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1 Úvod 

Je nesporné, že soudobá společnost se musí vypořádávat s různými formami 

kriminality. Neplatí to samozřejmě toliko pro dnešní společnost. S tímto problémem se 

vyrovnávaly všechny civilizace, už jenom proto, že každá civilizace je tvořena lidmi. Již v 

počátcích lidské civilizace bylo zřejmé, že pro blaho společnosti i jednotlivce, násilí lze 

odrazit násilím. O čemž svědčí i citát z pera římského právníka Ulpiana „vim vi repellere 

licet“, tedy „násilí je možné odrazit násilím“. 

Důležitost přítomnosti institutu nutné obrany v právním řádu ČR je zřejmá a těžko si 

lze představit, že by tomu bylo jinak. Už z toho důvodu, že je to velmi často právě občan, 

který se dostane do situací, kde musí sám pohotově jednat a nezbývá čas pro zásah státního 

orgánu. Takové situace mohou nastat v životě každého člověka, bez ohledu na jeho 

společenské postavení, osobní postoj k násilí jako takovému apod. Jinými slovy s nutností 

použití nutné obrany se může setkat kdokoli, ať již je to on sám na jehož zákonem chráněný 

zájem směřuje útok či pokud někdo je zprvu toliko svědkem právě se dějícího trestného 

činu na jiné osobě. V těchto situacích je nezbytné, aby daná potenciálně bránící osoba měla 

alespoň představu o tom, že zde institut nutné obrany existuje a za jakých předpokladů jej 

lze aplikovat. Zdá se, že v soudobé společnosti míra informovanosti o tomto institutu není 

příliš velká, byť absence alespoň hrubé představy má povětšinou za následek to, že buďto 

ten, proti němuž směřuje útok, tento útok strpí, resp. bude nucen jej strpět, neboť nebude 

připraven (což pro něj může mít až fatální následky), či nezasáhne, pokud bude svědkem 

útoku směřujícího proti jiné osobě, neboť bude mít obavu z toho, aby takovým zásahem 

sám sobě nepřivodil trestní stíhání. 

Ač je zákonná úprava nutné obrany poněkud jednoduchá, co do obsažnosti, je zároveň 

dosti abstraktní, což si žádá, aby byla poměrně hojně soudně vykládána. Je zde totiž celá 

řada otázek, které vyvstávají a zdaleka nejsou jasné. V této práci se budeme zabývat 

některými spornými otázkami, které v praxi vyvstaly. Předtím vymezíme pojem nutné 

obrany samotné. Dále se budeme zabývat jednotlivými předpoklady nutnými proto, aby 
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dané jednání mohlo být posouzenou jako jednání v nutné obraně. S ohledem na shora 

uvedené se budeme zabývat i úlohou soudních rozhodnutí v právním řádu ČR obecně. Což 

je na místě, neboť právě institut nutné obrany je hojně dotvářen výklady soudů. Pak již 

bude následovat hlavní část práce, která je věnována specifickým sporným otázkám v 

souvislosti s nutnou obranou a s ní spojenou judikaturou. Zvolili jsme takový postup, kdy 

vybereme několikery sporné oblasti, jež se vyskytly v konkrétních kauzách a nahlédneme 

na ně očima soudů. Věříme, že tato práce pomůže v tom, aby institut nutné obrany byl zase 

o něco srozumitelnější a tím i pro širokou veřejnost použitelnější.  
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2 K pojmu nutné obrany 

V této kapitole zařadíme institut nutné obrany do systematiky trestního práva. Dále 

tento institut vymezíme jako pojem a pojmenujeme základní předpoklady, které musí být 

splněny pro to, aby dané jednání mohlo být posouzeno jako jednání v nutné obraně. 

2.1 Okolnosti vylučující protiprávnost 

Trestným činem je jednání, které naplňuje znaky trestného činu. Nauka mezi tyto 

znaky řadí i protiprávnost. Navzdory tomu, že není v zákonných znacích trestných činů 

zpravidla výslovně vyjádřena.
1
 Zároveň je u trestných činů posuzována míra společenské 

škodlivosti daného jednání. Tato míra, resp. její stupeň musí být splněn, aby se jednalo o 

trestný čin. Jednotlivá protiprávní jednání mají tento stupeň společenské škodlivosti 

rozdílný, takže se ne vždy musí z tohoto hlediska jednat o trestný čin. Lze to zřetelně 

spatřovat na příkladu přestupku či jiného správního deliktu, kde je míra nebezpečnosti 

protiprávního jednání pro společnost menší, než u činu trestného.
2
 Ovšem existují jednání, 

která ve své podstatě zdánlivě naplňují znaky trestného činu, ale okolnostmi daného jednání 

je vyloučena protiprávnost takových jednání; proto zde hovoříme o "zdánlivém" naplnění 

znaků trestného činu. Tedy v konečném důsledku trestnými činy nejsou. Ba naopak jsou z 

hlediska bezpečnosti společnosti žádoucí. Tyto nazýváme okolnostmi vylučující 

protiprávnost.
3
  

                                                 

1
 ŠÁMAL, P. a kol. 2009 Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C .H. Beck, str. 314. V 

nauce je toto diskutováno. Zda protiprávnost je typovým znakem skutkové podstaty trestného činu či znakem 

samostatným obecným, stojícím mimo skutkovou podstatu. Srov. SOLNAŘ, V.; FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D. 

, 2003 Základy trestní odpovědnosti. Praha: Orac, str. 130-131 

2
 NOVOTNÝ, F. a kol. 2007 Trestní právo hmotné. 3.rožšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, str. 154. 

3
 FRYŠTÁK, M. a kol. 2012 Trestní právo hmotné Obecná část. 3. aktualizované vydání. Ostrava:KEY P, 

str. 85. 
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Okolnosti vylučujícími protiprávnost jsou tedy určité výjimky z jinak nedovoleného 

jednání, přičemž dané jednání je dokonce žádoucí, jak již bylo naznačeno v předchozím 

odstavci. Je to dáno tím, že normy Trestního zákoníku, které jsou aplikovány soudy, jsou 

způsobilé ochránit společnost toliko ex post.
4
 Ovšem existují situace, kdy zájem chráněný 

trestním zákonem je v bezprostředním ohrožení a okamžitý zásah příslušných orgánů není 

možný, a je tedy potřeba neodkladného zakročení. Právě tehdy je okamžitý zásah žádoucí, 

ba co víc i společenský prospěšný.
5
 Jinými slovy adresát norem musí mít k dispozici 

institut, kterého lze použít okamžitě, bez toho aniž by se musel spoléhat beze zbytku na 

zásah státní moci a zároveň takový, který by byl v souladu s právním řádem. 

Takovéto jednání není trestným činem ex tunc. To znamená, že trestným činem 

nikdy nebylo, tedy nenastane zde ani trestně právní odpovědnost.
6
 To je také prvek, který 

odlišuje okolnosti vylučující protiprávnost od důvodů zániku trestnosti i od důvodů zániku 

trestu. U těchto dvou kategorií byl spáchaný čin v době svého spáchání trestným činem, 

avšak posléze nastaly důvody, které vedly k dodatečnému zániku trestnosti či trestu. 

Například promlčením trestního stíhání nebo účinnou lítostí. Podobně pak i u druhé 

jmenované kategorie- u zániku trestu.
7
 

Okolnosti vylučující protiprávnost jsou upraveny v Trestním zákoníku a to 

konkrétně v jeho III. Hlavě. V této části je výslovně upravena: krajní nouze (§ 28), nutná 

obrana (§ 29), svolení poškozeného (§ 30), přípustné riziko (§ 31) a oprávněné použití 

zbraně (§ 32). Tento katalog okolností vylučujících protiprávnost ovšem není úplný, je 

toliko demonstrativního charakteru. Mezi tyto okolnosti lze totiž zařadit i další okolnosti, 

které zákon v tomto výčtu neuvedl. Jak tedy vyplývá z výše uvedeného,
8
 institut nutné 

                                                 
4
 Pokud nebudeme brát v potaz preventivní účinek norem trestního práva. 

5
 ŠÁMAL, P. a kol 2009 Op cit., str. 315. 

6
 JELÍNEK, J. a kol. 2014 Trestní právo hmotné. Obecná část. 4. vydání. Praha: Leges, str. 256. 

7
 JELÍNEK, J. a kol. 2014 Op. cit., str. 258. 

8
 Tedy ze charakteristiky okolností vylučujících protiprávnost a z jejich systematického zákonného zařazení. 
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obrany se řadí mezi okolnosti vylučující protiprávnost. V další podkapitole se blíže 

zaměříme na znaky nutné obrany jako takové. 

2.2 Nutná obrana 

 Jak již bylo naznačeno výše, veřejná moc není způsobilá ochránit veškeré zájmy 

chráněné trestním zákonem, v každém čase a na každém místě, před útoky, které jsou 

trestnými činy.
9
 Proto je žádoucí, aby zákonodárce stanovil podmínky, za kterých bude 

možno se proti takovým útokům bránit, a to vlastním činem a prostředky. Obranou se zde 

rozumí takové jednání, odvracející útok, který směřuje svým zásahem do vlastních práv 

útočníka
10

, ovšem při hájení práv vlastních (ale i cizích), které jsou rovněž chráněny. 

Smyslem institutu nutné obrany je, aby obrana proti takovýmto útokům byla zákonným 

oprávněním každého, kdo jim čelí.
11

 Pokud je pak takovéto obranné jednání v zákonem 

stanoveným mezích, pak obránce nemůže být z podstaty věci trestně odpovědný.  

 Úkolem zákonodárce je stanovit přesná pravidla pro jednání v nutné obraně. Jasné 

zákonné vymezení tohoto institutu je nezbytné. To i kvůli tomu, aby jeho případná 

nejasnost nevedla k tomu, že adresáti norem spojených s nutnou obranou tohoto institutu 

využívat raději nebudou v obavě, aby sami nebyli trestně odpovědní a nepřivodili si trestní 

stíhání. Nejde zde však toliko o jasnost ale i o dostatečně široké pojetí mezí nutné obrany
12

. 

Zároveň je však třeba, aby zákonodárce institut nutné obrany nastavil tak, aby se 

nedocházelo k tomu, že bude tento institut zneužíván v tom smyslu, že pod jeho záštitou 

bude páchána trestná činnost. Právní norma upravující institut nutné obrany tedy musí mít 

                                                 

9
 FENYK, J.; HÁJEK, R.; STŘÍŽ, I.; POLÁK, P., 2010 Trestní zákoník a trestní řád. Průvodce 

trestněprávními předpisy a judikaturou. 1. Díl. - Trestní zákoník, Praha: Linde, str. 192. Níže v práci se 

budeme zabývat problematikou útoku jako takového. Bude řešena i otázka, zda útokem se rozumí toliko čin 

naplňující znaky trestného činu nebo zda je tento pojem širší. 

10
 Takovéto jednání je proti útočníkovi i přímo namířeno. 

11
  NOVOTNÝ, F. a kol. 2007 Op. cit., str. 159. 

12
 Širokosti, co do okruhu situací a jejich okolností, které mohou naplnit znaky nutné obrany. 
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jasně stanovená pravidla, která budou adresátovi normy zřetelná a které nebude možné 

zneužít, zároveň ale musejí být nastavena dostatečně citlivě, aby adresát v důsledku přílišné 

tvrdosti normy neměl obavu tento institut vůbec použít. Proto je zřejmé, že tato norma bude 

muset být nastavena do značné míry obecně, resp. abstraktně a její užití a výklad bude 

nutně souviset s okolnostmi konkrétního případu. K dotváření tohoto institutu pak velkou 

měrou přispívají soudy a to výkladem zákonodárcových ustanovení, čímž se konkrétněji 

bude tato práce zabývat v dalších kapitolách. 

 Nutná obrana je Trestním zákoníku upravena následovně: Čin jinak trestný, kterým 

někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není 

trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku.
13

 Trestní zákoník tak stručně definuje znaky dovoleného obranného jednání a 

zachycuje jeho základní prvky. Ovšem ve smyslu shora uvedeného je celý institut nutné 

obrany nutné dokreslovat, zpřesňovat trestněprávní teorií a judikaturou. Jelikož zákonná 

definice sama o sobě není dostatečně určitá na to, aby postačila při její správné a důsledné 

aplikaci v praxi. 

 Literatura pak i v souladu s výše uvedenou zákonnou definicí pomáhá stanovit tyto 

objektivní podmínky, které musí být splněny proto, aby obranné jednání mohlo být 

subsumováno pod institut nutné obrany:  

 musí jít o odvracení trvajícího nebo bezprostředně hrozícího útoku, 

 útok musí směřovat na zájem chráněný trestním zákonem, 

 obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřenou vůči způsobu útoku.
14

 

Tyto základní znaky musí být splněny kumulativně. Jednotlivými body těchto 

podmínek nutné obrany se budeme v této práci věnovat v následující kapitole. Za zmínku 

                                                 

13
 ustanovení § 29 odst. 1, § 29 odst. 2 Trestního zákoníku. 

14
 NOVOTNÝ, F. a kol. 2007 Op. cit., str. 159., obdobně též  JELÍNEK, J. a kol. 2014 Op. cit., str. 265. 
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stojí i několik dalších znaků. Pro nutnou obranu není požadována podmínka subsidiarity, 

jako u krajní nouze. To znamená, že obránce nemusí zkoumat, zda lze útok odvrátit jiným 

způsobem. Tedy je na jeho vůli, zda využije svého práva jednat v nutné obraně či nikoliv.
15

 

Tak například se nebude zkoumat, zda se šlo jednání v nutné obraně vyhnout útěkem nebo 

jiným způsobem, ale obránce může rovnou přikročit k obrannému jednání v rámci nutné 

obrany (samozřejmě za předpokladu, že jsou naplněny její znaky). Nutná obrana musí pak 

směřovat přímo proti útoku.
16

 Ovšem je nutno zmínit, že obráncem může být kdokoli, byť 

by útok nesměřoval přímo proti němu.
17

 

Těmto výše uvedeným bodům se více budeme věnovat v následující kapitole, kde 

popíšeme důsledněji pojem útoku a jeho podmínky, pozornost bude věnována i osobě 

útočníka. Dále bude v následující kapitole blíže nahlédnuto k teorii obranného jednání jako 

takového a na osobu obránce. 

                                                 

15
 FRYŠTÁK, M. a kol. 2012 Op. cit., str. 84. 

16
 CHMELÍK, J. a kol. 2007 Trestní právo hmotné, Praha: Linde, Str. 72. 

17
 Touto problematikou se bude tato práce zabývat v její kapitole 5 Sporné otázky, v podkapitole 5.4 Nutná 

obrana proti útoku na tělesnou integritu další osoby. 
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3 Podmínky pro jednání v nutné obraně 

Podmínky nutné obrany musí být splněny proto, aby se tento institut vůbec mohl 

uplatnit. Pokud se jednání napadeného bude toliko podobat jednání obránce, ale nebude 

naplňovat dané podmínky nutné obrany, pak se o nutnou obranu nebude jednat a jednání 

napadeného bude trestné, samozřejmě za předpokladu, že naplní znaky nutné k trestnosti 

jednání. Podmínky nutné obrany můžeme dělit na ty, které jsou nezbytné k navození stavu 

způsobilého pro teoretické jednání v nutné obraně, a na ty, které vymezují jednání člověka 

za tohoto stavu.
18

 V této kapitole bude pozornost věnována jednak pojmu útok a 

problematice s tímto pojmem související a jednak obrannému jednání včetně některých 

souvislostí. 

3.1 Útok 

3.1.1 Útok na zájem chráněný trestním zákonem  

 Zájem chráněný trestním zákonem, jako pojem, není v zákoně explicitně vyjádřen. 

Je však obecně známým faktem, že zájem chráněný trestním zákonem vyjadřuje objekt 

trestného činu. Tedy jakýsi vztah, zájem či hodnota, jejichž ochrana je zajištěna 

prostřednictvím Trestního zákoníku.
19

 Pokud je tedy zájem chráněný trestním zákonem 

vyjádřen objektem trestného činu, pak pro zjištění těchto objektů nejlépe poslouží to, jakým 

způsobem je systematizována zvláštní částí Trestního zákoníku, dle jejích jednotlivých 

hlav. Pak zjistíme, že tímto zájmem může být například: život, zdraví, svoboda, lidská 

důstojnost v sexuální oblasti, majetek a další. Tento okruh vychází z Ústavního pořádku ČR 

a proto je třeba při posouzení zájmu mít na mysli i tyto předpisy.
20

 Občan dle těchto 

                                                 

18
 KRATOCHVÍL, V., a kol. 2012 Trestní právo hmotné Obecná část, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, str. 435. 

19
 DRAŠTÍK, A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. 2015 Trestní zákoník 

Komentář §1-232 1. díl, Praha: Wolters Kluwer, str. 251. 

20
 Zejména zde máme na mysli jednak zákony č. 1/1993 Sb. Ústava ČR, č.2/1993 Sb. Listina základních práv 

a svobod, a ratifikované a jednak vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních 

svobodách, kterými je ČR vázána. 
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předpisů má právo postavit se na odpor proti každému, kdo by ohrožoval či porušoval 

lidská práva a základní svobody. Což je zajisté východisko i pro institut nutné obrany. To 

ostatně uvádí i důvodová zpráva k Trestnímu zákoníku "...účelem je nepochybně ochrana 

práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob, zájmů společnosti a ústavního 

zřízení České republiky..."
21

 

 Je ovšem potřeba zmínit, že ne na každý z útoků, proti konkrétním zájmům lze užít 

nutnou obranu, a to z jejich podstaty, ovšem i z konkrétního provedení některých činů, jak 

uvádí Kuchta. Tak například lze podle něj "některé činy spáchat v krátkém časovém úseku, 

tedy hrozí a trvají tak krátkou dobu, že odvetné jednání by mohlo být již jen mstou, u 

dalších trestných činů obranou nelze zamezit následku."
22

 Dále pokud jde o shora uvedenou 

podstatu, pak si lze jen těžko představit nutnou obranu proti kupř. trestnému činu dvojího 

manželství a další.  

 Chráněný zájem se nemusí vztahovat pouze k zájmům jednotlivce. Chráněným 

zájmem v rámci nutné obrany je totiž i zájem celospolečenský nebo zájmy jiné osoby, než 

proti které je útok veden (tzv. pomoc v nutné obraně).
23

 Dodržet tento zájem, tedy bránit 

toliko zájem, který je bráněn trestním zákonem je nezbytné, jelikož zájmy, které trestní 

zákon nehájí, nemohou být chráněny v nutné obraně, aniž by nevznikla trestní odpovědnost 

za takové jednání. 
24

 Lze tedy říci, že zájem chráněný zákonem je určený především 

Trestním zákoníkem, tím jak je členěna jeho zvláštní část, tedy dle objektu. Ovšem jedná se 

o určení druhové, které vychází z ústavního pořádku, jak jsme již uvedli, takže tento zájem 

                                                 

21
 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, která je součástí vládního návrhu trestního zákona (č.40/2009 Sb.). 

Str. 186. Volně citováno. 

22
 KUCHTA, J. 1999 Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita, str. 121. 

23
 CHMELÍK, J. a kol. 2007 Op. cit., Str. 73., obdobně též JELÍNEK, J. a kol. 2014 Op. cit., str. 260. 

24
 ŠÁMAL, P.; NOVOTNÝ, O.; GŘIVNA, T.; HERCZEG, J.; VANDUCHOVÁ, M.; VOKOUN, R. a kol. 

2014 Trestní právo hmotné. 7. přepracované vydání, Praha: Wolters Kluwer, str. 221.  
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může být a bývá širší. Důsledně posuzovány musí být tyto oblasti zájmů s přihlédnutím k 

okolnostem jednotlivých případů, k čemuž rovněž pomáhá judikatura. 

3.1.2 Pojem útoku 

 Definovat útok jako takový je nezbytné. Už kvůli tomu, že pokud se někdo má 

bránit, musí na něj zprvu být útočeno. Proto je vhodné, aby obránce věděl, co všechno 

útokem je a co již za útok považovat nelze. 

  Útokem se ve smyslu trestního práva rozumí zpravidla úmyslné protiprávní jednání 

člověka, které je společensky škodlivé a má znaky trestného činu.
25

 K tomuto pojetí útoku 

lze přidat příspěvky Vokouna a Šámala k samotnému pojmu útoku, ve kterých se uvádí, že 

znaky trestného činu útok ne vždy musí naplnit, jelikož může splňovat i znaky přestupku či 

jiného správního deliktu. Tudíž lze obecně říci, že mu mohou chybět některé znaky 

trestného činu (například nedostatek věku, příčetnosti pachatele, nedostatek požadované 

výše škody aj.), proto i výše uvádíme, že toto protiprávní jednání je úmyslné zpravidla.
26

 

Jednáním v tomto kontextu, tedy pojem útoku v kontextu nutné obrany, se rozumí zpravidla 

aktivní konání (například útočník uhodí napadeného do břicha), avšak někdy se vyskytuje i 

forma opomenutí (např. narušování domovní svobody, která spočívá v tom, že pachatel 

zůstává v cizím bytě, i když byl vyzván, aby ho opustil).
27

 Je zřejmé, že v drtivé většině 

případů, se kterými právo bude spojovat užití nutné obrany, bude obranné jednání směřovat 

proti jednání ve formě aktivního konání. K jednání jako takovému se sluší ještě doplnit, že 

oprávněné jednání není útokem, proti němuž by byla dovolena obrana. Když např. policista 

                                                 

25
 DRAŠTÍK, A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. 2015 Op. cit., Str. 250, 

obdobně též JELÍNEK, J. a kol. 2014 Op. cit., str. 259. 

26
 ŠÁMAL, P.; NOVOTNÝ, O.; GŘIVNA, T.; HERCZEG, J.; VANDUCHOVÁ, M.; VOKOUN, R. a kol. 

2014 Op. cit., str. 219., obdobně též ŠÁMAL, P. a kol 2009 Op. cit., str. 330 

27
 ŠÁMAL, P. a kol 2009 Op. cit., str. 330. 
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zakročuje, případně i tvrdě, ale v mezích zákona, nejde o útok.
28

 Stejně tak, když je 

neplatící nájemník vystěhován na základě soudem nařízené exekuce.
29

 Zmínkou Vočka 

dodává, že jednání dovolené (včetně nutné obrany a jednání v krajní nouzi) nelze pokládat 

za útok, a proto proti němu samému nelze použít nutnou obranu. Z tohoto důvodu se 

pachatel násilného trestného činu, který svým protiprávním útokem vyvolal nutnou obranu 

poškozeného, nemůže sám při ochraně své obraně proti razantní obraně odvolávat na 

vlastní nutnou obranu.
30

 Obranu proti nutné obraně lze tedy považovat za pokračování v 

útoku. 

K samotné osobě útočníka. Jelínek uvádí, že útočníkem nemusí být osoba trestně 

odpovědná (může se jednat o osobu nepříčetnou, dítě, osobu jednající ve skutkovém 

omylu), jelikož útok nemusí být trestným činem, jak zmíněno výše. Jelínek dále uvádí, že 

jednání těchto osob bude proto posouzeno také jako útok ve smyslu ustanovení §29 TZ.
31

 

Vokoun však upozorňuje, že takovýto přístup není zcela bez problémů, byť takovýto názor 

v české trestněprávní nauce převládá.
32

 V teorii je pak v souvislosti s osobou útočníka 

myšleno jednání člověka. Tedy fyzické osoby.
33

 V praxi se pak samozřejmě přihlíží i 

povaze konkrétního trestného činu, u některých trestných činů pak útok v tomto kontextu 

nepřipadá v úvahu. Definovat útočníka je nezbytné i z toho hlediska, že případná obrana 

musí směřovat toliko proti útočníkovi samotnému, ne proti dalším, nezúčastnivším se 

                                                 

28
 Touto problematikou se bude tato práce zabývat v její kapitole 5 Sporné otázky, v podkapitole 5.5 Nutná 

obrana proti úkonům úřední osoby. 

29
 NOVOTNÝ, F. a kol. 2007 Op. cit., str. 159. 

30
 VOČKA, V. 2015, Komentář Trestní zákoník- k §29. ASPI 

31
 JELÍNEK, J. a kol. 2014 Op. cit., str. 260. 

32
 ŠÁMAL, P.; NOVOTNÝ, O.; GŘIVNA, T.; HERCZEG, J.; VANDUCHOVÁ, M.; VOKOUN, R. a kol. 

2014 Op. cit., str. 220. 

33
 NOVOTNÝ, F. a kol. 2010 Op. cit., str. 160. Obdobně též KRATOCHVÍL, V. a kol. 2012 Op. cit., str. 435. 

Obdobně též JELÍNEK, J. a kol. 2014 Op. cit., str. 265. 
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třetím osobám. Pro úplnější výklad pojmu útočník lze konstatovat, že pojem útočníka bývá 

většinou totožný s pojmem pachatele trestného činu.
34

 

Ke společenské škodlivosti je nutno poznamenat následující. Společenskou 

škodlivostí se rozumí míra závažnosti následku konkrétního činu vůči společnosti; buďto 

vůči jednotlivci nebo vůči společnosti jako celku, jak je již uvedeno shora. Rozlišovat míru 

škodlivosti je důležité, protože si lze těžko představit, že některé bagatelní činy, které by 

jinak splňovaly znaky útoku, by mohly být posuzovány jako útok takový. Tak například 

pod činem, o kterém lze říci, že je společensky škodlivý, si nelze představit třeba 

pokřikování dětí v parku či hod papírové koule atd. Přičemž je nutno podotknout, že v 

posouzení toho, zda se jedná o útok ve smyslu institutu nutné obrany nebo o bagatelní 

záležitost, je z velké míry zdravý rozum. Z čehož plyne, že se toto odvíjí od toho, jaká je 

citlivost společnosti.
35

 Shora uvedené o bagatelních činech odpovídá i Šámalově pojetí. Ten 

zmiňuje, že útokem z hlediska společenské škodlivosti nemohou být jakési nezbednosti či 

nepřístojnosti.
36

 Ovšem společensky škodlivým nemusí být toliko útok naplňující znaky 

trestného činu. Její škodlivost může být nižší a takové jednání pak může spadat kupř. pod 

přestupek. Avšak i v takovém případě půjde užít institutu nutné obrany.
37

 Je tedy třeba 

zkoumat míru, stupeň následku útoku, abychom zjistili jeho společenskou škodlivost. 

Konstatujeme ovšem, že toto může být v konkrétní situaci poměrně obtížné, pokud 

vezmeme v potaz to, že obráncovo vnímání může být zkreslené napjatostí konkrétní situace 

a jejích okolností. Společenská škodlivost souvisí velmi úzce s protiprávností. Neboť právě 

z míry společenské škodlivosti vychází zákonodárce při určování toho, co je a co není 

protiprávní. V tomto kontextu výše zmíněné pokřikování dětí nemůže být protiprávní, 

                                                 

34
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., str. 77.  

35
 NOVOTNÝ, F. 2006. Právo na sebeobranu. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., str. 43. 

36
 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., str. 400. Obdobně též ŠÁMAL, P.; NOVOTNÝ, O.; GŘIVNA, T.; 

HERCZEG, J.; VANDUCHOVÁ, M.; VOKOUN, R. a kol. 2014 Op. cit., str. 219. 

37
 KRATOCHVÍL V. a kol. 2012. Op. cit., str. 437. Obdobně též CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986 

Aktuální problémy nutné obrany z hlediska nových kodifikací. Praha: AUCI, č. 1, str. 23. 
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pokud neporušuje kupříkladu hlukem či denní dobou, kdy k němu dochází konkrétní právní 

normu. Rovněž ale pojem společenské škodlivosti souvisí i s objektem trestného činu, 

potažmo s chráněným zájmem, neboť jen pokud dojde k porušení tohoto objektu, resp. 

chráněného zájmu můžeme hovořit o společenské škodlivosti konkrétního činu. 

Dalším aspektem v pojmu útoku je protiprávnost, se kterou souvisí zavinění. 

Protiprávnosti jako takové bude věnována následující podkapitola. V tomto odstavci krátce 

pohovoříme o problematice zavinění v souvislosti s útokem. V systematice teorie práva je s 

protiprávním jednáním nedílně spojena i subjektivní stránka, tedy vnitřní psychický vztah k 

jeho protiprávnímu jednání a následkem, který nastal.
38

 S tímto souvisí i zavinění. Přičemž 

protiprávně jednat lze zaviněné i nezaviněně. Burda ve svém článku upozorňuje na to, že 

pokud bychom přijali to, že na útok se musí vždy vztahovat zavinění jako na skutkovou 

podstatu trestného činu, tak by potom byla nutná obrana přípustná jen proti trestným činům, 

případně ze širšího pohledu proti přestupkům a správním deliktům, pro které se požaduje 

zavinění, ale už ne proti takovým, kde se zavinění nevyžaduje, což je v rozporu i s výše 

uvedenou teorií.
39

 Přiklání se proto k názoru, že útokem je protiprávní jednání, a to bez 

ohledu na zavinění. Vokoun naznačuje, že útokem může být nejen úmyslné jednání, ale i 

jednání nedbalostní.
40

 Kuchta se zase zamýšlí, že podle tehdy platného znění trestního 

zákona
41

 by měla být nutná obrana přípustná nejen proti zaviněným útokům, ale i proti 

útokům a ohrožením pachatelem nezaviněným. Pokud by totiž úmyslem zákonodárce bylo 

omezit nutnou obranu pouze na zaviněné útoky, muselo by to být v dikci § 13 výslovně 

                                                 

38
 HAVARÁNEK, J. a kol. 2008. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, str. 390. 

39
 BURDA, E. 2010. Útok, proti ktorému je prípustná nutná obrana. In Trestněprávní revue 2/2010, str. 44. 

Obdobně též KRATOCHVÍL, V. a kol. 2012 Op. cit., str.438. 

40
 ŠÁMAL, P.; NOVOTNÝ, O.; GŘIVNA, T.; HERCZEG, J.; VANDUCHOVÁ, M.; VOKOUN, R. a kol. 

2014 Op. cit., str. 219. Naproti tomu však v NOVOTNÝ, F. a kol. 2007 Op. cit., str.159., najdeme pojetí 

útoku jako takového, který musí být úmyslný (nebo alespoň nedbalostní). V praxi budou útoky, proti kterým 

směřuje nutná obrana, téměř výlučně zaviněné a dokonce úmyslné. Proto se praxe tímto problémem nijak 

zvlášť nezaobírá. Srov. BURDA, E. 2010. Op. cit., str. 44. Ovšem lze nalézt i taková pojetí, kdy podle nich 

protiprávními mohou být i činy, které nedisponují znaky trestného činu, z toho můžeme dovodit, že obrana 

samotná by byla možná i proti nezaviněným útokům. 

41
 Kuchta zde má na mysli tehdy platný a účinný trestní zákoník tedy zákon č.40/1961 Sb. 
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uvedeno.42 Tato myšlenka lze ovšem analogicky uplatnit i vůči dikci ustanovení § 29 

současně platného a účinného Trestního zákoníku. Uzavíráme tedy, že problematika 

nutnosti zaviněného jednání v útoku v souvislosti s nutnou obranou není jednoznačná a je 

poněkud sporná. Ovšem zdá se, že v praxi toto určení či neurčení přílišné potíže nečiní. Při 

porovnání vícera autorů zjišťujeme, že se vychází spíše z objektivního pojetí protiprávnosti, 

tedy takového pojetí, kdy zavinění jakožto součást subjektivní stránky není rozhodující. 

3.1.3 Protiprávnost útoku 

 Jak je již zmíněno výše v souvislosti s pojmem útoku je na místě věnovat pozornost 

požadavku protiprávnosti útoku. Útok musí být proti právu, a to ne pouze vůči právu 

trestnímu, avšak i vůči právnímu řádu jako takovému, ovšem s určitými omezeními, jak 

bude blíže přiblíženo níže. Kuchta protiprávností rozumí protinoremnost, tedy rozpor 

konání s platným právem, přičemž toto jednání je společensky nebezpečné.
43

 Z toho 

vyplývá, že je to zákonodárce, kdo určí, zda daný čin je protiprávní, a to na základě toho, 

do jaké míry je dané jednání společensky škodlivé. Burda se zabývá otázkou, zda se 

protiprávnost útoku, proti kterému směřuje nutná obrana, vztahuje na právní řád jako celek,  

a to i včetně práva soukromého. To odmítá s tím, že by to vedlo k téměř neomezené 

"svépomoci" a to tak, že by například bylo možné si vymoci dodržování smlouvy, jejíž 

porušení by spočívalo v nevydání určitých věcí (neboť majetkové vztahy jsou zájmem 

chráněným trestním zákonem). Navíc normy soukromého práva mají vlastní instituty k 

tomu, aby vymohly zájmy jejich subjektů. Proto uzavírá, že protiprávním útokem, proti 

kterému je přípustná nutná obrana podle Trestního zákoníku, v žádném případě není 

protiprávní jednání proti normám soukromoprávní povahy.
44

 Jak už ale bylo zmíněno výše, 

útok a jeho protiprávnost může mít v některých případech i charakter jiný než trestného 

činu. Proto lze říci, že protiprávnost ve smyslu pojmu útoku v souvislosti s nutnou obranou, 

                                                 

42
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., str. 86. 

43
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., str. 86. 

44
 BURDA, E. 2010. Op. cit., str. 45. 
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se rozumí jak jednání proti právu, a to proti normám práva veřejného- bude tak zahrnuto 

např. správní právo. Toto "rozšíření" i na jiné oblasti veřejného práva je možné rovněž díky 

přípustné analogii, přípustné jakožto analogii ve prospěch pachatele, neboť omezuje 

podmínky trestnosti.
45

 Protiprávnost souvisí s chráněnými zájmy a bezprostředně i se 

společenskou škodlivostí, jak zmiňujeme a odůvodňujeme v podkapitole o společenské 

škodlivosti. Nutné je dodat, že čin toho, který jedná v nutné obraně, nelze zařadit mezi 

protiprávní činy. Je to čin dovolený, proto proti němu samému není přípustná obrana. To se 

uplatní především v případech, kdy by se útočník sám dovolával na to, aby se na něj 

vztahovala ustanovení související s nutnou obranou, kvůli protiprávnímu jednání obránce. 

Samozřejmostí je, že aby jednání obránce bylo dovolené, musí samo splňovat podmínky 

pro jednání v nutné obraně. 

3.1.4 Útok musí bezprostředně hrozit a trvat 

 V samotném ustanovení § 29 TZ je uvedeno, že útok musí bezprostředně hrozit a 

trvat. Tedy jeho jednak bezprostřední hrozba a jednak jeho trvání jsou nezbytné podmínky 

proto, abychom mohli uvažovat o útoku, jako o útoku, který lze spojit s institutem nutné 

obrany. V této podkapitole se budeme zabývat bližším výkladem těchto pojmů. 

 Základem pro užití nutné obrany je útok, který je objektivně rozvinutý takovým 

způsobem, že vlastní zásah občana je odůvodnitelný. Tento útok tedy přímo hrozí, to 

znamená, že nastala situace, kdy okolnosti, které předcházely či ve které právě tvoří 

konkrétní situaci, vedou k důvodnému očekávání, že k takovému útoku bez větších pochyb 

záhy dojde. Tato bezprostřední hrozba nemusí nastat až při samotné útočníkově započaté 

akci, ale může být i při slovním či konkludentním projevu útočníkova úmyslu provést útok 

a dalšími okolnosti nastalé situace. Tím typicky může být i výhružka násilím spojená s 

                                                 

45
 DRAŠTÍK, A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. 2015 Op. cit., Str. 250, 

obdobně též JELÍNEK, J. a kol. 2014 Op. cit., str. 246. 
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přípravou, napřáhnutím zbraně.
46

 Jinými slovy není vždy nutné, aby obránce s obranou 

čekal, až útočník započne svůj útok. Kratochvíl zde zároveň přidává pomocné kritérium, 

kterým je vývojové stadium trestného činu. Použití tohoto kritéria spočívá v tom, že se určí 

stadium, ve kterém se útok nachází, či kam se dostal. Tak lze konstatovat, že útok, který je 

ve stádiu přípravy, zpravidla nebude moci být považován za útok ve smyslu institutu nutné 

obrany, tedy za přímo hrozící útok. Jelikož, jak Kratochvíl dodává, za tohoto stádia se lze 

ještě na odvrácení útoku připravit, či ho odvrátit za současného nezpůsobení škody 

útočníkovi.
47

 Pokud však je jednání ve stádiu pokusu, tedy byť se stále ještě nejedná o 

dokonaný trestný čin, pak zpravidla takový útok lze považovat za útok přímo hrozící.
48

 

Toto kritérium je ovšem pouze pomocné, a to i proto, že vývojová stádia trestných činů 

můžeme sledovat toliko u úmyslných trestných činů, avšak útoky v rámci nutné obrany, o 

čemž je pojednáváno výše, nelze zúžit na pouze úmyslné trestné činy. Jelínek pak k tomuto 

navíc přidává, že útok hrozí přímo, pokud k ohrožení, porušení chráněného zájmu má dojít 

v úzké časové souvislosti, zpravidla pak také v souvislosti místní.
49

 Ovšem to, že útok 

přímo hrozí, je z druhé strany ohraničeno podmínkou, aby takový útok stále trval. Přičemž 

platí, že útok trvá, dokud není ukončen.
50

 Trváním se v tomto smyslu se myslí to, aby užití 

nutné obrany skutečně pomohlo odvrátit, nebo alespoň částečně zmírnilo škodlivý dopad 

útoku na konkrétní chráněný zájem či vícero zájmů. Pokud je útok ukončen, a tedy užití 

nutné obrany již škodlivý následek neodvrátí či nezmírní, pak se o nutnou obranu jednat 

nebude, a bude se jednat o jakousi mstu, která může být sama trestným činem. K tomu 

                                                 

46
 DRAŠTÍK, A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. 2015 Op. cit., Str. 250. K 

tomuto tématu ovšem je nutno dodat, že se musí posoudit i další okolnosti konkrétního případu a to například, 

zda hrozící osoba je známá svou agresivitou či násilností, jakou má tělesnou konstituci v porovnání s 

obráncem apod.  

47
 KRATOCHVÍL, V. a kol. 2012 Op. cit., str. 441. 

48
 S tím souhlasí i Jelínek, který konstatuje, že počátek nutné obrany bude zpravidla spadat v jedno s 

okamžikem, když útok přejde do stadia pokusu, dle ustanovení §21. 

49
 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. aktualizované vydání. Praha: 

Leges, 2016, str. 267. 

50
 ŠÁMAL, P.; NOVOTNÝ, O.; GŘIVNA, T.; HERCZEG, J.; VANDUCHOVÁ, M.; VOKOUN, R. a kol. 

2014 Op. cit., str. 221. 
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komentář i teorie dodává, že okamžik ukončení útoku, pokud jde o trestný čin, nemusí vždy 

být totožný s dokonáním trestného činu. Z toho vyvozuje, že nutná obrana bude přípustná 

až do okamžiku, kdy je ukončen útok.
51

 Aby se tedy jednalo o útok ve smyslu nutné 

obrany, musí být splněna výše popsaná kritéria útoku- jeho přímá hrozba a jeho trvání.  

V této podkapitole jsme tedy probrali pojem útoku a s ním spojenou teorii po 

jednotlivých oblastech. V souvislosti se samotnou aplikací pojmu v praxi vzniká nemálo 

nejasností. Objasňovat tyto nejasnosti či jinak řečeno sporné otázky je úlohou judikatury, 

což je rovněž v souladu se záměrem zákonodárcovým. 

3.2 Obrana 

V předchozí kapitole jsme se zabývali tím, jaké náležitosti musí mít útok, proti 

němuž může být použito nutné obrany. Cílem této kapitoly je věnovat se obraně jako 

takové a s ní souvisejícími pojmy. Pozornost bude věnována obrannému jednání samému, 

ale i problematice subsidiarity, zjevné nepřiměřenosti obrany a zmíníme i další související 

oblasti. 

3.2.1 Obranné jednání 

 Již jsme zmínili, že adekvátní reakcí proti útoku, který splňuje výše popsané rysy, je 

obrana, resp. obranné jednání. Účelem obranného jednání je v první řadě odvrátit či zmírnit 

útok. Ovšem toto jednání směřuje ještě dál. To znamená, že nestačí útok odvrátit či zmírnit, 

ale rovněž zamezit, aby tento pokračoval, jinými slovy útoku zabránit a to i do budoucna.
52

 

Přitom to, jakým způsobem je obrana provedena, totiž jakou formou není rozhodující. 

                                                 

51
 DRAŠTÍK, A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. 2015 Op. cit., Str. 251. 

obdobně též ŠÁMAL, P.; NOVOTNÝ, O.; GŘIVNA, T.; HERCZEG, J.; VANDUCHOVÁ, M.; VOKOUN, 

R. a kol. 2014 Op. cit., str. 221. obdobně též  ŠÁMAL, P. a kol 2009 Op. cit., str. 333. 

52
 Pokud zde hovoříme o obraně do budoucna, myslíme zde relativně krátký časový úsek, který je 

bezprostředně navázán na trvání útoku. V souladu s teorií popsanou výše tak nemůže dojít k tomu, že by 

obranné jednání směřovalo proti útočníkovi i po té, kdy už útok samotný bezprostředně nehrozí či přestal 

trvat. 
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Obránce se může jednak toliko bránit, použít sérii obranných hmatů, užít předmětu k 

odvrácení útoku, obránce však rovněž může společně s obranou užít protiútoku, tedy 

kupříkladu krytu společně s úderem či sérií takových protiúderů. A to tak, aby útočník v 

útoku samém nemohl nadále pokračovat. Toto jednání zároveň ale musí být vhodné. To 

konkrétně znamená, že musí být zřejmé, že směřuje k odvrácení či zeslabení škodlivého 

následku způsobeného útočníkem.  Pokud jde o formu obranného jednání, není rozhodné, 

zda se obránce brání formou konání či opomenutí. Kratochvíl pak uvádí příklad, kdy 

obránce se brání formou konání tak, že na útočníka pošle svého psa, naopak formou 

opomenutí tak, že psovi, který mu přišel na pomoc, nedává povel k odvolání.
53

 

Obranným jednáním musí být takové jednání, které je způsobilé odvrátit útok.
54

 To 

se děje takovým způsobem, který zasáhne do zájmů útočníka, ať už se jedná o život, zdraví 

či majetek apod. To je za okolností nutné obrany z podstaty věci nezbytné a logické. Pokud 

by totiž obranné jednání do shora uvedených zájmů útočníka vůbec nezasáhlo, pak by na 

útočníkovi ani nemohl z podstaty věci být spáchán čin jakoby trestný. K tomu je třeba 

dodat, že obránce nemusí volit nejšetrnější způsob obranného jednání vůči útočníkovi. To 

může být i dokonce nežádoucí, neboť nedůsledné obranné jednání může útočníka naopak 

povzbudit.
55

 Docházíme tedy k tomu, že účelnost obranného jednání, tedy spolehlivost 

obranného jednání je rozhodujícím kritériem. Vychází se zde ze zásady, že riziko vyvolané 

útokem by měl nést útočník, nikoliv obránce.
56

 To souvisí i s tím, že je to obránce, kdo je 

zde ve velké nevýhodě vůči útočníkovi, neboť útočník zpravidla dobře ví, jak a kdy 

zaútočí, jaký zvolí předmět útoku a s jakou intenzitou zaútočí, kdežto obránce musí jednat 

často reflexivně a v krátkém časovém úseku, kdy má na rozhodnutí, jaký způsob jednání 

zvolí řádově sekundy, někdy dokonce zlomky sekund. Sama skutečnost toho, že jedná v 

                                                 

53
 KRATOCHVÍL, V. a kol. 2012 Op. cit., str. 444. 

54
 FRYŠTÁK, M. a kol. 2012 Op. cit., str. 90. 

55
 FENYK, J.; HÁJEK, R.; STŘÍŽ, I.; POLÁK, P. 2010 Op. cit., str. 191. 

56
 ŠÁMAL, P.; NOVOTNÝ, O.; GŘIVNA, T.; HERCZEG, J.; VANDUCHOVÁ, M.; VOKOUN, R. a kol. 

2014 Op. cit., str. 223. 
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krátkém časovém úseku, pro něj znamená těžkou nevýhodu, to protože za takových 

podmínek je odpovědné posouzení situace a vyhodnocení všech okolností velmi obtížné. I 

proto musí být obránce jaksi zvýhodněn, co do rozsahu a důsledku obranného jednání. 

Dokonce obránce nemusí se svým chováním spojovat požadavek subsidiarity. Typicky tak 

po něm není vyžadováno, aby konal toliko po vyčerpání ostatních možností, kterými může 

být kupříkladu útěk či zásah policejních orgánů. Navíc zkrátka není možné po obránci 

požadovat, aby zvolil jemnějších prostředků, obzvláště tam, kdy se jejich použití jeví z 

hlediska efektivity zabránění škodlivému následku útoku nejistým.
57

 S ohledem na 

uvedené, lze konstatovat, že nutná obrana a jednání v ní, není spojeno s požadavkem 

subsidiarity.
58

 Je nutno ovšem zdůraznit, že ostatní náležitosti jednání v nutné obraně musí 

být splněny. Nepožadování subsidiarity vychází ze zásady, že nikdo není povinen ustupovat 

před bezprávím.
59

 Jelínek ovšem zmiňuje, že vede-li útok dítě, či osoba jednající v omylu, 

nebo osoba nepříčetná, pak bude třeba, aby se obránce pokusil vyhnout útoku, který na něj 

od takovýchto osob směřuje.
60

 Zbývá dodat, že samotné obráncovo jednání, které je v 

rámci mezí nutné obrany je činem dovoleným. Proti němu samému tak nebude dovolená 

nutná obrana, jak uvádíme výše.
61

 

Subjektem nutné obrany, pak primárně bývá ten, na něhož směřuje útok, ovšem i 

ten, kdo jedná v tzv. pomoci v nutné obraně, tedy kdo přispěchal na pomoc vůči útočníkovi 

další osobě. Ve smyslu předchozí věty může subjektem nutné obrany být prakticky kdokoli, 

bez ohledu na to, zda je to on sám, na koho útok směřuje či ne. Nerozhodné se zde jeví, zda 

takovýto subjekt je sám trestně odpovědný či nikoliv, a to proto, že i jednání takovýchto 

                                                 

57
 FRYŠTÁK, M. a kol. 2012 Op. cit., str. 90. 

58
 Což je i jeden z rozdílů od další okolnosti vylučující protiprávnost- krajní nouze, jak je zmiňováno výše. 

59
 ŠÁMAL, P.; NOVOTNÝ, O.; GŘIVNA, T.; HERCZEG, J.; VANDUCHOVÁ, M.; VOKOUN, R. a kol. 

2014 Op. cit., str. 221. Touto problematikou se bude tato práce zabývat v její kapitole 5 Sporné otázky, v 

podkapitole 5.1 Subsidiarita ve spojení s institutem nutné obrany. 

60
 JELÍNEK, J. a kol. 2016 Op. cit., str. 268. podobně uvažuje srov. KRATOCHVÍL, V. a kol. 2012 Op. cit., 

str. 450. 

61
 CHMELÍK, J. a kol. 2007 Op. cit., Str. 74. 
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osob je společensky žádoucí. Byť tyto při překročení mezí nutné obrany nemohou být 

trestně odpovědné.
62

 Jednání v nutné obraně bude ve většině případu směřovat proti 

útočníkovi samotnému. Ovšem jsou situace, kdy jsou obranným jednáním ovlivněny i 

nezúčastněné třetí osoby. Takové nutné zásahy je třeba dovolit jen za podmínek krajní 

nouze.
63

 

3.2.2 Zcela zjevně nepřiměřené obranné jednání 

 Ustanovení § 29 odst. 2 TZ praví, že "nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela 

zjevně nepřiměřená způsobu útoku." Již výše jsme uvedli, že obranné jednání musí být 

způsobilé odvrátit útok, to obnáší to, že obranné jednání samo bude zpravidla důraznější, 

než byl samotný útok. To je správné, když se vezme v potaz již výše naznačené 

znevýhodnění obránce, i zodpovědnost za svou vlastní škodu, které se útokem útočník 

vystavuje. S tím souhlasí i Jelínek, který uvádí, že je to dokonce spravedlivé, aby se útočník 

podílel na škodě z jeho útoku.
64

 Je ovšem potřeba říci, že toto neplatí bez jakéhokoli 

ohraničení. Existuje zde jakýsi korektiv pro obranné jednání a to je jeho přiměřenost, resp. 

zákonný požadavek toho, aby obranné jednání nebylo zcela zjevně nepřiměřené, jinak 

nepůjde o nutnou obranu. Jinými slovy obranné jednání je možné za předpokladu naplnění 

požadavků takového jednání, avšak nesmí být zcela zjevně nepřiměřeným způsobu útoku. 

To je založeno i na tom, že byť útočník je zodpovědný za své jednání a nese riziko, stále 

má i on svá práva, která chce zákon určitým způsobem hájit. Způsobem útoku se rozumí 

nejen samotné provedení útoku, ale i okolnosti, které ho doprovázejí, například profil 

útočníkovy osoby, jeho úmysly, jeho dosavadní chování v dané situaci, použité prostředky, 

místní a časové souvislosti, případná spolupráce dalších osob na útoku, možný důsledek na 

samotný chráněný zájem a další. Tyto všechny okolnosti musí soud posuzovat komplexně, 

                                                 

62
 KRATOCHVÍL, V. a kol. 2012 Op. cit., str. 444. 

63
 KRATOCHVÍL, V. a kol. 2012 Op. cit., str. 444. 

64
 JELÍNEK, J. a kol. 2016 Op. cit., str. 265. 
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tedy vcelku jako způsob útoku. Tento pojem je tedy širší než "způsob provedení útoku".
65

 

Od způsobu útoku, resp. způsobu provedení útoku se odvíjí patřičnost a intenzita 

konkrétního obranného jednání. U nutné obrany tedy půjde o poměr mezi obranným 

jednáním a způsobem útoku.
66

 Teorie mluví o dvou hlediscích, které jsou porovnávány. 

Jednak je to přiměřenost, kterou se rozumí vztah mezi intenzitou útoku a obrany, a jednak 

proporcionalita, která je vyjádřena jako vztah škody, která hrozí z útočníkova jednání a 

škody, kterou způsobí obranné jednání v nutné obraně.
67

 Pokud jde o proporcionalitu, tak 

lze říci, že vyžadována není, jinými slovy škoda, kterou způsobí obráncovo jednání, může 

být větší než škoda, která je důsledkem útočníkova jednání. To je i v souladu s logickým 

požadavkem účelnosti obranného jednání, jak jsme již zmiňovali výše. Je to zároveň rozdíl 

v porovnání s krajní nouzí, kde způsobená škoda musí být nižší, než ta, jež hrozila.
68

 Pokud 

jde o přiměřenost, tam jde tedy o poměr mezi obranným jednáním a způsobem útoku, jeho 

provedením a jeho intenzitou vůči způsobu útoku. V souvislosti s přiměřeností, která je 

tedy rozhodujícím hlediskem pro určení přípustnosti konkrétního obranného jednání, je 

třeba říct, že problém nastává tehdy, kdy se objeví v tomto vztahu výrazně hrubý nepoměr. 

Hrubý nepoměr může být spatřen kupř. ve vztahu mezi zájmem, který brání obránce v 

nutné obraně, a zájmem, který je na straně útočníkově. Příkladem by mohla být situace, kdy 

mladý chlapec je obráncem usmrcen při drobné krádeži, při které nebyl ohrožen obráncův 

život. Je zjevný hrubý nepoměr mezi chráněnými zájmy zúčastněných. Tedy mezi obranou 

majetku a životem, a to životem nezletilé osoby. Teorie se vesměs shoduje na tom, že 

přítomnost tohoto hrubého nepoměru může vést k předpokladu, že obranné jednání bylo 

zcela zjevně nepřiměřené.
69

 Samozřejmě při posuzování okolností konkrétního případu 
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 ŠÁMAL, P. a kol 2009 Op. cit., str. 334. obdobně též NOVOTNÝ, F., KYBIC, P. 2015. Nutná obrana. In 
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může soud dojít k různým závěrům. Proto nelze obecně a trvale nadřadit jeden chráněný 

zájem nad jiný a případy řešit izolovaně v tom smyslu, že by se toliko poměřovaly 

chráněné zájmy, do kterých bylo zasaženo, ať už útočníkem či obráncem. Avšak dále je 

nutné dodat, že obránce nemusí konat pouze tak, aby jeho obranné jednání bylo přiměřené. 

Proto to i zákon takto stanoví. Formulace "zcela zjevně nepřiměřená" má říct, že obranné 

jednání může být nepřiměřené, avšak ne výrazně hrubě vzhledem ke škodě, která hrozila z 

útoku.
70

 Šámal ve svém komentáři k výkladu pojmu zcela zjevně uvádí, že podmínky 

přiměřenosti se musí posoudit s ohledem na to, jak je vnímala bránící osoba (což bývá 

předmětem dokazování). Dodává, že zcela zjevné je to, co je očividné, nepochybné a jasné, 

a proto musí jít o vzájemný výrazně hrubý nepoměr.
71

 K tomuto pojmu zbývá dodat, že se 

musí vždy brát v potaz to, co jsme již uvedli, sice to, že obráncovo jednání musí být účinné, 

aby odvrátilo útok, ovšem pokud škoda způsobená obranou je v hrubém nepoměru vůči 

škodě, která hrozí z útoku, pak se bude jednat o vybočení z mezí nutné obrany. Stejně tak i 

užití podstatně silnějšího prostředku k ochraně svých zájmů, což z výše uvedeným úzce 

souvisí.
72

 Z toho ovšem vyplývá, že posouzení této přiměřenosti bývá problematické a musí 

být striktně individuální a to v zaměření na individuální okolnosti případu. Orgány činné v 

trestním řízení by tak neměly brát v úvahu toliko objektivní kritéria daného případu, která 

jsou bezesporu neopomenutelnou součástí případu, ale měla by se zaměřit rovněž na 

subjektivní stránku osob zúčastněných v případu. Patřičný důraz by tedy měl být na osobu 

obránce, na jeho stav či úsudek v době útoku, na to, jak se situace jevila jemu apod.
73

 Je 

úlohou soudní praxe, aby pak důrazy na tato dvě hlediska patřičně balancovala.   

                                                 

70
 Práce se nebude věnovat vývoji tohoto pojmu, ale zmínkou se sluší říct, že v zákoně se míra této 

přiměřenosti vyvíjela. Vývojový trend je takový, že zákonodárce spíše povoluje meze použití nutné obrany v 

souvislosti s její přiměřeností. 
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Uzavíráme tedy, že meze obranného jednání toho, proti němuž směřuje útok je 

zákonodárcem v současné úpravě nastaveno spíše široce. Aby tak měl obránce možnost 

spíše jednat, než se obávat, zda použitou obranou si sám sobě nepřivodí trestněprávní 

odpovědnost. Je zde zkrátka reflektováno jeho právo zasáhnout proti neoprávněnému 

zásahu proti jeho právům. Zákonodárce zde ovšem nastavil pravidla, která soudy budou 

aplikovat v každém jednotlivém případě a k němu přihlížet. Je tedy dobře, že tyto meze 

jsou nastaveny takto obecně, jelikož každý jeden případ zůstává zcela specifickým, jak 

nastíní i další části této práce. 

3.2.3 Překročení mezí nutné obrany 

 V předchozích kapitolách jsme popsali podmínky, které musí být splněny proto, aby 

obranné jednání bylo v rámci institutu nutné obrany. Zároveň se, ale zákonodárce musel 

vypořádat se situací, kdy jsou v nějakém rozměru překonány.
74

 Tato potřeba vzniká 

zejména proto, aby koneční adresáti norem o nutné obraně měli pravdivé povědomí o tom, 

co pro ně nastává, pokud dojde k nějakému překročení mezí nutné obrany. Jinými slovy je 

zde zájem na tom, aby adresátovi nezabránila v užití jednání v nutné obraně obava z 

neurčitého vědomí toho, co by mohlo nastat, kdyby podmínky nesplnil. Zkrátka tato znalost 

excesu neodmyslitelně souvisí se znalostí samotného institutu nutné obrany.
75

 

Kuchta správně rozlišuje v této souvislosti dvě oblasti, které souvisí s nutnou 

obranou. Jednak je to oblast podmínek, které jsou nutné pro splnění jednání v nutné obraně, 

dále pak je to vlastní dovolené jednání.
76

 Toto rozlišení se zdá být na místě. Zejména proto, 

že překročení mezí nutné obrany příkladem v oblasti dovoleného jednání nemusí nutně 

znamenat zrušení podmínek nutné obrany, které nastaly, a to nezávisle na způsobu, kterým 

obránce jednal. Teorie musí počítat se situacemi, kdy jsou meze překročeny v nějakém 
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aspektu obráncova jednání. To může v souladu s tím, co je zmíněno výše, znamenat tedy 

překročení co do nastalých podmínek nutné obrany, tak do dovoleného jednání samého. Jde 

o situaci, kdy se obráncovo jednání v některých, avšak ne ve všech směrech vyznačuje 

znaky nutnými pro jednání v nutné obraně. Jinými slovy jednání i situace, se kterou souvisí, 

se podobají jednání v nutné obraně, avšak chybí nějaká z podmínek pro nutnou obranu. 

Hovoříme pak o excesu z nutné obrany. Teorie i praxe rozlišuje dva typy těchto excesů- je 

to jednak exces intenzivní a jednak exces extensivní.
77

 Pokud se jedná o první ze zmíněných 

případů, tedy o exces intenzivní, pak je zde určujícím znakem to, že obrana nemohla být v 

mezích nutné obrany kvůli tomu, že byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Jde zde 

tedy o překročení mezí nutné obrany, které přímo souvisí s konkrétním dovoleným 

jednáním v obraně. Avšak nespadá do institutu nutné obrany pro svou zjevnou 

nepřiměřenost, pro jeho míru, intenzitu - proto intenzivní. Samozřejmě, že toto musí být 

posuzováno ve všech souvislostech konkrétní nastalé situace. Dalším případem je pak 

exces extenzivní, který souvisí s dobou obranného zákroku. Přesněji řečeno s rozmezím, 

kdy nastaly podmínky pro jednání v nutné obraně a kdy došlo reálně k obrannému zákroku. 

Tedy stav, kdy obrana nebyla současná s útokem, tedy kdy útok sám ještě bezprostředně 

nehrozil nebo již skončil.
78

 To je v souladu i s výše nastíněnými požadavky spojené s 

pojmem útok, tedy jeho trvání a hrozba. Teorie pak ještě tento typ excesu dále dělí a to z 

hlediska důvodu vybočení z mezí nutné obrany.
79

 Toto dělení Šámal ve svém komentáři 

považuje za významné z hlediska míry zavinění.
80
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obdobně též  JELÍNEK, J. a kol. 2016 Op. cit., str. 269. 
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2016, str. 145. obdobně též ŠÁMAL, P. a kol 2009 Op. cit., str. 337. 
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Posouzení těchto překročení česká trestněprávní nepodřadila pod privilegovanou 

skutkovou podstatu, která by souvisela s překročením mezí nutné obrany.
81

 Tak je takové 

překročení hodnoceno s ohledem na naplněnou skutkovou podstatu konkrétního trestného 

činu, která byla naplněna takovým obranným jednáním.
82

 Výjimkou z uvedeného 

v předchozích větách jsou ustanovení § 141 a §146a TZ. Teorie se pak shoduje na tom, že 

může jít jak o trestný čin úmyslný tak i nedbalostní. Úmyslným může být pokračování 

obráncova obranného jednání, v době, kdy útok již skončil, tedy jakási msta. Tam bude 

samozřejmě tenká hranice mezi takovouto mstou a zajištění účelnosti obranného jednání ve 

smyslu uvedeného shora. Nedbalostní pak situace, kdy obránci nedošlo, že útok již skončil, 

ačkoli k tomuto zjištění dojít mohl a měl, a přesto způsobí útočníkovi újmu.
83

 Česká právní 

úprava se vydala tím směrem, že v posouzení trestu za překročení meze nutné obrany 

uplatní ustanovení § 41 písm. g) TZ, tedy posoudí situaci jako polehčující okolnost. V této 

souvislosti nelze opominout i ustanovení § 58 odst. 6, které soudu umožňuje trest snížit pod 

dolní hranici trestní sazby, a to v případě, že nebyly splněny všechny podmínky nutné 

obrany.
84

 Šámal k tomuto ještě doplňuje, že: "pokud se pachatel mýlil ve skutkových 

okolnostech týkajících se podmínek zcela zjevné přiměřenosti, byl by posuzován podle 

zásad o skutkovém omylu." 
85

 

V této kapitole jsme nastínili zákonné podmínky pro útok a obranu v souvislosti s 

nutnou obranou. Objasnili jsme pojem útoku, proti čemu musí směřovat a další podmínky, 

jako jsou jeho trvání či hrozba. Co se týče obrany, se tato kapitola zabývala pojmem 

obranného jednání, jeho zjevné nepřiměřenosti a rovněž jsme v kapitole nastínili 

problematiku překročení mezí nutné obrany. V následující kapitole bude pozornost 
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věnována úloze soudních rozhodnutí v právním systému ČR, neboť, jak bude popsáno níže, 

je to otázka důležitá pro kontext tématu této práce. 
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4 Úloha soudních rozhodnutí v právním systému ČR 

Jelikož se tato práce hodlá zabývat některými spornými otázkami, které vyvstaly v 

praxi ve spojení s nutnou obranou a s tím, jak se s těmito otázkami vypořádávaly v 

konkrétních případech soudy, je třeba věnovat určitý prostor obecnému teoretickému 

vymezení úlohy soudních rozhodnutí v rámci právního systému ČR. A to zejména v 

souvislosti s otázkou míry jejich závaznosti obecně a míry jejich závaznosti precedentního 

charakteru (tedy širšího normativního významu).
86

 To je nezbytné, neboť je nesporné, že 

soudní rozhodnutí směřují různou měrou a různými způsoby (jak bude rozebíráno níže) 

jednak (i) vůči konkrétnímu adresátovi, jehož práv a povinností se dotýká v daném 

konkrétním případě, jednak (ii) vůči ostatním soudům napříč soudní hierarchií a konečně 

(iii) k veřejnosti, jakožto k adresátům právních norem, v souvislosti s principem právní 

jistoty a předvídatelnosti práva. Záměrem této kapitoly je tedy krátké pojednání o 

závaznosti soudních rozhodnutí napříč českým právním systémem- vůči konkrétním 

adresátům rozhodnutí, soudům samotným a veřejností, jakožto širším okruhem adresátů 

právních norem.  

4.1 Soudní rozhodnutí ve vztahu ke konkrétnímu adresátovi 

Pokud se jedná o první ze skupin zmíněných v předchozím odstavci, je třeba říct, že z 

pohledu závaznosti je každé soudní rozhodnutí (jeho výrok), pokud nabylo právní moci 

formálně závazné pro adresáta, kterému zakládá, odebírá či mění práva a povinnosti (v 

případě konstitutivního rozhodnutí). Samozřejmě s vědomím toho, že toto nemusí platit 

absolutně, a to především, pokud je rozhodnutí, jež je v právní moci prolomeno 

mimořádnými opravnými prostředky. Zároveň je soudní rozhodnutí závazné pro samotný 

soud, který v dané věci rozhodl, a to zejména ve smyslu, že soud nemůže vlastní rozhodnutí 

měnit ve chvíli, kdy je vyhlášeno, resp. doručeno. V neposlední řadě je závazné pro další 
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rozhodování v dané věci vůči dalšímu soudu kupř. v rámci kasačního rozhodnutí. Pokud jde 

o precedentní závaznost rozhodnutí, pak jejími primárními vlastnostmi jsou:  

a) jistý přesah konkrétního případu a skutečnost, že má jistý obecný dopad, což 

se projeví v tom, že jej lze vztáhnout na širší okruh obdobných případů, 

b) je zde jistý obecný princip nebo norma, resp. jejich výklad, jež byly vytvořeny 

soudem, 

c) možnost různého stupně intensity závaznosti a normativního působení 

judikatury.
87

 

Soudní rozhodnutí ve vztahu ke konkrétnímu subjektu, ať už adresátovi či soudu, jak 

je zmíněno shora, je formálně závazné. Pro zodpovězení otázky, zda konkrétní případ bude 

mít i precedentní závaznost je třeba posoudit, zda dané rozhodnutí vykazuje shora uvedené 

vlastnosti. Je však zcela běžné, že většina soudních rozhodnutí bude tuto formu závaznosti 

postrádat, neboť tu nepřesáhne danou kauzu, tu zde soud nevytvoří konkrétní obecnou 

interpretaci principu či normy apod. 

4.2 Soudní rozhodnutí v kontextu judikatury 

Ve vztahu s druhým bodem zmíněným v prvním odstavci této kapitoly se následující 

podkapitola bude zabývat tím, zda a případně do jaké míry jsou soudní rozhodnutí závazná 

pro další rozhodování soudů a to nad rámec předchozí podkapitoly, tedy nad rámec 

soudního rozhodnutí jedné konkrétní kauzy. Jinými slovy, zda judikatura českých soudů je 

závazná pro rozhodování dalších soudů, případně jaká má soudní rozhodovací praxe 

důsledky na další soudní rozhodování. 

Obecně v právní kultuře kontinentálního práva (kam řadíme i právní řád ČR) není 

soudní rozhodnutí považováno za pramen práva. To mimo jiné znamená, že není formálně 
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závazné pro další soudní rozhodování. Jedním ze zdrojů tohoto přesvědčení je čl. 95 

ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, který zakládá čím je soudce ve svém 

rozhodování vázán- tedy zákonem a mezinárodní smlouvou. Avšak tato skutečnost 

neznamená, že by judikatura byla zcela normativně irelevantní, že by pro soudce byla 

bezvýznamná, určitá normativní síla jí přiznána je.
88

 Tato normativní síla se projevuje tak, 

že soudce bere při rozhodování a v rámci právní argumentace v konkrétní kauze v úvahu 

předchozí související judikaturu obzvláště vyšších soudů, která by mohla být vzhledem k 

okolnostem, kontextu a dalším aspektům konkrétní kauzy relevantní, tedy aplikovatelná.
89

 

Pokud ovšem dojde k závěru, že zde vzhledem k okolnostem a dalším aspektům taková 

relevance předchozího rozhodnutí dána není, má možnost se odklonit, resp. rozhodnout v 

obdobném případu rozdílně. Jinými slovy soudce při rozhodování předchozí judikaturu 

vyšších soudů respektovat nemusí, avšak musí se řádně s takovýmto "odklonem" 

argumentačně vypořádat.
90

 Pokud se soudce s touto odchylkou nevypořádá, neznamená to, 

že rozhodnutí bude protizákonné, avšak může to být důvodem pro podání opravného 

prostředku, mimo jiné z důvodu přezkoumatelnosti. Což je v souladu s judikaturou NS.
91

 

Ústavní soud v jednom ze svých nálezů vnáší k této problematice rovněž důvody, proč by 

měly soudy ve svých výkladech dospívat v obdobných případech k obdobným závěrům, 

když konstatuje, že: "[j]iž učiněný výklad by měl být, nedojde-li k následnému shledání 

dostatečných relevantních důvodů podložených racionálními a přesvědčivějšími 

argumenty, ve svém souhrnu více konformnějšími s právním řádem jako významovým 

celkem a svědčícími tak pro změnu judikatury, východiskem pro rozhodování následujících 

případů stejného druhu, a to z pohledu postulátů právní jistoty, předvídatelnosti práva, 
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ochrany oprávněné důvěry v právo (oprávněného legitimního očekávání) a principu 

formální spravedlnosti (rovnosti)".
92

 Z toho vyplývá, že soudce nemůže judikaturu zcela 

ignorovat, neboť její normativní síla je nesporná.  

Krom shora uvedené normativní síly judikatury je judikatura jakýmsi nositelem 

podpůrného argumentu v konkrétním soudním rozhodnutí. Jinými slovy podepření závěrů 

soudu odkázáním na související, relevantní judikaturu dodává danému rozhodnutí jistou 

dávku přesvědčivosti. Pokud tedy soudce ve svém rozhodnutí předchozí relevantní 

judikaturu nepoužije, neodkáže na ní, nezakládá to protiprávnost, avšak s ohledem na výše 

uvedené to do jisté míry může zmenšit přesvědčivost takového rozhodnutí, byť by bylo 

samo o sobě dobře odůvodněno.
93

 

Závěrem této podkapitoly je ještě pro úplnost vhodné zmínit, že soudy judikaturou 

pomáhají doplňovat směr interpretace v případech, kdy typicky abstraktní normy zákona 

dávají soudci poměrně širokou možnost uvážení. Jinými slovy, kdy zákonodárce 

zformuloval konkrétní normu zákona poněkud vágně úmyslně a to s cílem zvýšení rozsahu 

dopadu a flexibility dané normy. Cílem judikatury v tomto případě není takovouto vágní 

normu učinit jednoznačnou, ale poskytnout jakýsi návod, čeho se držet a jakým směrem se 

vydat v její konkrétní aplikaci v rámci posuzování dané kauzy. Dále úloha judikatury je 

dotvářet zákonné normy v případech, kdy jejich vágnost není účelná, žádoucí či kdy jsou 

normy v rozporu apod.
94
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4.3 Soudní rozhodnutí ve vztahu k adresátům norem 

V této podkapitole se krátce pozastavíme nad významem soudního rozhodnutí pro 

širší veřejnost, čímž je myšlen okruh adresátů dané právní normy. Pokud je právním řádem 

stanoven a určen nějaký vzorec chování, který je nežádoucí a tedy zákonem zakázán, 

případně za jakých podmínek bude moci adresát využít svého práva, pak je nutné, aby 

adresát této normy věděl, v čem daná norma spočívá. To znamená, aby měl povědomí o 

tom, jaké podmínky musí být splněny k tomu, aby mohl konkrétní ustanovení aplikovat ve 

svém životě. Příkladem budiž právě institut nutné obrany. Pokud zákonodárce totiž 

umožňuje, aby za určitých podmínek byla vyloučena trestnost jinak trestného jednání, je 

třeba, aby určil podmínky, při jejichž splnění toto může nastat. To, že jsou tyto podmínky 

stanoveny zákonem je jednak v souladu se zásadou zákonnosti, jednak slouží adresátům k 

tomu, aby mohli využít institutu nutné obrany, avšak zároveň i proto, aby adresáti tento 

institut nezneužívali jako omluvu jejich trestného jednání.
95

 Zákon tedy stanoví, za jakých 

podmínek bude norma aplikována, v jaké intensitě, v závislosti na čem, jakým způsobem 

zasáhne do právní sféry adresáta, tedy do jeho práv a povinností apod. S tímto souvisí i 

problematika dostupnosti právních předpisů jejich adresátům, kdy jedním z požadavků je 

uplatnění principu poznatelnosti práva a principu právní jistoty. To se projeví v tom, že 

obecná závaznost konkrétní právní normy je vázána na její veřejné vyhlášení, tedy formální 

publikaci. Což je jeden ze způsobů, jak se může adresát normy o konkrétní normě dozvědět 

a počítat tak s ní ve svém chování. To předpokládá jistou dávku aktivního přístupu adresáta 

normy, navíc spojenou s určitou znalostí práva jako takového, neboť je pravdou, že právní 

řád se vydal směrem určité komplexnosti, ve které se laik jen s obtížemi vyznává. Ve světle 

příkladu institutu nutné obrany je tedy zásadní, zda adresát bude znát či alespoň bude mít 

ve svém povědomí zákonné podmínky nutné proto, aby nastala tato okolnost vylučující 

protiprávnost. Je nutno říci, že v tomto ohledu, tedy v utváření jakéhosi povědomí, velkou 

měrou přispívá právě judikatura, zejména v případě, když je pro veřejnost z důvodu určité 

atraktivnosti konkrétního případu medializována. Jak bylo uvedeno shora, judikatura 
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pomáhá nejednoznačnou právní normu vykládat či alespoň se snaží pojmenovat 

interpretační pravidla, pokud se jedná o úmyslně vágní právní normu. V tomto plní 

veledůležitou úlohu, neboť dokresluje právě ony zmíněné podmínky, které musí být 

splněny proto, aby mohla být daná norma aplikována. Tak dokresluje konkrétní právní 

normy. A to zejména tam, kde může docházet k nejednoznačnosti normy, případně k víceru 

možným výkladům. Zároveň podobně jako u právní normy - skutečnost, že soudní 

rozhodnutí jsou veřejně vyhlašována ze zákona, napomáhá ke zvýšení všeobecného 

povědomí a znalosti konkrétní právní normy. Opět je zde potřeba určitého aktivního 

přístupu adresáta právní normy, avšak v tomto směru pomáhají i shora zmíněná média, i 

když je samozřejmě otázkou do jaké míry tak činí přesně a pravdivě.  

Lze tedy uzavřít, že soudní rozhodnutí mají zajisté dopad i na širší okruh adresátů 

právních norem, souvisejících s danou kauzou. Tento dopad nespočívá v jejich závaznosti 

či v jejich normativní síle přímo vůči veřejnosti.
96

 Domnívám se, že je tento dopad spíše 

charakteru informačního, jenž utváří právní vědomí adresátů právní normy, a tedy určitým 

způsobem "vychovává" adresáta v tom, jak ke konkrétní normě přistupovat.  

                                                 

96
 Byť je nepochybné, že určitá nepřímo zde určitá normativní síla soudních rozhodnutí v souvislosti s 

principy předvídatelnosti práva a právní jistoty ve smyslu uvedeného v předchozí podkapitole je. Jinými slovy 

adresáti dané právní normy mohou důvodně očekávat, že v obdobném případě bude rozhodnuto obdobně. 
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5 Sporné otázky 

V předchozích kapitolách jsme se věnovali pojmu nutná obrana a jejím podmínkám, ať 

už co do pojmu útoku a jeho podmínek, či co do pojmu obranné jednání a s tím 

souvisejícího. Rovněž jsme popsali úlohu judikatury v našem právním řádu. V průběhu 

těchto kapitol jsme se snažili dát teoretický podklad pro institut nutné obrany. Avšak 

během tohoto vyvstávalo nemálo nesnadno uchopitelných otázek. S těmito otázkami se 

musela vypořádávat i praxe. V následující části této práce se budeme věnovat vybraným 

sporným otázkám, které se v soudní rozhodovací praxi objevily a s kterými se soudy 

musely vypořádat. Čímž pomohly alespoň částečně dokreslit některé teoretické instituty. V 

této kapitole vybereme konkrétní judikáty, které se zabývaly případy, ve kterých vznikla 

potřeba nejprve zodpovědět problematické oblasti nutné obrany, aby mohly v dané kauze 

rozhodnout spravedlivě. U vybraných judikátů se pokusíme stručně a výstižně popsat 

skutkové okolnosti daného případu, vyvstalý problém se kterým se soud vypořádával a 

konečně závěr ke kterému došel; zároveň na konci každé z podkapitol bude shrnutí toho, co 

bylo rozhodné pro posouzení dané sporné otázky.
97

 Při popisu skutkových okolností 

nebudeme uvádět iniciály zúčastněných, pokud to nebude nezbytné. Zároveň se při tomto 

popisu budeme držet terminologie, která byla používána v době, kdy bylo o předmětné 

události, skutku rozhodováno.
98

 Každou z následujících podkapitol věnujeme konkrétní 

sporné otázce, ke které přiřadíme relevantní judikaturu, ze které, jak doufáme, bude o 

trochu více zřejmé, jakým směrem se judikatura vydala v té či oné otázce, týkající se 

institutu nutné obrany. 

                                                 

97
 Je zřejmé, že stručný a výstižný popis daných kauz může často být na úkor přesnosti tohoto popisu. 

Primárním cílem této práce ovšem není přesné převzetí konkrétních soudních rozhodnutí, avšak jakýsi výtah 

rozhodujících skutečností souvisejících s konkrétní kauzou, které pomohou při řešení sporných otázek 

spojených s problematikou nutné obrany. 

98
 Zároveň se v rámci krátkého hodnocení případu budeme držet současné trestněprávní terminologie, pokud 

to bude s ohledem na danou kauzu a její konkrétní skutkové okolnosti vhodné.  
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5.1 Subsidiarita ve spojení s institutem nutné obrany 

V dosavadních kapitolách této práce jsme v souladu s relevantními zdroji opakovaně 

zmiňovali, že s institutem nutné obrany není spojen požadavek subsidiarity. Přitom jsme 

uvedli, že s jinou okolností vylučující protiprávnost, a to konkrétně s krajní nouzí tento 

požadavek spojen je. Následující oddíl má za úkol uvést konkrétní příklady rozhodovací 

praxe soudů, ve kterých tyto judikovaly, že subsidiarita není ve spojení s nutnou obranou 

vyžadována a z jakých důvodů. 

Nejvyšší soud SSR, se v rozhodnutí sp. zn. 1 To 66/86 ze dne 14. 1. 1987 

(publikovaným ve sbírce tr. rozhodnutí pod číslem R 8/1988) zabýval případem, jehož 

skutkové okolnosti zjištěné dokazováním nižší instance (tedy krajským soudem), spočívalo 

v následujícím: obžalovaný seděl společně se svým bratrem, švagrem a jeho manželkou  u 

jednoho stolu v restauraci. V téže restauraci seděli i dalšího stolu i jiní příbuzní 

obžalovaného, mezi nimiž byl i poškozený. V průběhu večera došlo k situaci, kdy byl 

obžalovaný udeřen pěstí zezadu do hlavy jednou z osob, která seděla s poškozeným. 

Obžalovaný vyskočil ze židle a utíkal k výčepnímu pultu, a když viděl, že proti němu jde 

poškozený společně s dvěma dalšími osobami, vyběhl ze strachu před nimi z restaurace. Po 

6-7 metrech zastavil a viděl, že za ním utíkal poškozený, který v ruce třímal stoličku a nůž, 

zároveň spolu s poškozeným za ním utíkala i další osoba, která měla v ruce rovněž stoličku. 

Když toto obžalovaný zjistil, zmocnil se kosy, jenž byla položena v přistavené káře a v 

okamžiku, kdy poškozený k němu přiběhl a byl v nápřahu se zmíněnou stoličkou nad 

hlavou, v úmyslu uhodit s ní obžalovaného, udeřil obžalovaný poškozeného kosou do boku. 

Následně kosu odhodil a odešel domů. Poškozený způsobeným zraněním podlehl. 

Zajímavostí se sluší zmínit, že znalecký posudek určil, že by nemohlo dojít k takovému 

poškození, k jakému došlo, kdyby poškozený neměl stoličku zdviženu nad hlavou a trup 

tak odkrytý. Soud nižší instance se v souvislosti s výše popsaným případem zabýval 

otázkami, zda obžalovanému přímo hrozil útok či zda proti němu útok trval. Zvažoval, zda 

šlo o zjevně nepřiměřenou obranu, zkoumal pověst poškozeného, zabýval se v předchozí 

větě zmíněným znaleckým posudkem (tedy způsobem provedení útoku) aj. Krajský 
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prokurátor namítal, že obžalovaný se nesnažil po útěku z restaurace konfliktu vyhnout. 

Načež Nejvyšší soud reagoval tak, že konstatoval, že prokurátorova námitka, že se 

obžalovaný nesnažil konfliktu vyhnout, je nedůvodná. Říká, že podmínky nutné obrany 

nemohou být nesplněné jen proto, že se obžalovaný nevyhnul útoku a místo toho použil 

obranu: "[N]ikto totiž nie je povinný ustpovať pred neoprávneným útokom na záujem 

chránený Trestným zákonom, ale má naopak právo použiť proti takémuto útoku obranu, 

ktorá nie je zrejme neprimerana povahe a nebezpečnosti útoku."
99

 Toto vyjádření bylo 

reflektováno ve shora nastíněné kauze tak, že soud konstatoval, že obžalovaný nebyl 

povinen utíkat před poškozeným, ale mohl se bránit a to tak, aby obranné jednání nebylo 

zjevně nepřiměřené povaze útoku.  

Dalším relevantním rozhodnutím ve vztahu s problematikou subsidiarity ve spojení s 

nutnou obranou, které jsme vybrali pro účely této práce je rozhodnutí NS ČR,  sp. zn. 5 

Tdo 162/2007, ze dne 28. 2. 2007 (publikováno ve sbírce tr. rozhodnutí pod číslem R 

20/2008 tr.). V předmětném rozhodnutí se rozhodovalo o věci, jež spočívala v následujícím 

skutkovém stavu. Městský soud v Praze uznal obžalovaného vinným trestným činem 

ublížení na zdraví, kterého se obžalovaný dopustil tak, že došlo k ponejprv ústní rozepři 

mezi obžalovaným a poškozeným. Posléze však začalo mezi zúčastněnými docházet k 

fyzickému napadání. Obžalovaný jeden z útoků neustál a spadl na podlahu, kde ho 

poškozený uchopil rukama do tzv. kravaty. Obžalovaný se snažil ze sevření vymanit, v 

důsledku čehož zvolil způsob obranného jednání tak, že bodl poškozeného kuchyňským 

nožem do břišní oblasti. Tímto chováním způsobil poškozenému zranění, které vedlo k 

pracovní neschopnosti v předpokládané délce trvání 6 až 8 týdnů. Městský soud, coby 

odvolací soud odsoudil obžalovaného k trestu odnětí svobody v trvání dvou let, společně s 

uložením povinnosti zaplatit poškozenému náhradu škody ve výši kolem 175.000,- Kč. 

Obžalovaný podal dovolání k NS. Ten dospěl k tomu, že dovolání obžalovaného bylo 

důvodné, přičemž se zabýval následujícím. Zdůraznil dva základní předpoklady, které 

musejí být naplněny proto, aby mohlo být aplikováno ustanovení o nutné obraně. Jednak 
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útok na zájem chráněný zákonem, který v době, kdy dochází k obraně, trvá či hrozí. Jednak 

nesmí být obranné jednání zcela zjevně nepřiměřené způsobu útoku, kdy zároveň 

připomíná, že pojem "způsob útoku" je širší než pojem "způsob provedení útoku", neboť v 

sobě zahrnuje kromě provedení útoku i další skutečnosti relevantní pro útok, jako například 

charakteristiku útočníka, případné předměty použité k útoku apod. Kromě dalšího pak NS 

konstatoval k problematice subsidiarity nutné obrany následující. Vyjádřil nesouhlas se 

stanoviskem Městského soudu, který jím tvrzený exces z nutné obrany odůvodňoval, tak že 

se obžalovaný mohl z tzv. kravaty poškozeného vymanit méně ničivým způsobem, než 

způsobilo použití nože. Dovolací ovšem opáčil, že tímto by Městský soud podmínky pro 

jednání v nutné obraně vymezil úžeji než zákon, ačkoli "...předpokladem beztrestnosti činu 

provedeného v nutné obraně - na rozdíl od krajní nouze- není skutečnost, že útok bylo 

možno odvrátit jinak. Vyjádřeno jinými slovy, pro použití nutné obrany není podstatná tzv. 

subsidiarita, tj. nevyžaduje se, aby se obránce snažil vyhnout hrozícímu nebo již 

probíhajícímu útoku nebo aby použil nejdříve mírnější způsoby obrany a jejich intenzitu 

případně stupňoval až podle způsobu útoku."
100

 Podle NS je nepřípustné, aby odvolací soud 

založil odůvodnění toho, že došlo k excesu obranného jednání na požadavku subsidiarity. 

NS se pak vypořádával i s dalšími shora naznačenými oblastmi rozhodnutí Městského 

soudu; závěrem podotýkáme, že zrušil rozsudek Městského soudu a vrátil věc k novému 

projednání a rozhodnutí. 

 Toto rozhodnutí je přínosné zejména proto, že uvádí, že subsidiaritou nespojuje 

pouze požadavek použít obranné jednání toliko ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné, ale 

zároveň subsidiaritou rozumí otázku intensity obranného jednání. Jinými slovy řečeno, tím, 

že není u nutné obrany vyžadována subsidiarita, znamená i skutečnost, že není vyžadováno, 

aby nejprve bylo zvoleno nejšetrnější obranné jednání. Samozřejmě je toto nutné uvést 

zároveň s konstatování, že hranicí shora uvedeného je "zcela zjevná nepřiměřenost". 
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Posledním rozhodnutím, které blíže popíšeme pro potřeby této podkapitoly je 

rozhodnutí NS SSR, sp zn. 1 To 18/75, ze dne 14. 3. 1975 (publikováno ve sbírce tr. 

soudních rozhodnutí pod číslem R 27/1976). V předmětném rozhodnutí šlo o následující 

skutkový stav. Obžalovaný byl uznán vinným příslušným krajským soudem z trestného 

činu vraždy svého syna, jež byl v případu poškozeným. Obžalovaný se bránil synově útoku, 

který během zápasu intensivně útočil na obžalovaného, škrtil ho a snažil se ho bodnout 

nožem. Ze zjištění soudu vyplývaly i další skutečnosti. Obžalovaný vzdoroval synovým 

útokům již delší dobu, přičemž ho syn pravidelně urážel a fyzicky napadal. Opakovaně mu 

i vyhrožoval zabitím. V den incidentu byl syn silně pod vlivem alkoholu. Mezi 

obžalovaným a poškozeným došlo k potyčce v domě obžalovaného. Odkud byl 

poškozeným vypuzen ven, kde ho dále napadal a přestal jen kvůli zákroku jeho manželky a 

matky obžalovaného. Obžalovaný odešel do matčina domu. Ve večerních hodinách 

poškozený hledal obžalovaného v místním hostinci, kde proklamoval, že obžalovaného 

zabije. Načež se vypravil k domu matky obžalovaného, kde tloukl na dveře stavení a 

výhružně křičel. Když mu nikdo neotvíral, násilím dveře vyrazil a vnikl do pokoje 

obžalovaného, kde obžalovaný spal. Za účelem učinit útok důraznější rozbil žárovku a pak 

za úplné tmy útočil na obžalovaného. Ten ke své obraně použil nůž, kterým poškozeného 

několikrát bodl nožem do hrudníku (přičemž při jedné z ran nůž zasáhl srdce) a 

poškozeného usmrtil. Krajský soud došel k závěru, že nešlo o nutnou obranu, zejména 

proto, že obranné jednání překročilo hranice nutné obrany a to zejména z pohledu její 

přiměřenosti. Zároveň ale konstatoval i další závěry- mj. skutečnost, že to byl poškozený, 

kdo vyprovokoval konflikt, když vnikl do bytu matky obžalovaného a zaútočil na 

obžalovaného a to ve tmě, dále ale uvedl, že obžalovaný mohl ustoupit poškozenému, když 

navíc věděl o jeho agresivitě, zejména když je tento pod vlivem alkoholu. Poslední 

jmenovanou skutečnost, tedy že obžalovaný mohl ustoupit, rozporuje ve svém rozhodnutí 

NS, když konstatuje, že "...tento názor je nesprávný, neboť nikde není stanovená povinnost 

ustupovat před útočníkem."
101

 Navíc uvádí, že obžalovaný nevyhledával možnost potyčky 

se synem, ba právě naopak, pokračování konfliktu nevyhledával, když odešel do domu své 
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matky a uložil se ke spánku. Navíc skutečnost, že obžalovaný věděl o agresivitě 

poškozeného po požití alkoholického nápoje, nezakládalo povinnost obžalovanému 

ustoupit. Jelikož by to znamenalo, že negativní charakterová vlastnost útočníka, tedy 

poškozeného by byla hodnocena v neprospěch obránce, tedy obžalovaného. NS pak vrátil 

případ příslušnému krajskému soudu k novému rozhodnutí. 

Shora uvedené případy jsme okrajově popisovali zejména vzhledem k subsidiaritě 

nutné obrany, což znamená, že jsme dozajista nepokryli celou agendu, jíž se v daných 

rozhodnutích soudy zabývaly. Ze shora uvedeného jsme došli k poměrně jasným závěrům, 

totiž že subsidiarita u nutné obrany vyžadována není, to znamená, že není třeba zkoumat, 

zda mohl být hrozící či trvající útok odvrácen jinak, zároveň není třeba nejprve volit 

šetrnější obranné jednání a až po té s ohledem na to zda na útok nebude stačit, případně 

zvolit obranného jednání intensivnějšího. Další zjištěnou skutečností je, že neexistuje 

povinnost ustupovat před útokem na zájem chráněný zákonem. Pro úplnost uvádíme, že 

obránce může zahájit obranné jednání, bez toho aniž by zde pro něj existovala povinnost 

přivolat kupř. policejní orgán. Je totiž v případě hrozícího či již nastalého a trvajícího útoku 

oprávněn zahájit obranné jednání sám.
102

 To vše za předpokladu, že byly splněny ostatní 

předpoklady nutné proto, aby obranné jednání mohlo být posouzeno jako nutná obrana. 

5.2 Putativní nutná obrana 

Již dříve jsme v této práci hovořili o způsobu útoku, zmiňovali jsme, že útok samotný 

musí být způsobilý ohrozit nebo zasáhnout chráněný zájem, aby byly splněny podmínky 

jednání v nutné obraně. Ovšem ne vždy je tento požadavek u útoku splněn. V tomto smyslu 

hovoříme o reálnosti útoku. Pokud útok není reálný, jinými slovy, pokud jeho důsledky 

nenastanou či mají pouze nepatrný dopad ve vztahu ke chráněnému zájmu, pak se uplatní 

nauka o obraně proti domnělému útoku, tzv. putativní obraně. Samozřejmě je v souvislosti 

s takovým útokem klíčové subjektivní vnímání situace obránce. Typicky takovýmto 
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útokem může být kamarádské jednání v žertu, kdy jeden z kamarádů naznačí úder, ba 

dokonce i když úder v mírné intensitě zasadí. Jiným příkladem by mohlo být chycení 

obránce za paži či rameno v úmyslu zeptat se na cestu, přičemž by obránce zahájil obranné 

jednání, neboť by v obou těchto uvedených případech mohl obránce jednat v domnění, že 

mu skutečně hrozí újma. Společným prvkem těchto dvou příkladů ovšem je, že reálně 

předmětná újma nehrozila, byla toliko v představách toho, který jednal v domnělé nutné 

obraně, byť třeba instinktivně. Kratochvíl k tomuto říká, že právo nutné obrany lze uplatnit 

tehdy, pokud útok, který je způsobilý být společensky škodlivý, skutečně objektivně 

existuje. Ne když je toto pouze v subjektivním vnímání subjektu, který se chce bránit.
103

 

Dle teorie by pak čin obránce měl být posuzován dle nauky trestního práva o omylu. 

Konkrétně se posoudí jako pozitivní skutkový omyl o podmínkách vyloučení trestní 

odpovědnosti.
104

 Jde totiž o nesoulad reálných okolností nastalé situace s tím, jak si tyto 

skutečnosti představoval, ten který se bránil. Ovšem ne vždy je situace jasná a snadná na 

posouzení, zda šlo či nešlo o putativní obranu, jak ukážou i následující judikáty.  

V následujících odstavcích opět vybereme relevantní soudní rozhodnutí, jež se 

zabývala problematikou putativní obrany. Pokusíme se nastínit, na jaké okolnosti se soudy 

při rozhodování o tom zda lze použít nauku o putativní obraně zaměřily. A posléze na 

základě čeho rozhodly. 

Prvním soudním rozhodnutím, které v této podkapitole zmíníme je rozhodnutí NS  

ČR, sp. zn.  7 Tdo 356/2010, ze dne 21. 4. 2010 (publikováno ve sbírce tr. soudních 

rozhodnutí pod číslem T 1286). Předmětná kauza spočívala v následujících okolnostech. 

Obžalovaný se v odpoledních hodinách dostavil do obchodního domu, v jehož přízemí se 

nacházela směnárna, kterou provozoval. Zde následně došlo k verbální půtce mezi ním a 

osobou irácké národnosti (dále jen jako "třetí osoba"). Zjištěným důvodem byla skutečnost, 

že obžalovaný ve směnárně zaměstnával manžela ženy, která pocházela z rodiny třetí 
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osoby. Tento manžel ovšem odešel od ženy a jejich rodin, přičemž třetí osoba dlouhodobě 

požadovala, aby obžalovaný tohoto zaměstnance propustil. To bylo jádro vzniklého 

konfliktu a celkově vyhrocených vztahů. Když se předmětného dne nastalou potyčku snažil 

urovnat poškozený, a to tím, že si stoupnul mezi oba zúčastněné v konfliktu, neboť v tuto 

chvíli už oba drželi v rukou nože, zaútočil obžalovaný dvěma noži, jejichž ostří mělo délku 

30 cm. Zasáhl předloktí levé ruky, kterýmžto poškozený vykryl vedenou ránu. 

Poškozenému tak způsobil zranění, které si vyžádalo hospitalizaci a dále rekonvalescenci se 

znatelnými omezeními v délce trvání déle než 6 týdnů s tím, že byla diagnostikována 

nenávratná poškození zápěstí a prstů. Jak zdůraznil ale soud prvního stupně, byla to třetí 

osoba, která jako první vytáhla nůž a "útok" této osoby vůči obžalovanému měl spíše 

charakter výhružky, do fyzického kontaktu se zmíněné osoby vůbec nedostaly. Krajský 

soudem v Brně byl obžalovaný ve spojitosti se shora popsanými událostmi odsouzen za 

trestný čin ublížení na zdraví dle příslušných zákonných ustanovení, neboť shledal, že ze 

strany obžalovaného nešlo o nutnou obranu, ale že obžalovaný zaútočil na poškozeného. 

Obžalovaný podal dovolání, přičemž státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství se 

vyjádřil o předmětném dovolání jako o důvodném, jelikož je možné, že obžalovaný 

skutečně mohl mít za to, že jedná v nutné obraně. Dokonce již ve svém vyjádření naznačil, 

že by mohlo jít právě o tzv. putativní nutnou obranu. Po projednání věci NS věc 

přezkoumal a došel k těmto závěrům. Jako podstatné shledal fakt, že osoby primárně 

zúčastněné na konfliktu, tedy třetí osoba a obžalovaný, byly v příbuzenském vztahu, totiž 

švagři. Ovšem vzhledem k vývoji a vyhrocenosti jejich vztahu obžalovaný nutně chápal 

nastalý stav tak, že třetí osoba přišla jako osoba vůči němu nepřátelská. Navíc se jeho 

obavy důvodně zesílily, když třetí osoba vytáhla ve směnárně nůž. Soud dále konstatoval, 

že pokud to bylo důvodem, proč obžalovaný vzal do rukou shora specifikované nože, 

nemohlo to být považováno za jakousi agresi z jeho strany, avšak jako obrannou reakci, 

proti nastalé hrozbě. Ke shora uvedené skutečnosti, že mezi osobami zúčastněnými na 

konfliktu nedošlo k fyzickému kontaktu, NS uvedl, že k němu mohlo kdykoli snadno dojít, 

vzhledem k prostoru směnárny, který je poměrně stísněný.  To znamená, že ač k fyzickému 

kontaktu nedošlo, dalo se důvodně očekávat, že takovýto scénář je vcelku pravděpodobný. 

Což dle soudu logicky odpovídá i skutečnosti, že poškozený se s úmyslem zabránit 
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takovému kontaktu postavil mezi znesvářené strany. Pokud by shora uvedené útoky 

nehrozily, pravděpodobně by poškozený nevnímal potřebu toto udělat a zůstal by 

kupříkladu toliko u slovních apelací na zúčastněné, jimiž by vyzýval k urovnání konfliktu. 

Soud dále konstatoval, že jednání poškozeného objektivně mohlo na obžalovaného působit 

dojmem, že jde o společný útok třetí osoby a poškozeného vůči jeho osobě. "To, že ve 

skutečnosti nešlo o účast poškozeného na útoku proti obviněnému lze hodnotit jako 

skutkový omyl obviněného ohledně okolností vylučující protiprávnost jeho jednání. Jde o 

tzv. putativní obranu."
105

 NS tak uzavřel, že posouzení viny obžalovaného jako trestný čin 

ublížení na zdraví dle příslušných ustanovení nemůže obstát, pročež zrušil předchozí 

rozhodnutí a vrátil věc k novému projednání a rozhodnutí.  

Dále zmíníme v souvislosti s předmětem této podkapitoly rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 

5 Tdo 938/2012, ze dne 19. 9. 2012 (publikováno ve sbírce tr. soudních rozhodnutí pod 

číslem TR 3/2013).  Případ, kterým se shora v předchozí větě uvedený soud zabýval jako 

dovolací orgán, spočíval v následujících skutkových okolnostech. V nočních hodinách, 

konkrétně kolem 4. hodiny ranní, se odehrál konflikt, který spočíval z počátku ve slovní 

rozepři mezi dvěma poškozenými a obžalovaným, která vznikla v důsledku toho, že 

obžalovaný odmítl poškozeným dát menší obnos drobných peněz, které po něm oni 

požadovali. Všichni zúčastnění byli pod vlivem alkoholu. Obžalovaný po chvíli konfliktu 

vytáhl zbraň, konkrétně pistoli značky Walther P-38, kterou měl následně v ruce podél těla. 

Avšak po několika minutách, kdy docházelo k dalším slovním výměnám mezi 

zúčastněnými, zbraň namířil na poškozené a po každém z nich vystřelil, přičemž oba zasáhl 

do břišní oblasti. Zranění, jež oba poškození utrpěli, by byla bez poskytnutí včasné odborné 

pomoci smrtelná, jak bylo odborně konstatováno. Za shora uvedené byl obžalovaný 

Krajským soudem v Brně uznán vinným z pokusu zločinu vraždy dle příslušných 

ustanovení Trestního zákoníku. Odvolání obžalovaného odvolací soud zamítl jako 

nedůvodné. Pročež podal obžalovaný dovolání k NS. Jako dovolací důvody uváděl mj., že 

konal "...ve zmatku a strachu v důsledku jednání poškozených, jimiž jsou dvě osoby bez 
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domova a dobře fyzicky disponované"
106

 Tvrdil, že jednal v důsledku obav o svůj život, 

neboť očekával, že tento je v ohrožení ze strany poškozených osob. Tudíž že jeho jednání 

vykazovalo znaky tzv. putativní nutné obrany. Z vyjádření státní zástupkyně činné u 

Nejvyššího státního zastupitelství vyplynulo, že se dle jejího názoru dalo dojít k závěru, že 

obžalovaný skutečně v ohrožení ze strany poškozených byl, resp. že zde byl hrozící útok. 

Dále ovšem uvedla, že je zřejmé, že obranné jednání bylo zcela zjevně nepřiměřené. NS se 

s námitkou obžalovaného, že jeho jednání naplnilo znaky putativní nutné obrany, 

neztotožnil a uvedl, že ze skutkových zjištění soudů nemohl obžalovaný důvodně 

předpokládat, případně se domnívat, byť mylně, že jsou splněny předpoklady pro jednání v 

nutné obraně. Jelikož nesouhlasil s tvrzením soudů nižších stupňů, že jednání poškozených 

"...nemohlo v obviněném vzbudit důvodnou obavu z toho, že by poškození útočili na jeho 

život nebo zdraví, a to dokonce takovým způsobem, aby proti nim bylo nutné okamžitě 

použít výstřely ze střelné zbraně... Poškození v tomto směru nijak nevyhrožovali 

obviněnému, nepoužili proti němu nůž, ani žádnou jinou zbraň, ani svými pohyby (např. 

případným sáhnutím pod oděv) nevyvolali takovou obavu obviněného."
107

 uzavřel tak, že 

shora uvedené jednání obžalovaného nemůže být posouzeno jako jednání splňující znaky 

putativní obrany. Za zmínku stojí i konstatování předmětného soudu, že šlo v podstatě o 

malicherný konflikt, což rozhodně nemohlo jakýmkoli způsobem založit omluvitelné hnutí 

mysli ve smyslu ust. § 141 odst. 1 TZ. Závěrem tedy NS zhodnotil dovolání obžalovaného 

jako zjevně neopodstatněné, byť připustil, že za určitých okolností, které ovšem jsou 

odlišné od skutkových okolností předmětné kauzy "...není vyloučena nutná obrana za 

použití střelné zbraně i proti neozbrojenému útočníkovi".
108

 Což je téma, kterému práce 

věnuje pozornost v následující podkapitole. 

Ze zmíněných rozsudků jsme vybrali právní otázky a s nimi spojené skutkové 

okolnosti, které jsou relevantní pro problematiku tzv. putativní obrany. Zjistili jsme, že 
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podstata jednání v putativní nutné obraně spočívá mj. v mylném subjektivním předpokladu, 

že nastaly podmínky nutné obrany, (zejména ta, že nastal či hrozí útok směřující proti 

domnělému obránci), přičemž takovéto podmínky nenastaly. Z uvedených soudních 

rozhodnutí vyplývá, že rozhodujícím kritériem, které soud v této otázce musí posoudit, je 

jednak právě subjektivní vnímání domnělého obránce, a jednak objektivní skutečnost 

hrozícího či trvající útoku. Přičemž pro rozhodnutí o těchto skutečnostech musí soud využít 

veškerých relevantních okolností dané kauzy zjištěných v rámci dokazování. 

5.3 Použití zbraně v nutné obraně 

Cílem této podkapitoly je nabídnout vybrané judikáty, ve kterých se soudy musely 

vypořádat s tím, zda obranné jednání obránce nebylo zjevně nepřiměřené způsobu útoku, a 

to konkrétně když následující kauzy spojuje totožná skutková okolnost toho, že obránci 

použili ke své obraně zbraně a to proti neozbrojenému útočníkovi. Na okraj konstatujeme, 

že použití zbraně v nutné obraně je otázka, kterou lze podřadit pod obecnější téma 

přiměřenosti v nutné obraně. 

Prvním rozhodnutím, kterým se v této podkapitole budeme zabývat je rozhodnutí NS 

SSR, sp. zn. 3 To 2/81, ze dne 17. 2. 1981 (publikováno ve sbírce tr. soudních rozhodnutí 

pod číslem R 19/1982). V předmětném rozhodnutí šlo o následující skutkový stav. 

Rozhodnutím Krajského soudu v Košicích byl obžalovaný zproštěn obžaloby pro trestný 

čin ublížení na zdraví dle příslušných zákonných ustanovení. Obžalovaný se tohoto činu 

měl dopustit tak, že ve večerních hodinách okolo 21. hodiny odešel z pohostinství. Když 

byl již na ulici, spatřil tam tři postávající muže, přičemž mezi nimi byl i poškozený. V 

momentě, kdy kolem nich obžalovaný procházel, napadl ho poškozený razantním úderem, 

kterým ho srazil k zemi, kde ho dále pěstmi bil a kopal do něj. Jedna z osob, které stály s 

poškozeným, slovně povzbuzovala poškozeného v jeho konání. Druhá osoba se odmítala 

podobného jednání zúčastnit. Obžalovaný leže na zemi, bodl kapesním nožem s délkou 

čepele 7, 7 cm do hrudníku poškozeného, čímž zasáhl srdce a způsobil smrt poškozeného. 

Sám obžalovaný nebyl po převezení do nemocnice při vědomí a utrpěl četná zranění, 
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zejména v oblasti hlavy. Důležitou skutečností se při rozhodování jevila skutečnost, že dle 

dokazování si obžalovaný kapesní nůž připravil již ve chvíli, kdy spatřil shora popsanou 

skupinu tří osob; krajský prokurátor v tomto jednání shledával úmysl způsobit 

poškozenému těžkou újmu na zdraví, právě tím, že si nůž předem připravil. Navíc 

zmiňoval, že poškozený útočil toliko rukama, resp. při nepoužití zbraně. NS ve svém 

rozhodnutí konstatoval, že skutečnosti, že poškozený byl fyzicky silnější, že zde byly další 

osoby s poškozeným, z nichž jedna verbálně povzbuzovala poškozeného v jeho konání a z 

nichž druhá se neúčastnila nikterak (což ovšem obžalovaný nevěděl a naopak mohl 

předpokládat, že se tento také připojí k útoku) ve výsledku oprávněně vyvolaly obavu o své 

zdraví, či dokonce život. Tuto obavu zobjektivizoval soud konstatováním toho, že závažný 

následek na zdraví, případně i na životě skutečně hrozil, čemuž nasvědčovaly i po té v 

nemocnici zjištěná zranění obžalovaného. Dále zdůraznil, že kapesní nůž použil až ve 

chvíli, kdy již ležel na zemi a čelil útoku poškozeného, který neustával a stále trval. Podle 

znaleckých posudků pak navíc poškozeného nejdříve zasáhl do dolních končetin a až 

posléze do oblasti hrudníku. Co se týče prokurátorova tvrzení, že obžalovaný měl od 

počátku v úmyslu způsobit újmu poškozenému, což vyplývá z přípravy zbraně již po 

prvotním spatření poškozeného a ostatních osob, NS nejprve zpochybnil, zda vůbec tato 

skutečnost byla dostatečně prokázána, avšak dále konstatoval, že v závislosti na 

prokázaných okolnostech příprava zbraně nevylučuje závěr o splnění podmínek nutné 

obrany, přičemž jako rozhodující označil fakt, že obžalovaný použil nůž proti poškozenému 

až v čase, kdy na něj tento útočil. K čemuž i zkonstatoval, že:  "Skutočnosť, že si niekto 

pripraví na obranu proti hroziacemu a očakávanému útoku zbraň nevylučuje, že ide o 

branu, ani to, že obrana nie je zrejme neprimeraná povahe a nebezpečnosti útoku."
109

 

Dospěl tak k závěru, že odvolání krajského prokurátora není důvodné a opodstatněné, 

pročež jej zamítl a rovněž uzavřel, že Krajský soud v Košicích postupoval v souladu se 

zákonem. 
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Dalším rozhodnutím, kterému se v rámci této podkapitoly chceme krátce věnovat je 

rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 7 To 202/94, ze dne 19. 12. 1994 

(publikováno ve sbírce tr. soudní rozhodnutí pod číslem R 47/1995). V tomto rozhodnutí 

šlo o tento skutkový stav: dne 11. 1. 1994 ve večerních hodinách, tedy kolem 20.45h byla 

obžalovaná po předchozím verbálním konfliktu fyzicky napadena jejím otcem, coby 

poškozeným. Poškozený byl objektivně osobou fyzicky silnější, v době incidentu měl v 

krvi bezmála dvě promile alkoholu. Z dokazování bylo zjištěno, že poškozený býval často v 

podnapilém stavu, avšak k nečekanému fyzickému útoku vůči obžalované došlo poprvé. 

Napadení spočívalo v tom, že chytil obžalovanou pod krkem a začal ji rdousit, čemuž 

přihlíželo dítě obžalované, které hlasitě křičelo. Obžalovaná vyvíjela snahu se ze sevření 

poškozeného vymanit a bránila se rukama, avšak bezvýsledně. Proto, když nemohla dýchat, 

uchopila nůž, který ležel na kuchyňské lince a bodla poškozeného do oblasti břicha. Načež 

po chvíli poškozený sevření povolil a sám se odebral k ošetření do koupelny. Obžalovaná 

opatřila dítě a odešla ke známé, odkud přivolala pomoc- jak policii, tak pomoc lékařskou. 

Sama vypověděla, že si neuvědomila, že bodla poškozeného. Soudní prvního stupně 

zprostil obžalovanou obžaloby, dle které měla spáchat pokus trestného činu ublížení na 

zdraví dle příslušných zákonných ustanovení. Proti rozhodnutí soudu prvního stupně podal 

obvodní státní zástupce odvolání, ve kterém tvrdil, že obranné jednání bylo zcela zjevně 

nepřiměřené způsobu útoku, a tudíž nemohlo splnit podmínky pro to, aby bylo posouzeno 

jako jednání v nutné obraně. Dále uváděl, že je klíčové, zda obžalované skutečně hrozila 

smrt, neboť pokud by tomu taky bylo, pak by její obrana zcela zjevně nepřiměřená nebyla. 

Odvolací soud, Městský soud v Praze dospěl k závěru, že odvolání není důvodné a to 

zejména z následujících důvodů. Rozhodná situace nastala za kontextu, kdy obžalovaná 

nemohla dýchat, v blízkosti hysterickým způsobem křičelo její dítě, a kdy poškozený byl 

osobou fyzicky zdatnější. Na základě provedeného dokazování bylo zjištěno, že obžalovaná 

byla rdoušena značnou intensitou, protože toto zanechalo na jejím těle zřetelné stopy. K 

tomuto odvolací soud doplnil, že k tomu, aby byl někdo urdoušen k smrti, stačí poměrně 

krátký časový úsek, v řádu sekund a nemusí být ani vyvinuta přílišná síla. Sáhnutí po noži, 

po té, co se bezvýsledně snažila vlastní silou vymanit ze sevření poškozeného, bylo dle 

odvolacího soudu pudem sebezáchovy, tedy ne promyšleným jednáním, jehož cílem by 
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bylo zranit poškozeného. Konstatoval, že soud prvního stupně rozhodl správně v souladu se 

zákonem, když určil, že obžalovaná jednala za podmínek nutné obrany a to zejména, když 

vzal v potaz veškeré relevantně související okolnosti daného případu. Ke skutečnosti, že k 

obrannému jednání obžalovaná použila nůž, řekl odvolací soud toto: "Vybočení z mezí 

nutné obrany nelze nutně dovozovat jen z toho, že se obžalovaná bránila zbraní proti 

neozbrojenému útočníkovi."
110

 Odvolací soud tedy odvolání obvodního státního zástupce 

pro jeho nedůvodnost zamítl. 

V rámci cíle této podkapitoly posledním vybraným soudním rozhodnutím je 

rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 1 Tzn 25/97 ze dne 28. 1. 1998 (publikováno ve sbírce tr. 

soudních rozhodnutí pod číslem R 14/1999). Tato kauza spočívala v následujících 

skutkových okolnostech, jež vyplývají z dokazování, které provedly soudy. Obžalovaný 

dne 12. 10. 1993 řídil v nočních hodinách osobní automobil, jsa pod vlivem alkoholu. 

Zastavil před restaurací a hernou, kde stála obžalovanému neznámá skupina osob. V této 

skupině byl přítomen i poškozený. Obžalovaný se dostal do verbálního konfliktu, posléze 

byl napaden poškozeným pěstmi a kopy. Načež obžalovaný reagoval tak, že vytáhl jím 

legálně drženou zbraň zn. ČZ vzor 85 ráže 9 mm, kterou po poškozeném šestkrát vypálil, 

zasáhl poškozeného, způsobil mu těžká zranění, jejímž následkům poškozený později 

podlehl.
111

 Proti rozhodnutí Krajského soudu, kterým byl obžalovaný zproštěn obžaloby, 

kterou mu bylo kladeno za vinu spáchání trestného činu vraždy dle příslušných zákonných 

ustanovení, podal krajský státní zástupce v Ústí nad Labem odvolání, které bylo zamítnuto 

usnesením Vrchního soudu v Praze. Proti tomuto usnesení podala tehdejší ministryně 

spravedlnosti stížnost pro porušení zákona v neprospěch obžalovaného, neboť se 

neztotožňovala se závěry ve věci zúčastněných soudů. Konkrétně nesouhlasila s tím, jak 

soudy hodnotily důkazy.  Zejména vytkla soudům, že považuje za důležité, aby samotný 

skutek, tedy jednání obžalovaného neizolovaly od toho, co předcházelo a tomu, co 

                                                 

110
 Městský soud v Praze, sp. zn. 7 To 202/94, ze dne 19. 12. 1994, odůvodnění str. 2. 

111
 Tyto skutkové okolnosti jsou základním popisem toho, co se v dané kauze odehrálo. Ovšem v kauze bylo 

řešeno nemálo otázek v rámci jejího posuzování. Proto konkrétnější a podrobnější skutkové okolnosti 

popíšeme zejména, pokud jsou relevantní k námi řešené problematice v této podkapitole. 
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následovalo, tedy od jeho kontextu. S tím odmítla názor Krajského soudu, který řekl, že pro 

posouzení skutku není významné, zda byl obžalovaný nucen zastavit či zda zastavil před 

předmětnou restaurací a hernou úmyslně. S tím, že bylo dokázáno, že obžalovanému nic 

nebránilo v tom, aby mohl projet. Dále zkonstatovala, že nastalý útok směřující proti 

obžalovanému, ježto byl doprovázen nadávkami a výhružkami, byl brutálním fyzickým 

napadením obžalovaného, přičemž se poškozený pokusil i o vytažení obžalovaného z vozu.  

Proto lze dle uvedeného v předmětné stížnosti považovat útok za způsobilý ohrozit zdraví 

obžalovaného. Ke střelbě předmětná stížnost uvádí, že se soudy nezabývaly otázkou, zda 

nastalý stav okolností, který z objektivního hlediska vyžadoval obranu, trval po celou dobu 

hrozícího, byť opětovného útoku. Neboť z dokazování vyplynulo, že první střela měla být 

dle obžalovaného výstražnou, druhá zasáhla poškozeného do ramene, čímž otupila jeho 

útok, čehož obžalovaný využil k nastartování vozidla. Tím pro něj dle stížnosti vznikla 

možnost místo opustit. Místo toho ale obžalovaný vypálil další čtyři rány a to z takové 

vzdálenosti a postavení poškozeného, že bylo zřejmé, že zasáhne životně důležité části těla 

poškozeného. Konečně závěrem se ve stížnosti uvádí, že závěr soudů, že obžalovaný v 

rámci svého obranného jednání jednal v přesvědčení toho, že odráží trvající útok 

poškozeného. Když dále vzaly v potaz další aspekty spojené se subjektivním vnímáním 

situace obžalovaným, dospěly k závěru, že obranné jednání nebylo zjevně nepřiměřené. 

Avšak právě co do této části, jež se týká shora nastíněného subjektivního vnímání 

obžalovaného, nezahrnuly skutečnost o přerušované střelbě a reakci na ochablý útok 

poškozeného. V souvislosti s čímž, jak se uvádí v předmětné stížnosti, přešlo jednání 

obžalovaného do nepřiměřeně intenzivní obrany až msty. A tak nemohlo splňovat 

předpoklady nutné pro jednání v nutné obraně.  

NS se na základě podané stížnosti zabýval řízeními, které jí předcházely a 

přezkoumal správnost výroku příslušného soudu, stejně jako procesní stránku věci. Nedošel 

k závěru, že by zde bylo porušení jakéhokoli druhu a to z následujících důvodů. Na základě 

skutečnosti, že obžalovaný řídil vůz v noci, v podnapilém stavu, připustil, že je možné, že 

okolnosti jako skupina lidí postávající při vozovce a další mohly mít vliv na rozhodnutí 

obžalovaného zastavit z důvodu dopravní situace. Rozporuje tvrzení ministryně 
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spravedlnosti v její stížnosti, že to z jakého důvodu obžalovaný zastavil, není podstatné, 

neboť nebylo spolehlivě prokázáno, že by zastavením chtěl obžalovaný vyvolat konflikt s 

na místě přítomnými osobami, mezi nimiž se nacházel i poškozený. K tomu, jak útok a 

obranné jednání probíhalo, provedl krajský soud jako důkaz svědecké výpovědi, které byly 

často rozporné, a proto bylo zcela v pořádku, že když se posuzovala těžko zjistitelná 

skutečnost, použil zásadu "in dubio pro reo". K intensitě obranného jednání NS připomněl, 

že žádný ze svědků nevypověděl, že by jednak střelba byla přerušovaná, že by mezi 

výstřely byla přestávka a jednak že byl motor vozidla v inkriminovaný časový úsek byl 

vypnutý. Naopak dle jednoho ze svědků byl motor v chodu. Což vylučuje to, že by došlo k 

uvedené manipulaci s vozidlem. Dále oprávněnost obavy o své zdraví, snad i život NS 

spatřoval krom shora popsané i v tom, že vozidlo bylo obstoupeno společníky 

poškozeného. Takto vzniklá obava pak byla i dle výpovědi obžalovaného důvodem proč 

vypálil další čtyři rány, když již při druhém výstřelu útok poškozeného ochabl, jak bylo již 

zmiňováno výše. Tato obhajoba obžalovaného nebyla vyvrácena. Dle názoru NS tak 

Krajský soud postupoval správně, přičemž se ztotožnil s právním hodnocením shora 

popsaného skutku, když jej posoudil jako jednání v nutné obraně, neboť shledal, že obrana 

nebyla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku a to zejména s ohledem na okolnosti 

případu. S ohledem na shora uvedené skutečnosti judikoval NS tuto právní větu: "V 

závislosti na konkrétních okolnostech případu není vyloučeno posoudit stav nutné obrany 

jednání osoby, která reaguje na fyzický útok neozbrojeného pachatele opakovaným 

použitím střelné zbraně, přičemž dojde k usmrcení útočníka."
112

 NS tedy uzavřel, že 

Krajský soud posoudil kauzu v souladu se zákonem, a protože ani sám neshledal porušení 

zákona, byla předmětná stížnost zamítnuta. 

Z uvedených soudních rozhodnutí je zřejmé, že samotná skutečnost, že bylo použito 

zbraně proti útočníkovi, který nebyl ozbrojen, neznamená, že nebyly splněny podmínky pro 

jednání v nutné obraně. Dokonce o nesplnění podmínek nutných pro jednání v nutné 

obraně, není rozhodující ani skutečnost, že si obránce předem připraví zbraň k 
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 NS ČR, sp. zn. 1 Tzn 25/97, ze dne 28. 1. 1998. 
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potenciálnímu obrannému jednání. Co je ovšem v tomto kontextu důležité je otázka toho, 

kdy obránce předem připravenou zbraň použije. S ohledem na uvedené, soud posoudí, do 

jaké míry skutečně hrozil útok či zda trval, popř. jaký zájem chráněný zákonem byl v 

ohrožení. Z rozhodnutí je poměrně snadno rozeznatelné, že právě útokem ohrožený zájem 

(život, zdraví) byl hlavním poměřovaným prvkem oproti skutečnosti, že v rámci obranného 

jednání byla použita zbraň, a to proti neozbrojenému útočníkovi.
113

 

5.4 Nutná obrana proti útoku na tělesnou integritu další osoby 

Když jsme v této práci popisovali předpoklady, které musí být splněny pro to, aby 

mohlo být obranné jednání posouzeno jednání v nutné obraně, uváděli jsme předpoklad, 

který spočíval v tom, že obranné jednání musí směřovat proti hrozícímu nebo trvajícímu 

útok, který je cílí na osobu obránce. V praxi ovšem nastávají i situace, kdy takovýto útok 

směřuje alespoň zprvu na osobu další, tedy osobu, která není ani útočníkem ani obráncem. 

Zpravidla tato situace nastane v okamžiku, kdy se do vznikajícího či už probíhajícího 

konfliktu mezi útočníkem a osobou, proti níž útok směřuje, vloží dosud nezúčastněná 

osoba, která zakročí. Po té (čistě z hlediska rolí v konfliktu) bude dosud nezúčastněná 

osoba, obráncem vůči útoku útočníka, který ovšem původně směřoval na někoho dalšího. 

Následující podkapitola má za úkol uvést dvě soudní rozhodnutí, která se v 

předchozím odstavci popsanou problematikou zabývala; zároveň z těchto rozhodnutí 

poukázat na skutkové okolnosti, které byly pro rozhodnutí pro soudy důležité a klíčové a z 

jakých důvodů. 

Prvním rozhodnutím, které zmíníme je rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 4 Tz 40/78, ze 

dne 29. 6. 1978 (publikováno ve sbírce soudních tr. rozhodnutí pod číslem R 9/1980). 
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 Společně s dalšími- jako například se potenciálem útočníka způsobit škodu (soud musí vzít v úvahu, zda 

útočí fyzicky dobře vybavený útočník či osoba nepříliš silná), počet útočníku atd. 



50 

 

Skutkový děj spočíval v následujícím: Obžalovaní M. H. - otec a P. H. - syn
114

, byli 

Okresním soudem v Žiari nad Hronom shledáni vinnými z trestného činu ublížení na 

zdraví, dle příslušných zákonných ustanovení a to na skutkovém základě, že 26. června 

1974 způsobili jako spolupachatelé lehká zranění poškozenému, neboť tento vnikl na 

pozemek obžalovaných, kde fyzicky zaútočil na obžalovaného M. H, strhl ho na zem, kde 

mu dával údery pěstí. Následkem tohoto útoku byl na 10 dní v pracovní neschopnosti. 

Poškozený byl fyzicky zdatnější, navíc o mnoho let mladší než obžalovaný M. H., který se 

tedy nedokázal účinně bránit, pročež volal o pomoc. V reakci na toto volání přiběhl jeho 

syn- obžalovaný P. H. Ten vida nastalou situaci, snažil se bránit obžalovaného M. H. tím, 

že se pokoušel poškozeného stáhnout z obžalovaného M. H., což se mu nepodařilo, pročež 

uchopil dřevěnou laťku a uhodil s ní poškozeného do hlavy. V důsledku toho poškozený 

ukončil trvající útok proti obžalovanému M. H. a zaútočil na obžalovaného P. H. Když 

stále poškozený nereagoval na výzvy obžalovaných, aby zanechal útoků a opustil jejich 

pozemek, uchopil obžalovaný M. H. dřevěnou hůl, kterou zasadil poškozenému několik 

úderů. Až po té poškozený ustal v útocích a opustil předmětný pozemek. Obžalovaní se 

proti shora zmiňovanému rozhodnutí okresního soudu odvolali, avšak Krajský soud v 

Bánské Bystrici jejich odvolání zamítl pro jeho nedůvodnost. Případ se dostal k NS, když 

generální prokurátor k němu podal stížnost pro porušení zákona ve prospěch obžalovaných. 

NS zkonstatoval, že obžalovaný P. H. se do již probíhajícího konfliktu dostal tak, že začal 

odvracet útok poškozeného namířený proti jeho otci, což je důvod, pro který byly splněny 

podmínky pro jednání v nutné obraně, neboť judikoval, že: "K nutnej obrane je totiž 

oprávnený i ten, kto odvracia útok, ktorý smeruje nielem proti nemu, ale aj proti inej 

osobe."
115

 Pokud šlo o jednání obžalovaného P. H., tak ten, dle NS, jednal v souladu s 

podmínkami nutné obrany, a to i proto, že byl oprávněný se bránit, když útok poškozeného 

směřoval i vůči němu po té, co obžalovaný P. H. nejprve odpovídajícím způsobem bránil 

svého otce, tedy obžalovaného M. H. Krom jiného NS ještě zkonstatoval, že útok 
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 Byť jsme doposud iniciály zúčastněných v uváděných rozhodnutích nezmiňovali, zde je pro vhodnost 

uvádíme.  
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poškozeného způsoboval ohrožení vícero zájmů chráněných zákonem, když nebylo 

ohroženo toliko zdraví obžalovaných, ale i jejich domovní svoboda. Po posouzení 

skutkových okolností případu zrušil NS obě rozhodnutí předchozích stupňů a obžalované 

zprostil obžaloby. 

Následující rozhodnutí bylo vydáno NS ČSR pod sp. zn. 7 Tz 67/69, dne 23. 9. 1969 

(publikováno ve sbírce tr. rozhodnutí pod číslem R 7/1970). V tomto rozhodnutí předmětný 

soud rozhodoval v kontextu následujícího skutkového stavu: obžalovaný byl shledán 

vinným Okresním soudem v Opavě z trestného činu ublížení na zdraví dle příslušných 

zákonných ustanovení. V průběhu dokazování bylo zjištěno, že obžalovaný procházel 

výčepem, kde spatřil poškozeného, který byl zjevně pod vlivem alkoholu, jak se dohaduje s 

třetí osobou, pozdějším svědkem (dále jen "třetí osoba"). Poškozený se násilně pokoušel 

vyvést třetí osobu z místnosti, přičemž ho držel za klopu kabátu a třásl s ním. Obžalovaný 

ve snaze zabránit konfliktu, i s přihlédnutím k pro něj známé skutečnosti, že poškozený 

mívá po požití alkoholického nápoje sklony k agresivitě, přistoupil k poškozenému a slovy 

ho vyzval k tomu, aby poškozenému "dal pokoj". Reakcí poškozeného bylo, že levou rukou 

uchopil obžalovaného pod krkem za košili s takovou intensitou, že mu utrhl několikery 

knoflíky. Načež mu obžalovaný, ve snaze předejít dalšímu konfliktu (dle jeho výpovědi), 

uštědřil čtyři údery pěstí do obličeje. Skutečnosti vypovězené obžalovaným o průběhu 

události byly dále potvrzeny svědeckými výpověďmi dalších svědků. Okresní soud dospěl 

k závěru, že obžalovaný udeřil poškozeného bezdůvodně. K tomu NS ČSR
116

 sdělil, že 

okresní soud nevzal v potaz výsledek dokazování, kterým bylo zjištěno, že k újmě 

poškozeného došlo po té, co tento vedl útok proti obžalovanému. Obžalovaný navíc tvrdil, 

a vyplývalo to i ze zjištěného, že se snažil předejít většímu konfliktu mezi třetí osobu a 

poškozeným, neboť znal jeho sklon k agresivnímu jednání v opilosti. Dle NS tedy okresní 

soud zmiňuje ve svém odůvodnění, že "k nutné obraně je oprávněn i ten, kdo odvrací útok, 
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 Předseda NS totiž podal stížnost pro porušení zákona, v níž vytýkal, že okresní soud náležitě nezhodnotil 

veškeré skutečnosti týkající se předmětného činu v kontextu toho, zda jednání obžalovaného nepřipadá v 

úvahu posoudit jako obranné jednání vůči útoku poškozeného. 
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který směřuje i proti jiné osobě".
117

 Dodal, že vmísení se obžalovaného do potenciálně 

rostoucího sporu, bylo odůvodněno snahou zabránit násilí na třetí osobě, tudíž se nemůže 

ztotožnit s tvrzením okresního soudu, že jednání obžalovaného bylo bezdůvodné. NS 

rozhodnutí okresního soudu zrušil a vrátil k dalšímu projednání a rozhodnutí. 

 Ze shora uvedených rozhodnutí je zřejmé, že je v rámci nutné obrany posoudit i 

obranné jednání osoby, která se takto snažila zabránit útoku, který hrozil či trval osobě 

odlišné od něj. Samozřejmě za předpokladu, že budou splněny předpoklady pro jednání v 

nutné obraně. Soudy posoudí kromě samotného obranného jednání i další okolnosti 

případu. Kupř. jistě hrálo v rozhodnutí prvního případu roli to, do jaké míry bylo obranné 

jednání případné, když původní napadený byl tělesnou konstitucí slabší a o mnoho starší 

než útočník aj. Nehledě na to že, jak se domníváme, pokud obecně někdo vstupuje s 

dobrými motivy (pomoci osobě na kterou je útočeno atd.) do již probíhajícího konfliktu, je 

to činnost, která je záslužná. Soudy pak mají velký vliv na to, jak širokou veřejností bude 

tato možnost vnímána. Pokud budou podmínky nastaveny příliš příkře (kupříkladu, že 

podmínky nutné obrany by nebyly dány, pokud by útok nesměřoval přímo proti obránci, 

když tento brání jinou osobu aj.), mohlo by to v důsledku znamenat, že ochota občanů 

vstupovat do obranného jednání vůči útoku směřujícímu proti integritě jiné osoby, bude 

nižší. Což dle názoru autora této práce by bylo jevem nežádoucím. 

5.5 Nutná obrana proti úkonům úřední osoby 

V předchozích kapitolách této práce, kde jsme se věnovali teoretickému popisu 

institutu nutné obrany, jsme mj. zmínili, že obranné jednání ve smyslu nutné obrany lze 

směřovat proti útoku na zájem chráněný zákonem. Zároveň takovýto útok musí být 

protiprávní. To v důsledku znamená, že proti útoku, který je ze zákonných důvodů 

dovolený, není obecně protiprávní obranné jednání přípustné. To platí za předpokladu, že 
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 NS ČSR, sp. zn. 7 Tz 67/69, ze dne 23. 9. 1969, odůvodnění str. 1. 
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postup úřední osoby (typicky proti zásahu příslušníka policejního orgánu v rámci výkonu 

jeho služby) je v souladu se zákonem a v mezích její působnosti. 

K dalšímu objasnění problematiky nastíněné v předchozím odstavci je relevantní 

rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 6 Tz 70/79, ze dne 18. 1. 1980 (publikováno ve sbírce tr. 

rozhodnutí pod číslem R 47/1980). V předmětném rozhodnutí šlo o následující skutkový 

děj. Rozhodnutím Okresního soudu byl obžalovaný shledán vinným z trestného činu útoku 

na veřejného činitele, dle příslušných zákonných ustanovení. V nočních hodinách se 

obžalovaný dostal do potyčky s číšníkem v jednom z lokálních motelů, přičemž číšníka i 

napadl. V tomtéž motelu byl i příslušník Sboru národní bezpečnosti, jež byl tedy úřední 

osobou, ovšem v inkriminované době nebyl ve službě a v motelu byl toliko jako civilní 

osoba, v tomto případě byl zároveň i poškozeným. Po shora popsaném sporu mezi číšníkem 

a obžalovaným, se poškozený jal číšníka bránit, načež obžalovaný opustil motel. 

Poškozený se vydal na služebnu, kde výtržnost oznámil. Příslušník Sboru národní 

bezpečnosti, mající zrovna službu na služebně slíbil, že na místo pošle hlídku. Poškozený 

se po té vrátil zpět k motelu, kde už ovšem poškozeného nenašel, proto se ještě s dalšími 

osobami vypravil k bydlišti obžalovaného, a to ještě před slíbeným příjezdem hlídky. 

Poškozený vešel do bytu obžalovaného, kterýžto už byl v nočním úboru a spal, resp. se 

chystal spát. Poškozený se prokázal služebním průkazem a vyzval obžalovaného, aby šel s 

nimi na služebnu. Obžalovaný s nimi šel, ale když nastupoval do vozu, otočil se a utíkal 

zpět do jeho bytu, poškozený a ostatní osoby ho následovali. V bytě byl poškozený 

obžalovaným napaden a udeřen rukou do obličeje. Dále sebral obžalovaný nůž a rovněž 

zaútočil, přičemž poranil poškozeného, který tímto utrpěl zranění, které vyžadovalo léčení 

v délce 10 dnů. Obžalovaný podal ke Krajskému soudu odvolání, který zrušil rozhodnutí 

okresního soudu a obžalovaného zprostil obžaloby. Následně byla generálním 

prokurátorem podána stížnost pro porušení zákona v neprospěch obžalovaného, pročež se 

případem zabýval uvedený NS. Ten mj. uvedl na základě prostudování spisu a skutkových 

okolností, že k útoku obžalovaného na poškozeného došlo dvě a půl hodiny po té, co došlo 

k původnímu sporu mezi číšníkem a obžalovaným, potažmo zákroku poškozeného. 

Zároveň ve chvíli, kdy obžalovaný již byl doma a chystal se spát. NS zkonstatoval, že dle 
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tehdy platných zákonů, jsou zákroky a opatření, na které je příslušník Sboru národní 

bezpečnosti, který je mimo službu oprávněný a povinný, jsou obecně vázané na existenci 

bezprostředního ohrožení zákonem chráněných zájmů. Vytkl proto okresnímu soudu, že se 

vůbec nezabýval, zda v době zákroku poškozeného šlo o situaci, kdy ze strany 

obžalovaného šlo o bezprostřední ohrožení ve smyslu předešlé věty. Položil otázku, proč se 

nezabýval tím, jaké důvody měl poškozený k tomu, že jsa mimo službu se vydal vykonávat 

zákrok i po té, co záležitost oznámil na příslušných místech kolegům, kteří byli ve službě, 

kteří zároveň konali tím, že vyslali na místo hlídku. V neposlední řadě se okresní soud 

nevypořádal se skutečností, že k předmětnému zákroku došlo dvě a půl hodiny po 

původním incidentu. Konstatoval, že "ak príslušník ZNB prekorčí svoju právomoc a 

uskutočňuje zákrok, na ktorý nie je podla zákona oprávnený, nepožívá ochranu verejného 

činitela. Útok na jeho zdravie pri takomto zákroku, ak občan prekročí hranice nutnej 

obrany, možno pripradne posúdiť len ako trestný čin proti zdraviu."
118

 NS zrušil obě 

rozhodnutí předchozích instancí, a vrátil věc okresnímu soudu k opětovnému projednání a 

rozhodnutí. Zároveň uvedl, že pokud okresní soud dojde k závěru, že došlo poškozeným k 

překročení své pravomoci či vykonával svou pravomoc takovým způsobem, který 

odporoval zákonu, pak se ve spojení se předmětný čin nebude moci posoudit jako trestný 

čin útoku na veřejného činitele dle příslušných ustanovení. Samozřejmě to neovlivní 

zkoumání toho, zda nedošlo k jiným trestným činům. 

 

5.6 Nutná obrana v souvislosti s použitím jiného způsobu obrany než 

obránce zamýšlel 

Z teorie trestního práva i z doposud uvedených judikátů je zřejmé, že soudy ve svém 

rozhodování o konkrétním činu musí vzít v potaz nemálo jednotlivostí (okolností případu), 

pro celkové správné posouzení celého případu, a tyto správně zařadit. To znamená, že daný 
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případ musí posoudit ve všech jeho souvislostech. Jednou z těchto jednotlivostí je 

subjektivní vnímání obránce vzhledem k jeho obrannému jednání. Spornou otázkou, která v 

této souvislosti vyvstává je, jakým způsobem soudy posoudí, když obránce zvolí jistý 

obranný postup, ale výsledek celkového obranného jednání bude mít jiný důsledek, než 

očekával. 

Jedním z případů, který se touto spornou otázkou vypořádával je rozhodnutí NS SSR, 

sp. zn. 6 Tz 30/82, ze dne 14. 5. 1982 (publikováno ve sbírce soudních tr. rozhodnutí pod 

číslem R 12/1983). V tomto rozhodnutí šlo o následující skutkový stav.
119

 Rozhodnutím 

Okresního soudu v Michalovciach byl obžalovaný M. H. uznán vinným pro trestný čin 

porušování osobní svobody dle příslušných zákonných ustanovení. Zároveň obžalovaný J. 

T. ml. byl uznán vinným z trestného činu ublížení na zdraví dle příslušných zákonných 

ustanovení. Když po zrušení tohoto rozhodnutí Krajským soudem v Košicích okresní soud 

opětovně rozhodoval, zprostil obžalovaného J. T. ml. obžaloby. Odvolání proti tomuto 

rozhodnutí bylo krajským soudem zamítnuto. Dále z procesního hlediska došlo k tomu, že 

generální prokurátor podal stížnost pro porušení zákona v neprospěch obžalovaného J. T. 

ml. Ke konfrontaci mezi zúčastněnými došlo tím způsobem, že obžalovaný M. H. přišel na 

pozemek obžalovaného J. T. ml a jeho otce, kde tito spolu pokojně rozmlouvali. Když 

obžalovaný J. T. ml. zjistil, že přicházející obžalovaný M. H. má v ruce nůž a hlasitě 

nadává, vykřikl, načež jeho otec počal utíkat do letní kuchyně a obžalovaný J. T. ml. běžel 

do dílny. Obžalovaný M. H. se mezitím násilně dobýval do dveří letní kuchyně, přičemž 

používal i nože, stačil dveře zčásti vysklít a dále hlasitě křičel. Reakcí obžalovaného J. T. 

ml. bylo, že v dílně sebral dvouhlavňovou brokovnici kalibru 16mm a běžel k předmětným 

dveřím. Když doběhl, obžalovaný M. H. se otočil proti němu a křičel, že ho zabije spolu s 

jeho celou rodinou. Obžalovaný J. T. ml. mířil zbraní směrem k zemi, ve snaze toliko 

postrašit útočníka zvukem zbraně zmáčkl nejdříve jednu spoušť, avšak bezvýsledně 

vzhledem k reakci obžalovaného M. H.; proto zmáčkl i druhou spoušť, po čemž vyšla rána, 
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která zasáhla obžalovaného M. H. do kolene. Rána ho zranila takovým způsobem, že ustal 

v útoku. Obžalovaný J. T. ml. následně zavolal lékaře a příslušníky Veřejné bezpečnosti. 

Shora uvedené okolnosti případu jsou v té verzi, kterou shledal NS jako nejvíce 

odpovídající skutečnému průběhu, jelikož bylo pracováno s více verzemi. Následně se 

vypořádával s námitkami uvedenými ve shora uvedené stížnosti. A to zejména s tou, že 

obžalovaný J. T. ml. nevystřelil úmyslně, neboť se domníval, že zbraň nemá nabitou, tedy 

nemohl úmyslně konat v nutné obraně. NS k tomuto řekl, že pokud by uvedené akceptoval 

došlo by k paradoxu, kdy by obránce za předpokladu splnění podmínek nutné obrany nebyl 

trestně odpovědný za úmyslný trestný čin, avšak pokud by jeho zavinění bylo nedbalostní 

(tedy náhodný výstřel), byť za současného zachování podmínek pro nutnou obranu, byl by 

trestně odpovědný; což označil jako neakceptovatelné.  Dále řekl, že co se subjektivní 

stránky týče, postačí, když obránce ví, že odvrací hrozící či trvající útok a jaká je intensita 

obrany, případně jaké následky je způsobilá způsobit. "[O]branu proti takému útoku reálne 

existujúcemu nemožno považovať za neprimeranú len proto, že napadnutý zamýšlal použiť 

proti útoku iný, miernejší sposob obrany, než ktorý skutočne použil, pokial táto iná forma 

obrany nevybočila ešte z rámca primeranosti vzhladom na povahu a nebezpečnosť 

útoku."
120

 NS nespatřoval tedy v tomto směru nesoulad se zákonem, zároveň po té co 

přezkoumal všechny ostatní okolnosti, zamítl předmětnou stížnost, neboť neshledal v 

postupu soudů obou stupňů rozpor se zákonem. 

Rozhodujícím tedy v posouzení nebyla skutečnost, že mezi zamyšleným jednáním 

obránce a výsledkem obranného jednání byl nesoulad. Rozhodné bylo to, zda obranné 

jednání i přesto bylo stále ještě v mezích nutné obrany. 

V této kapitole jsme se věnovali vybraným sporným otázkám, které vyvstaly v soudní 

praxi. Nabídli jsme výběr konkrétních, s danou spornou otázkou souvisejících soudních 

rozhodnutí. Pokusili jsme se nejprve popsat relevantní skutkové okolnosti a po té jsme 

přiblížili, co příslušný soud v dané kauze rozhodoval a dle jakých kritérií. Linií, která 
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prostupovala veškeré v této práci uvedené judikáty, byla skutečnost, že soudy ve svém 

rozhodování musely posoudit každý případ jednotlivě v celé své komplexnosti a že to, za 

jakých okolností se daný čin odehrál, mělo klíčový dopad na posouzení, zda šlo či nešlo o 

nutnou obranu.
121

 Soudy tak musely posuzovat záležitosti jako charakteristiku, pověst, 

schopnosti útočníka, resp. obránce a jejich vzájemné porovnání, dále skutečnosti rozhodné 

pro to, jak obránce subjektivně vnímal nastalou situaci zároveň s porovnáním, jak moc toto 

subjektivní vnímání korespondovalo s objektivně nastalou situací, dále způsob útoku, 

následky útočníkova, resp. obráncova jednání apod. 
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6 Závěr 

Po prostudování judikatury související se shora uvedenými spornými otázkami jsme 

zjistili, že při posuzování jednotlivých kauz soudy, bylo nezbytné každou z nich posoudit 

individuálně, ve všech jejích souvislostech. Takovéto relevantní souvislosti byly např. 

charakteristika útočníka, jeho pověst, subjektivní vnímání nastalé situace obráncem, 

objektivně ohrožený zákonem chráněný zájmem atd. Dále vyplynuly určité závěry soudů, 

které budou moci být používány na obdobné případy, tudíž se neváží toliko na konkrétní 

okolnosti ve smyslu uvedeného v předchozí větě. V souvislosti s tímto je vhodné zmínit 

zjištění, že v judikatuře trestních soudů ve spojitosti s nutnou obranu panuje do velké míry 

kontinuita. I proto je v práci odkazováno na rozsudky soudů, které jsou datovány v 

minulém století, ještě za minulých režimů. Nutno podotknout, že i současná soudní praxe 

se na tyto rozsudky vesměs odkazuje a nezřídka je používá ve svých rozhodnutích. 

 

Práce byla systematizována do šesti kapitol, přičemž kapitola první byla dedikována 

úvodu a kapitola šestá závěru. Ve druhé kapitole jsme vymezili pojem nutné obrany jako 

takový a zařadili jej do systému české trestního práva, přičemž jsme věnovali pozornost 

okolnostem vylučujícím protiprávnost obecně. Druhá kapitola dále vymezila v souladu s 

odbornou literaturou, právní teorií i judikaturou základní předpoklady nutné proto, aby 

dané jednání mohlo být považováno za nutnou obranu. Třetí kapitola byla rozdělena do 

dvou hlavních částí- jednak části věnující se pojmu útok a jednak část obrana. V části 

věnující se útoku jsme se zabývali směřováním útoku proti zájmům chráněným zákonem, 

samotným pojmem útoku, osobou útočníka, problematice společenské škodlivosti v 

souvislosti s útokem. Současně byl v rámci této části o útoku věnován oddíl rovněž 

požadavku protiprávnosti útoku, stejně jako oddílu o požadavku, aby útok byl 

bezprostředně hrozící a aby trval a vymezení těchto pojmů. Ve druhé části třetí kapitoly, 

která se věnovala obraně samotné, bylo cíleno na vysvětlení pojmu obranné jednání, kde 

jsme se zabývali subjektem obrany, jednání a jeho formami a další. V rámci druhé části 

třetí kapitoly byl rozebírán pojem "zcela zjevná nepřiměřenost", přičemž v tomto kontextu 

práce pojednávala i o rozdílech mezi přiměřeností a proporcionalitou; rovněž se práce 
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krátce věnovala problému překročení mezí nutné obrany z teoretického hlediska. 

Následovala kapitola čtvrtá pojednávající o úloze soudních rozhodnutí v právním systému 

ČR, která byla příhodná zejména s ohledem na skutečnost, že judikatura jako taková je 

nedílnou součástí předmětu této práce. Tato kapitola rozebírala úlohu soudních rozhodnutí 

jednak vůči konkrétnímu adresátovi, jehož práv a povinností se dotýkají, jednak vůči 

ostatním soudům napříč soudní hierarchií a jednak vůči veřejnosti, jakožto adresátům 

právních norem. Tímto byla uzavřena teoretická část této práce. V rámci zpracovávání této 

části vyvstávalo nemálo sporných otázek, což bylo ale zároveň dobrou přípravou matérii 

kapitoly páté. Cílem páté kapitoly bylo z pohledu konkrétních kauz uvést některé sporné 

otázky, které vyplynuly v návaznosti na uvedené v teoretické části této práce. Pozornost 

byla věnována (i) otázce subsidiarity v souvislosti s institutem nutné obrany, dále (ii) 

problematice tzv. putativní nutné obrany, (iii) použití zbraně v nutné obraně, a to zejména 

vůči útočníkovi, který nebyl ozbrojen, dále (iv) otázce nutné obrany proti útoku na tělesnou 

integritu další osoby, (v) nutné obraně proti útokům úřední osoby a konečně (vi) nutné 

obraně v souvislosti s použitím jiného způsobu obrany než obránce zamýšlel. Ke každé z 

uvedených otázek bylo uvedeno několikero relevantních soudních rozhodnutí a popsány 

kauzy, které byly rozhodovány, přičemž cílem bylo zjistit a posléze vymezit, co bylo 

konkrétními posuzovanými skutečnostmi, které byly rozhodné pro rozhodnutí soudu tím či 

oním způsobem. 

 

Doufáme, že tato práce posloužila k dalšímu objasnění některých sporných otázek v 

judikatuře ve spojení s institutem nutné obrany; a tak k jeho větší použitelnosti, neboť kdo 

zná právo, může ho snadněji i uplatňovat. 
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Seznam použitých zkratek 

ČR   Česká republika 

ČSSR   Československá socialistická republika 

SSR   Slovenská socialistická republika 

ČSR   Česká socialistická republika 

TZ   Zákon č. 40/2009 Trestní zákoník 

NS   Nejvyšší soud 

ÚS   Ústavní soud 
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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. 
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Abstract 

The focus of the thesis is set on the controversial issues connected with a legal institute 

of Czech criminal law called „self-defence“, and how these controversial issues were dealt 

with within judicial practice. The first chapter serves as an introduction to the whole topic. 

The second chapter describes the concept of self-defence, as well as its prerequisites. The 

self-defence was classed into the system of criminal law. The goal of the third chapter is to 

define preconditions which are necessary in connection with application of the self-defence 

institute. The main parts of this chapter describe firstly attacking, first of all and secondly 

defence. Subsections of this chapter analyse the term of attacking itself, the attacker and his 

characteristics, the term of harmfulness of such attacks towards society. As for the second 

part of the third chapter it focuses on the defence itself, its proportionality etc. The fourth 

chapter is about the role of judicial practice within the context of Czech legal system. This 

chapter serves as a relevant contribution to the main part of the thesis, which is chapter five. 

Chapter five introduces specific cases, especially those which were at some point 

controversial. The specific case is briefly described and the controversial issue is named 

and further examined. Every chosen case is concluded with a description of approaches of 

involved courts and their rulings. The specific controversial issues which were reviewed in 

the thesis are these: (i) subsidiarity and self-defence, (ii) putative self-defence, (iii) weapon 

used in self-defence, (iv) self-defence against attacks oriented towards the physical integrity 

of another person, (v) self-defence against attack of officials and (vi) self-defence in 

connection with a different outcome of defence that is intended. 
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