
Abstrakt 

Práce je zaměřena na sporné otázky vyvstávající ve spojení s institutem nutné obrany, a 

jak se s těmito otázkami vypořádávaly soudy v rámci své rozhodovací praxe. První kapitola 

práce slouží jako úvod do celého tématu. V její druhé kapitole se práce věnuje pojmu nutná 

obrana samotnému a předpokladům nutným proto, aby dané jednání mohlo být posouzeno 

jako jednání v nutné obraně. Dále byla nutná obrana zařazena do systému okolností 

vylučujících protiprávnost, o kterých bylo krátce pojednáno. Úkolem třetí kapitoly bylo 

vymezit a blíže přiblížit podmínky, které musí nastat, aby se užilo institutu nutné obrany. 

Hlavními částmi této kapitoly byly jednak útok a jednak obrana. V souvislosti s útokem bylo 

pojednáváno o tom, proti čemu musí útok směřovat a co se vlastně zákon snaží bránit. V první 

zmíněné části jsou rozebrány samotný pojem útoku, společně s jeho aspektem protiprávnosti, 

dále osoba útočníka a požadavek společenské škodlivosti. Druhá část zmíněné kapitoly byla 

věnována obrannému jednání, co je jeho obsahem apod. a posléze obrannému jednání zcela 

zjevně nepřiměřenému jakožto pojmu. V souvislosti s čímž bylo rozlišeno mezi pojmy 

proporcionalita a přiměřenost. Čtvrtá kapitola uvádí úlohu soudních rozhodnutí v právním 

systému ČR a to z několika pohledů. Za prvé vztah soudního rozhodnutí vůči jeho 

konkrétnímu adresátovi, za druhé vztah soudního rozhodnutí vůči judikatuře jako celku a za 

třetí vztah soudních rozhodnutí vůči adresátům právních norem celkově. Tato kapitola byla 

zároveň přípravou pro jádro práce, které bylo v kapitole páté. Kapitola pátá se zabývala 

jednotlivými spornými otázkami. Bylo vybráno několik sporných oblastí souvisejících s 

nutnou obranou. Ke každé z nich byla uvedena konkrétní kauza, popsán její skutkový děj a 

problémy, se kterými se příslušný soud zabýval, posléze jak rozhodl a krátké zhodnocení 

uvedeného. Konkrétními posuzovanými spornými otázkami byly: (i) subsidiarita a nutná 

obrana, (ii) putativní nutná obrana, (iii) použití zbraně v nutné obraně, (iv) nutná obrana proti 

útoku na tělesnou integritu další osoby, (v) nutná obrana proti útokům úřední osoby a (vi) 

nutná obrana v souvislosti s použitím jiného způsobu obrany než obránce zamýšlel. 

 


