

na místě zakotvit do trestního zákoníku definici útoku, a to s ohledem na neutuchající 

výkladové nejasnosti ohledně zavinění vztahující se k útoku. Jakkoli se domnívám, jak 

bylo podrobně rozvedeno v kapitole 3.1.2 části třetí této práce, že útok může být kryt 

jak úmyslným, tak nedbalostním zaviněním, či se může jednat o jednání, které 

zaviněním kryto není, nepanuje o této problematice ani v nejnovější literatuře shoda. Na 

rozdíl tedy od pojmu nebezpečí, jehož jednotlivé problematické aspekty byly dle mého 

názoru již uspokojivě vyřešeny, a zakotvení jeho definice se mi jeví nadbytečné, 

k výslovnému zakotvení definice útoku bych se přeci jenom přikláněla s ohledem na 

neustávající protichůdné názory. Jakkoli se snažím s návrhy de lege ferenda šetřit, aby 

nedocházelo k přílišnému bobtnání trestněprávní úpravy, zde by to s ohledem na stále 

přetrvávající neshody mezi odbornou veřejností (a to i v nejnovějším komentáři 

k trestnímu zákoníku) bylo zřejmě skutečně na místě. Nicméně nejedná se o nic natolik 

zásadního, co by se v následujících letech nepodařilo judikatuře a nauce uspokojivě 

vyřešit. 

Podoba nutné obrany doznala v průběhu let několika změn zejména ve vazbě na 

formulaci podmínky přiměřenosti, poslední změna byla provedena v roce 1993. Tyto 

změny byly realizovány se záměrem postupně meze nutné obrany rozšiřovat ve 
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prospěch obránce, což bylo náležitě zohledněno i při následném výkladu a aplikaci 

nutné obrany v judikatuře a odborné nauce. Tento záměr tak lze dle mého názoru 

považovat za splněný. Současná koncepce podmínky přiměřenosti poskytuje dostatečný 

základ pro výklad a aplikaci daného ustanovení v praxi a nepovažuji za nutné ji v tomto 

směru zpřesňovat dalšími významnými novelizacemi trestního zákoníku. Například 

považuji za nadbytečné vedle pojmu „způsob útoku“ doplňovat další okolnosti, jak bylo 

před přijetím nového trestního zákoníku navrhováno a jak je zároveň navrhováno 

senátním tiskem č. 199
390

, jako jsou místo a čas útoku, či okolnosti vztahující se k osobě 

útočníka nebo obránce, jelikož tyto okolnosti považuji na podkladě bohaté judikatury 

a převažujícího názoru trestněprávní nauky již za implicitně obsažené v pojmu „způsob 

útoku“ či obdobně v pojmu „způsob obrany“. Ostatně nelze odhlédnout ani od toho, že 

promítnout do právní úpravy, potažmo jediného ustanovení § 29 trestního zákoníku, 

okolnosti, které mají být při posuzování vztahu mezi způsobem obrany a způsobem 

útoku reflektovány, není ani dobře možné, vždy se bude muset jednat o příkladmý výčet 

a bude nutné dalším výkladem usuzovat na to, jaké okolnosti lze pod daný pojem ještě 

podřadit či nikoli. Nad to se o příkladmý výčet v tomto směru již náležitě postarala 

judikatura a odborná nauka. Navíc aktuálně navrhovaná novelizace ani neposkytne 

odpověď na otázku, jak přistupovat k posuzování hrozícího a obětovaného následku, na 

čemž se názory v odborné nauce dle mého názoru nejvíce rozcházely (a sice zda se 

jedná o hledisko srovnatelné s intenzitou útoku a obrany nebo jen o jejich korektiv 

v případě extrémního nesouladu, k čemu se osobně přikláním). Z tohoto důvodu si 

myslím, že navrhované upřesnění daného pojmu nebude pro praxi významným 

přínosem, když neodstraní veškeré výkladové problémy spjaté s tímto pojem. Tato 

změna povede dle mého názoru pouze k tomu, že právní úprava bude nabývat na 

objemu.  

Zmíněný senátní tisk dále navrhuje novelizací ustanovení § 29 odst. 2 trestního 

zákoníku založit beztrestnost obránce, který vybočí z mezí podmínky přiměřenosti 

nutné obrany jednaje v silném rozrušení způsobeném útokem, zejména v důsledku 

zmatku, strachu nebo leknutí. Tento případ překročení mezí nutné obrany je odbornou 

literaturou označován jako exces chabý (astenický). S obdobným návrhem jsme se 

mohli v minulosti setkat i v odborné literatuře, nebo dokonce ve vládním návrhu 

                                                   
390 Senátní tisk č. 199 ve 12. funkčním období Senátu Parlamentu ČR dostupný online. 
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trestního zákoníku z roku 2004. Od tohoto návrhu se však současný návrh odlišuje 

v tom, že má beztrestnost pachatele založit toliko ve vztahu k překročení mezí 

podmínky přiměřenosti, tj. v případě excesu intenzivního, nikoli extenzivního. Není 

pochyb o tom, že silné rozrušení vyvolané útokem může subjektivní reakci obránce 

v daný moment do určité míry poznamenat. Jsem však přesvědčena, že současná 

koncepce naší právní úpravy uvedené v dostatečném rozsahu zohledňuje, a to zejména 

koncepcí podmínky přiměřenosti, na jejímž základě je připuštěna i obrana zjevně 

nepřiměřená. Tento případ překročení mezí navíc může být rovněž zohledněn 

navazujícími privilegovanými skutkovými podstatami trestných činů zabití a ublížení na 

zdraví z omluvitelné pohnutky, které jsou zaměřeny právě na případy překročení mezí 

z důvodu astenického excesu. Ponechat stranou nelze ani fakt, že tato okolnost může být 

reflektována jako okolnost polehčující, nebo může odůvodnit mimořádné snížení trestu 

odnětí svobody či při splnění dalších podmínek může v neposlední řadě odůvodnit 

i postup pro využití institutu upuštění od potrestání. Myslím si tedy, že naše právní 

úprava poskytuje široký prostor pro to, aby byl náležitě zohledněn fakt, že obránce 

jednal v některém z těchto afektů. Na tomto místě poukazuji na názor Dolenského, se 

kterým se zcela ztotožňuji, a nepovažuji navrhovanou novelizaci zmíněného ustanovení 

za vhodnou. Ač je navrhovaná změna inspirována zahraničními úpravami, ty se od naší 

právní úpravy ovšem zásadně odlišují zejména celkovou koncepcí podmínky 

přiměřenosti. Tyto právní úpravy na rozdíl od té naší nemají hranici obrany „ne zcela 

zjevně nepřiměřené“, dle které lze do rozumné míry překročit i obranu prostě 

přiměřenou.
391

 V této souvislosti připomínám také názor Kuchty, dle kterého 

„zjišťování přítomnosti určitého druhu afektů a jejich konkrétního vlivu na jednání je 

důkazně značně nespolehlivé a při platnosti procesní zásady in dubio pro reo by mohlo 

vést ke zneužívání takové úpravy, kdy by se zřejmě často v trestním řízení nepodařilo 

vyvrátit obhajobu obviněných, že jednali v afektu.“
392

 Domnívám se tedy, že kombinace 

široce nastavených mezí dovolené obrany a takto stanovené beztrestnosti při překročení 

mezí podmínky přiměřenosti lze považovat již za nebezpečně širokou, přičemž považuji 

                                                   
391 Dolenský, A. Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák.) k diskuzi. Bulletin advokacie, 1994, č. 1, 

s. 19. 
392  Kuchta, J. Několik poznámek k postavení a formulaci okolností vylučujících protiprávnost 

v připravované rekodifikaci trestního zákona. Trestněprávní revue, 2003, č. 2, s. 47. 
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naši právní úpravu za vhodnější, jelikož primárně poskytuje pro jednání obránce obecně 

širší mantinely. 

Ze shora uvedených důvodů nepovažuji za vhodnou ani poslední 

z navrhovaných změn (senátním tiskem č. 199), kterou mají být po vzoru anglosaského 

práva podstatně změněny meze nutné obrany realizované v obydlí obránce, do něhož 

útočník vnikne násilím, pohrůžkou násilí nebo lstí. Tato novelizace má do naší právní 

úpravy promítnout zásadu „můj dům, můj hrad“, na základě které půjde v takovém 

případě o nutnou obranu i za intenzivního excesu z podmínek nutné obrany realizované 

na ochranu života, zdraví či majetku, nezpůsobí-li útočníkovi při překročení mezí 

podmínky přiměřenosti smrt. Obdobný návrh je potom obsažen také ve sněmovním 

tisku č. 591. Tento návrh však v současnosti neprošel ani prvním čtením Poslanecké 

sněmovny, ačkoli byl skupinou poslanců předložen již v září roku 2019, lze tedy 

předpokládat, že tento návrh padne tzv. pod stůl, jelikož nepředpokládám, že by stihl 

projít legislativním procesem v Poslanecké sněmovně do blížících se voleb v říjnu 2021. 

V neposlední řadě nepovažuji oba tyto návrhy za vhodné i kvůli hrozícímu 

souvisejícímu zásadnímu zneužívání institutu nutné obrany v takové své podobě 

v praxi. 

Rovněž se neztotožňuji s názory, které proklamovaly jako jednu z dalších 

podmínek nutné obrany zakotvit podmínku subsidiarity, tzn. pokusit se vyhnout nutné 

obraně nejprve jiným způsobem (např. útěkem) nebo zvolit nejdříve méně intenzivní 

způsob obrany (např. přivolání policie). Samotná podstata a smysl nutné obrany 

vyžaduje, aby osobám bylo umožněno vystoupit na ochranu zájmů v případech, kdy 

stát, který je k jejich ochraně povolán na prvním místě, není schopen jejich ochranu 

realizovat. Osobám je tedy umožněno reagovat na bezpráví, které se před nimi 

odehrává, a nejsou nuceni jemu jen nečinně přihlížet či je trpět, a to i například 

v podobě útěku, ale je jim umožněno pokusit se (za přesně stanovených podmínek) 

nápravu zjednat. Nehledě na to, že jiné metody zpravidla nemusejí poskytnout obránci 

ani dostatečnou ochranu. Není vyloučeno, že v případě útěku bude obránce dostižen 

nebo zvolení jiného způsobu pro něj může mít nejistý výsledek. S případným 

zakotvením podmínky subsidiarity tedy v zájmu zajištění odpovídající ochrany obránce 

rozhodně nesouhlasím a považuji je za jdoucí proti smyslu nutné obrany. 
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Ze shora uvedených důvodů proto docházím k jednoznačnému závěru, že 

stávající právní úprava krajní nouze a nutné obrany je ve své podstatě povedená. Není 

dle mého názoru na místě provádět zásadnější změny vedoucí k dalšímu zpřesňování 

podmínek krajní nouze či nutné obrany a rozhodně není na místě meze těchto institutů 

rozšiřovat. Právní úprava ve své současné podobě poskytuje dle mého názoru i řadu 

možností, jak na překročení mezí krajní nouze nebo nutné obrany reagovat. V případě 

trestných činů proti životu a zdraví může být tato okolnost reflektována aplikací 

privilegované skutkové podstaty zabití či ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. 

Mezi další možnosti překročení mezí obou těchto institutů pak lze zmínit polehčující 

okolnosti, mimořádné snížení trestu odnětí svobody pod spodní hranici trestní sazby, 

upuštění od potrestání či aplikaci ustanovení o omylech. Díky tolika možnostem lze 

náležitě zohlednit, že se pachatel dopustil trestného činu právě při překročení mezí 

krajní nouze či nutné obrany nebo v putativní krajní nouzi či putativní nutné obraně, 

a to se všemi specifiky daného případu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

Seznam použitých zdrojů 

Učebnice, monografie, komentáře 
 

- Bajura, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081). 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwer s.r.o., 2014. 

- Bohadlo, D., Brož, J., Kadečka, S., Průcha, P., Rigel, F., Šťastný, V. Zákon 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2018. 

- Císařová, D., Fenyk, J., Solnař, V., Vanduchová, M. Systém českého trestního 

práva. Praha: Novatrix, 2009. 

- Draštík, A., Durdík, T., Fremr, R., Růžička, M., Sotolář, A., a kol. Trestní zákoník: 

Komentář. I. díl. Wolters Kluwer, 2015. 

- Fenyk, J. Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: Lexis Nexis C, s.r.o., 

2007. 

- Fenyk, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád. Průvodce trestněprávními předpisy 

a judikaturou. 1. díl. Trestní zákoník. Praha: Linde, 2010, 

- Gřivna, T. Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání 

spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. 

- Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 

- Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-

3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 

- Chmelík, J., Novotný, F., Stočesová, S. Trestní právo hmotné. Obecná část. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 

- Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: 

Nakladatelství Leges, s.r.o., 2019. 

- Jemelka, L., Vetešník, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 

- Jemelka, L., Vetešník P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon 

o některých přestupcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. 

- Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2012. 

- Kuchta, J. Nutná obrana a krajní nouze. Brno: UJEP Brno, 1977. 



159 

 

- Kuchta, J. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 

- Novotný, F. a kol. Trestní zákoník. Praha: Eurounion, 2010, s. 99. 

- Novotný, F., Souček, J. a kol. Trestní právo hmotné, 3. rozšířené vydání. Plzeň: 

Aleš Čeněk s.r.o., 2010. 

- Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná 

část. 6. přepracované vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 

- Novotný, F. Právo na sebeobranu. 1. vydání. Praha: LexisNexis, 2006. 

- Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2019. 

- Říha, J. Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012. 

- Sbírka rozhodnutí nejvyšších stolic soudních. Praha: Právnické vydavatelství JUDr. 

V. Tomsa, Ročník XXVII, Svazek 144. 

- Solnař, V. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia Praha, 1972. 

- Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. Praha: 

Orac, 2003. 

- Šámal, P. Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. 

- Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012. 

- Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 

- Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 

- Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2016. 

- Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. B. Beck, 2020. 

- Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521-

3081), relativní majetkový práva 2. část). Praha: Wolters Kluwer, 2014. 

- Vokoun, R. Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. Praha: AUC 

Iuridica, 1989, č. III. 

 

 

 

 

 



160 

 

Časopisecké články a příspěvky ve sbornících 

 

- Bartošíková, R. Přípustné riziko, aneb na co vše je potřeba brát v praxi zřetel. 

Trestněprávní revue, 2020, č. 2. 

- Burda, E. Systém okolností vylučujících protiprávnosť činu v slovenskom 

Trestnom zákone a jeho provonanie s Českou republikou. Trestněprávní revue, 

2011. 

- Císařová, D.: K podnětům sovětské právní úpravy překročení mezí nutné obrany 

pro československou právní úpravu, Socialistická zákonnost 1982, č. 2. 

- Císařová, D., Čížková, J. Aktuální problémy nutné obrany z hlediska nových 

kodifikací. Praha: AUCI, 1986, č. 1. 

- Dolenský, A. Přiměřenost nutné obrany. In: Sborník prací z trestního práva 

k sedmdesátým narozeninám prof. dr. Vladimíra Solnaře. Praha: Universita 

Karlova, 1969. 

- Dolenský, A. Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák.) k diskuzi. Bulletin 

advokacie, 1994, č. 1. 

- Fremr, R., Zelenka, P. K výkladu ustanovení § 13 trestního zákona. Právní praxe, 

1994, č. 6. 

- Gřivna, T., Šimánová, H., Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových 

trestných činu. Trestněprávní revue 2019, 11-12. 

- Gürlich, R. Náhrada škody - nutná obrana a krajní nouze. Novinky z rekodifikace - 

advokátní kancelář Gürlich & Co, 2013, č. 32. 

- Hořák, J. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie, 2009, 

č. 10. 

- Hruška, J. Institut nutné obrany ve světle navrhované rekodifikace trestního 

zákoníku. Trestní právo, 2017, č. 12. 

- Hruška, J., Bureš, R. Použití automatických obranných zařízení z pohledu trestního 

práva. Trestní právo, 2010, č. 7 - 8. 

- Kabát, R. Vývoj vztahu mezi trestněprávní a civilně právní nutnou obranou a krajní 

nouzí. ASPI, 2011. 

- Klapal, V. Svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost. 

Trestněprávní revue, 2005, č. 10. 



161 

 

- Klapal, V. Negativní skutkový omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost. 

Trestněprávní revue, 2012, č. 5. 

- Kocina, J. Přípustné riziko ve sportu. Bulletin advokacie, 2016, č. 1-2. 

- Kratochvíl, V. Obecné a zvláštní negativní znaky skutkové podstaty trestného činu 

(vztah jejich extenzivního výkladu s přímou aplikací a jejich nepřímé aplikace 

analogické). Trestněprávní revue, 2020, č. 2. 

- Kubová, O. K některým otázkám krajní nouze. Bulletin advokacie, 1998, č. 10. 

- Kučera, P. Nutná obrana - stručné srovnání tuzemské a vybraných zahraničních 

trestněprávních úprav. Státní zastupitelství, 2015, č. 3 

- Kučera, P., Kincl, M. Jak se bránit nejvěrnějšímu příteli člověka. Trestní právo, 

2010, č. 5. 

- Kučera, P. K některým aspektům nutné obrany ve smyslu § 29 trestního zákoníku. 

Trestní právo, 2017, č. 4. 

- Kuchta, J. Několik poznámek k postavení a formulaci okolností vylučujících 

protiprávnost v připravované rekodifikaci trestního zákona. Trestněprávní revue, 

2003, č. 2. 

- Kuchta, J. K problematice přiměřenosti jednání v nutné obraně v českém trestním 

právu. Pravny obzor, 1998, č. 5. 

- Kuchta, J. Přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost v návrhu 

kodifikace trestního práva hmotného. Trestněprávní revue, 2004, č. 6. 

- Kuchta, J. Riziko v pojetí kriminologickém a juristickém. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 1997. 

- Lata, J. Vývoj institutů nutné obrany a krajní nouze v českých zemích. Trestní 

právo, 1999, č. 2. 

- Lukášová, M. Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře. 

Trestněprávní revue, 2019, č. 3. 

- Mach, L., Moural, J. Jak je to s nutnou obranou? Socialistické soudnictví, 1963. 

- Mates, P. Okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání. Trestněprávní 

revue, 2012, č. 6 

- Melzer, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2011. 



162 

 

- Mitlohner, M. Hranice přípustného rizika a odpovědnosti ve zdravotnictví 

a v pomáhajících profesích. Zdravotnictví a právo, 2009, č. 11. 

- Novotný, F. Krajní nouze. Magazín Security, 1995, č. 2. 

- Novotný, F., Paroulková, V. K některým otázkám nutné obrany. In: Fenyk, J. a kol. 

Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: LexisNexis CZ, 2008. 

- Novotný, P., Kybic, P. Nutná obrana (několik poznámek). Trestní právo, 2015, č. 2. 

- Nývltová, I. Objektivní a subjektivní koncepce protiprávnosti útoku a jejich vztah k 

právnímu posouzení obrany proti útoku osob trestně neodpovědných. Trestněprávní 

revue, 2003, č. 7. 

- Polášek, M., Kollár, J. Některé problémy vyloučení krajní nouze. Právník, 1975, 

č. 7. 

- Provazník, J. Trestněprocesní ingerence do podmínek trestní odpovědnosti. Právní 

rozhledy, 2015, č. 8. 

- Púry, F., Kuchta, J. Postih úpadkových deliktů podle nového trestního zákoníku 

s přihlédnutím k úpravě přípustného rizika. Bulletin advokacie, 2011, č. 9. 

- Šámal, P. K vládnímu návrhu novelizace ustanovení § 13 tr. zák. o nutné obraně. 

Právní praxe, 1994, č. 2. 

- Šámal, P. K pojmu trestného činu a souvisejícím otázkám v novém trestním 

zákoníku. Trestněprávní revue, 2009, č. 5. 

- Šámal, P. K úvodním ustanovením připravované rekodifikace trestního zákona. 

Trestněprávní revue, 2002, č. 12. 

- Štrejtová, K. Vybrané okolnosti vylučující protiprávnost a lékařské zákroky. Státní 

zastupitelství, 2013, č. 3. 

- Teryngel, J. Ochrana zdravotnictví v novém trestním kodexu. Zdravotnictví 

a právo, 2009, č. 2. 

- Teschler, E. K některým otázkám nutné obrany. Trestní právo, 1997, č. 10. 

- Těšinová, J. Okolnosti vylučující protiprávnost a lékař. Zdravotnictví a právo, 

2008, č. 3 - 4. 

- Vedral, J. K novému zákonu o přestupcích. Správní právo, 2017, č. 7. 

- Vlasák, M. Vybrané otázky práva civilních deliktů v novém občanském zákoníku 

na pozadí PETL. Právní rozhledy, 2012, č. 15 - 16. 



163 

 

- Vokoun, R. Zadržení podezřelého jako okolnost vylučující protiprávnost. 

In: Císařová, D. Vybrané aktuální problémy československého trestního práva. 

Praha: Univerzita Karlova, 1986. 

- Záhora, J. Niektoré možné aplikačné problémy nového Trestného zákona. Justičná 

revue, 2005, č. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

Judikatura 

 

Judikatura krajských soudů 

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 8. 1991, 3 To 400/91 

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 6. 1996, 4 To 360/96 

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 2. 1993, sp. zn. 14 Rt 101/91 

Rozsudek Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 6 To 606/2001 

Rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 16. 2. 1954, sp. zn. 10 Tdo 28/54 

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc ze dne 22. 4. 2015, sp. zn. 72 

A 14/2014                

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 1994, sp. zn. 7 To 202/94                          

 

Judikatura vrchních soudů 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 11. 1993, sp. zn. 1 To 55/93     

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 7. 1996, sp. zn. 8 To 25/96       

 

Judikatura Nejvyššího soudu 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 3. 2. 1927, sp. zn. Zm II 506/26 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 1927, sp. zn. Zm I 437/27    

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. Zm III 504/24               

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 19. 9. 1929, sp. zn. Zm II 87/29 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 10. 1946, sp. zn. Zm III 184/46 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 12. 1955, sp. zn. 1 Tz 349/55. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 25. 11. 1964, sp. zn. 4 Tz 49/64 

Zpráva Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 2. 7. 1965, sp. zn. Pls 5/65          

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 19. 1. 1968, sp. zn. 1 Tz 2/68    

Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 18. 6. 1970, sp. zn. 3 Tz 13/70 



165 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 16. 8. 1971, sp. zn. 3 Tz 54/71  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 1975, sp. zn. 1 To 18/75       

Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 12. 8. 1976, sp. zn. 4 Tz 128/76 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 13. 2. 1978, sp. zn. 11 To 1/78 

Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 29. 6. 1978, sp. zn. 4 Tz 40/78  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 31. 5. 1979, sp. zn. 7 Tz 25/79 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 18. 1. 1980, sp. zn. 6 Tz 70/79  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 12. 2. 1980, sp. zn. 5 Tz 143/79  

Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 11. 12. 1980, sp. zn. 3 To 72/80 

Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 17. 2. 1981, sp. zn. 3 To 2/81 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze den 14. 5. 1982, sp. zn. 6 Tz 30/82 

Zpráva Nejvyššího soudu ČSR ze dne 10. 1. 1983, sp. zn. Tpj 59/83  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 5. 10. 1984, sp. zn. 4 Tz 28/84  

Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 14. 1. 1987, sp. zn. 1 To 66/86 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 24. 2. 1987, sp. zn. 7 Tz 9/87  

Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25. 9. 1989, sp. zn. 7 Tz 17/89 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 1990, sp. zn. 11 To 27/90 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 1998, sp. zn. 2 Tzn 115/97  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 1999, sp. zn. 8 Tz 68/99    

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2001, sp. zn. 5 Tz 189/2001 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. 4 Tz 89/99 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2001, sp. zn. 4 Tz 284/2001       

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2002, sp. zn. 7 Tdo 855/2002    

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 6 Tdo 851/2002            

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. 7 Tdo 461/2004 



166 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2004, sp. zn. 3 Tdo 944/2004  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 10. 2005, sp. zn. 7 Tdo 1235/2005   

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2006, sp. zn. 11 Tdo 1376/2005 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2006, sp. zn. 8 Tdo 572/2006  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 7. 2006, sp. zn. 8 Tdo 838/2006    

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. 3 Tdo 840/2006 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 5 Tdo 162/2007  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 6 Tdo 66/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2008, sp. zn. 5 Tdo 1490/2007  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2008, sp. zn. 7 Tdo 686/2008  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 6 Tdo 1347/2008  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2009, sp. zn. 8 Tdo 775/2009 

Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. Tpjn 303/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2010, sp. zn. 7 Tdo 356/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2010, sp. zn. 3 Tdo 414/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 8 Tdo 343/2011 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 7. 2011, sp. zn. 3 Tdo 758/2011 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. 7 Tdo 303/2012 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 7 Tdo 677/2012 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 4 Tdo 600/2012 - II 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2012, 5 Tdo 938/2012 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2012, sp. zn. 11 Tdo 1396/2012 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1513/2012 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 7 Tdo 653/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 2013, sp. zn. 4 Tdo 806/2013 



167 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2013, sp. zn. 3 Tdo 825/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2013, sp. zn. 6 Tdo 871/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 5 Tdo 1283/2014 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. 11 Tdo 1392/2014 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 4 Tdo 527/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2015, sp. zn. 6 Tdo 703/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2015, sp. zn. 8 Tdo 763/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 3 Tdo 1048/2015  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1263/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 7 Tdo 272/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. 4 Tdo 443/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 8 Tdo 627/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. 6 Tdo 921/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 6 Tdo 1035/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 11 Tdo 1233/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 8 Tdo 1434/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2017, sp. zn. 3 Tdo 443/2017 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. 3 Tdo 59/2018 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2018, sp. zn. 6 Tdo 508/2018 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2018, sp. zn. 8 Tdo 522/2018 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2018, sp. zn. 7 Tdo  748/2018 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2018, sp. zn. 3 Tdo 840/2018 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2018, č. j. 7 Tdo 1189/2018 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. 8 Tdo 1625/2018 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2019, sp. zn. 7 Tdo 253/2019 



168 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2019, sp. zn. 8 Tdo 407/2019 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2019, sp. zn. 8 Tdo 1045/2019 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2019, sp. zn. 5 Tdo 1121/2019 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 6 Tdo 1286/2019 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2019, sp. zn. 7 Tdo 1294/2019 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2020, sp. zn. 8 Tdo 188/2020 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. 3 Tdo 1379/2019 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2020, sp. zn. 3 Tdo 1572/2019 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2020, sp. zn. 7 Tdo 441/2020 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2020, sp. zn. 8 Tdo 568/2020 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2020, sp. zn. 8 Tdo 721/2020 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 8. 2020, sp. zn. 6 Tdo 812/2020 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2020, sp. zn. 8 Tdo 973/2020 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2021, sp. zn. 5 Tdo 3/2021 

 

Judikatura Nejvyššího správního soudu 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 7 As 17/2005 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 8 As 17/2007 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2008, sp. zn. 9 As 36/2007 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2008, č. j. 1 As 1/2008 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2008, sp. zn. 1 As 35/2008 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, sp. zn. 5 As 34/2007 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2011, sp. zn. 5 As 10/2011 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2013, sp. zn. 5 As 114/2012 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2017, sp. zn. 10 As 261/2017 



169 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2021, sp. zn. 8 As 380/2018 

 

Judikatura Ústavního soudu 

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97 

Nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. II. ÚS 317/01 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. II ÚS 2435/09 

Nález Ústavního soudu ze dne 5. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3653/11 

Nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. III. ÚS 1250/12 

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 3235/15 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3353/20 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2020, sp. zn. I. ÚS 1988/20 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2020, sp. zn. II ÚS 2805/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

Ostatní 

 

- zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon 

- zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

- zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 

- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

- zákon č. 290/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České 

národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

- zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 

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

mládeže 

- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

- zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

- Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

- Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich 

- Důvodová zpráva k zákonu č. 290/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní 

zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

- Senátní tisk č. 199 ve 12. funkčním období Senátu Parlamentu ČR 

- Sněmovní tisk č. 591 Poslanecké sněmovny ČR VIII. volební období 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

Seznam použitých zkratek 
 

Trestní zákoník - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Trestní zákon - zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

Trestní řád - zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 

Přestupkový zákon - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

Nový přestupkový zákon - zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich 
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Překročení mezí nutné obrany a krajní nouze ve světle 

judikatury 

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 
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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. 
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Exceeding of the self-defence and exigency limits in light of 

the case law 

Abstract 
 

This rigorous thesis deals with the topic of self-defence and exigency, which 

belong to circumstances precluding wrongfulness, and the exceeding of their limits. The 

consequence of the circumstances precluding wrongfulness is the fact that no criminal 

offence is committed and the criminal liability of the offender does not occur at all. 

Legal usage of these criminal law institutes needs to follow certain limits, which the 

Criminal Code provides for the individual circumstances precluding wrongfulness to 

prevent from any misuse of these circumstances. The criminal liability of the offender 

depends on compliance with these limits. 

The main aim of my thesis is to introduce the comprehensive legislation of self-

defence and exigency, focusing on their limits and exceeding of these limits, to assess 

the positives and negatives accompanying current legislation, and to point out the 

specifics, imperfections and ambiguities of interpretation of current legislation, also in 

the light of the case law. 

The thesis is structured into the accompanying four parts. The opening part is 

concerned with circumstances precluding wrongfulness in broader context, I provide 

their basic definition, explain their main purpose, point out their importance in our 

criminal law, mention their procedural consequences and briefly present the 

characteristics of the individual circumstances precluding wrongfulness. The major 

parts of this thesis are the second and the third, where I discuss the most common 

and familiar circumstances precluding wrongfulness (self-defence and exigency). In the 

individual chapters and subchapters of the second and the third part I introduce the 

characteristics of self-defence and exigency and their historical development and 

discuss their current legislation, followed by an analysis of their limits and exceeding of 

these limits in the light of case law and theory. I provide a critical assessment and point 

out the specifics, imperfections and ambiguities of interpretation of current legislation 

of these limits of self-defence and exigency and exceeding these limits. On the basis of 

all this I have tried to outline possible changes. De lege ferenda considerations are 

analyzed in detail in individual chapters and summarized at conclusion of this thesis. 
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Conclusion of this thesis also contains a review of the current legislative proposals. The 

thesis concludes with the fourth part, in which I discuss the criminal consequences of 

exceeding of the self-defence and the exigency statutory limits.  
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