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Zákon č. 40/2009 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

Hlava III 

Okolnosti vylučující protiprávnost činu 

§ 28 

Krajní nouze 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit 

jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, 

který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

§ 29 

Nutná obrana 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 
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1. Okolnosti vylučující protiprávnost 

1.1 Úvod 

Nutná obrana a krajní nouze náležejí mezi tzv. okolnosti vylučující protiprávnost činu. Trestní 

zákoník upravuje vedle krajní nouze a nutné obrany ještě oprávněné použití zbraně (§32) a 

nově i svolení poškozeného (§30) a přípustné riziko (§31). Jejich výčet přesto ani dnes není 

uzavřený. Vzhledem k tomu, že okolnosti vylučující protiprávnost zužují podmínky trestní 

odpovědnosti ve prospěch pachatele, je přípustné, aby nauka a praxe analogicky k případům 

výše jmenovaným uznávaly i okolnosti další, v zákoně výslovně neuvedené, např. přikázané 

nebo dovolené jednání. Smyslem okolností vylučujících protiprávnost je vyloučit z trestního 

postihu ty činy, které sice vykazují znaky skutkové podstaty některého trestného činu, ale 

které postrádají společenskou škodlivost. Skutkové podstaty usilují o co nejobecnější 

vystihnutí typických znaků jednání, která zpravidla bývají pro společnost škodlivá. Mohou 

tak zahrnout i jednání, jinak trestné, které v konkrétním případě z nějakého důvodu škodlivé 

není a trestné by být nemělo. I tyto důvody je třeba typizovat, vymezit okruh podmínek, 

v jejichž splnění spočívají, co nejpřesněji v zájmu zachování právní jistoty veřejnosti a 

zabránění nahodilosti a nejednotnosti v rozhodování orgánů činných v trestním řízení.  

Okolnosti vylučující protiprávnost mají některé společné rysy. Jsou společensky prospěšné – 

slouží spravedlivé ochraně individuálních i společenských zájmů. Z právního hlediska každá 

z nich přichází v úvahu u kteréhokoliv trestného činu. Pokud je někdy uplatnit nelze, pak 

důvod spočívá ve faktické povaze konkrétního činu. Všechny tyto okolnosti mají stejný 

právní účinek - vylučují protiprávnost a trestnost, a to od samého počátku. O trestný čin se 

vůbec nejedná (a nemůže se jednat ani o přestupek). Tím se odlišují od tzv. důvodů zániku 

trestnosti, které nastávají až po spáchání trestného činu a působí až dodatečný zánik jeho 

trestnosti. Proti jednání vykonávanému za některé z těchto okolností není přípustné využití 

jiné z nich (např. není dovolená nutná obrana proti jednání v krajní nouzi a naopak). Může 

nastat situace, kdy jednání bude splňovat podmínky více okolností vylučujících protiprávnost 

současně (např. nutná obrana a dovolené užití zbraně).                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Velmi blízké jsou si zejména krajní nouze a nutná obrana. Obě představují střet různých 

chráněných zájmů, z nichž jednomu (některým) je třeba dát přednost na úkor druhého 

(jiných). Obě slouží ochraně stejného okruhu zájmů. Mají rovnocenné postavení. Jsou, až na 
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výjimky, právem, ne povinností. Jednající v nutné obraně nebo krajní nouzi zásadně 

nenahrazuje škodu způsobenou útočníkovi ani třetím osobám. V jistém smyslu je nutná 

obrana speciálním případem krajní nouze, neboť nebezpečí odvracené v krajní nouzi může 

spočívat mimo jiné i v takovém protiprávním lidském jednání, jež bude i útokem ve smyslu 

nutné obrany. Naopak nejpodstatnějším rozdílem a klíčem k rozlišení obou institutů je 

zaměření jednajícího. Při nutné obraně směřuje jednání obránce vždy proti útočníkovi a 

útočníkovi je působena škoda, zatímco pokud vzniká škoda jednáním v krajní nouzi, pak vždy 

osobě od útočníka odlišné (ať už útočník existuje, nebo ne), osobě, která nebezpečí zpravidla 

nevyvolala a často není ani přítomna. Přitom nebezpečí může být v obou případech totožné. 

Tak např. je-li přepaden zaměstnanec bezpečnostní agentury, převážející svěřené peníze, a 

nucen k jejich vydání, může se pokusit útočníkům ubránit, nebo usoudí, že obrana nemá 

smysl, a svěřené peníze vydá – škoda tak vznikne jeho zaměstnavateli. V prvním případě bude 

pro vyloučení trestní odpovědnosti třeba zkoumat, zda byly splněny podmínky nutné obrany, 

v druhém případě podmínky krajní nouze. Vzhledem k tomu, že v krajní nouzi je škoda téměř 

vždy působena někomu, kdo se na vzniku nebezpečí nepodílel, klade zákon na jednání 

v krajní nouzi mnohem přísnější požadavky než na nutnou obranu. Jde zejména o podmínku 

subsidiarity, vážící krajní nouzi na nemožnost odvrácení nebezpečí bez způsobení škody. 

Zatímco na útočníka není třeba brát takové ohledy, proto pro nutnou obranu subsidiarita 

neplatí a napadený má právo volby, zda se bude bránit, či se útoku vyhne např. útěkem. Ze 

stejného důvodu je odlišně konstruován i požadavek proporcionality. V krajní nouzi 

způsobená škoda (následek obecně) nesmí být zřejmě stejná nebo větší než ta, která hrozila. U 

nutné obrany se nesrovnává samotná škoda, nýbrž celkový způsob obrany a útoku, přičemž se 

předpokládá obrana intenzivnější než útok a je dovoleno způsobit útočníkovi škodu i zřejmě 

větší. 

 

1.2 Nástin historického vývoje právní úpravy nutné obrany a krajní nouze  

Beztrestnost nutné obrany je uznávána v právu odedávna a postupem doby dochází k 

rozšiřování okruhu zájmů, které lze chránit. Krajní nouze začíná být právně upravována 

později a méně úplně. Významnou právní úpravu zejména nutné obrany obsahoval trestní 

zákoník tehdejší rakouské říše č. 117/1852 ř. z. (Zákon o zločinech, přečinech a přestupcích), 

platný na našem území v novelizovaném znění až do roku 1950. Ten stanovil, že ke zločinu se 
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vyžaduje zlý úmysl, a dále jmenoval okolnosti, které zlý úmysl vylučují. Mezi nimi i 

spravedlivou nutnou obranu a krajní nouzi:  

(§2) „Proto nepřičítá se konání neb opominutí za zločin…, když skutek se stal z neodolatelného donucení, 

nebo u výkonu spravedlivé nutné obrany. Že však tu byla spravedlivá nutná obrana, za to se má míti jen 

tehdy, když lze z povahy osob, času, místa, ze způsobu útoku, nebo z jiných okolností důvodně souditi, že 

pachatel užil toliko obrany potřebné, aby odvrátil od sebe neb od jiných protiprávní útok na život, na 

svobodu nebo na jmění, nebo že toliko z poděšení, ze strachu nebo z leknutí vykročil z mezí takové 

obrany. Vykročení takové může se však podle povahy okolností trestati … za čin trestný z nedbalosti.“ 

I po bezmála 160 letech se toto vymezení nutné obrany jeví jako velmi zdařilé a výčty 

okolností útoku a tolerovaných důvodů překročení mezí dokonce nápadně připomíná návrh 

trestního zákoníku účinného od letošního roku. Uznává se, že nutná obrana vylučuje 

protiprávnost činu, nikoli jen jeho trestnost. Důsledkem je nepřípustnost nutné obrany proti 

jednání v nutné obraně, ale také neexistence povinnosti k náhradě škody. Útok na život je 

vykládán extenzivně jako útok na tělesnou integritu vůbec, zatím však nepatří mezi chráněné 

zájmy např. čest nebo svoboda rozhodování o pohlavním životě ani zájmy společnosti či 

státu.1 Dovoleno je bránit i zájmy jiného. V případě vykročení z mezí nutné obrany se 

rozlišuje exces jarý (stenický), vyvolaný např. zlostí, hněvem nebo pomstychtivostí, a exces 

chabý (astenický) z poděšení, strachu nebo leknutí.2 Při excesu astenickém nemůže jít o 

zločin. Podmínky nutné obrany jsou v průběhu let dále zpřesňovány judikaturou: Tak není 

vyžadováno, aby se napadený útoku vyhnul útěkem; Ke chráněným zájmům náleží čest a 

nedotknutelnost lidského těla (R 1633/23)3. Vykročení z mezí nutné obrany je podmíněno 

vědomím pachatele, nebo alespoň možností uvědomění si, že překračuje mez toho, co bylo 

potřebné (R 3791/29). Proti úkonu úřední osoby je nutná obrana vyloučena, ledaže by tento 

úkon byl sám bezprávný (R 3818/29). 

Citované ustanovení §2 obsahuje i stručnou úpravu institutu krajní nouze: Není trestným 

činem skutek, který se stal z „neodolatelného donucení“. O subsidiaritě ani proporcionalitě, 

jak je známe dnes, není v ustanovení ani zmínka, leč právní teorie i praxe podmiňují krajní 

nouzi tím, že nebezpečí nebylo lze odvrátit jinak, než způsobením trestného činu, a 

připouštějí, aby jednající v krajní nouzi způsobil škodu stejně velkou, jako hrozila. „Pouze na 

člověku abnormální morální síly lze žádat, aby obětoval raději stejně cenný statek svůj než 

cizí. Právo však neplatí jen pro abnormálně statečné lidi, ale především pro lidi obyčejné. 
                                                           
1
 Kuchta J.: Nutná obrana (Nakladatelství Masarykovy university; Brno; 1999), str. 30 

2
 Lata J.:  Vývoj institutů nutné obrany a krajní nouze v českých zemích (Trestní právo; 2/1999) 

3
 Naopak R 3584/29 
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Trestat zásadně i tehdy, pokud by k poslušnosti zákona bylo zapotřebí nadprůměrné 

statečnosti, pak není správné.“ 

V roce 1950 je vydán trestní zákoník č. 86/1950 Sb., postavený na zcela nových 

ideologických základech:  

(§8) „Jednání jinak trestné, jímž někdo odvrací útok na lidově demokratickou republiku, její 

socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu, nebo na jednotlivce, není trestným činem, jestliže  

     a) útok přímo hrozil nebo trval, 

     b) obrana byla útoku přiměřená.“ 

Obrana je vztažena i na zájmy společnosti, neurčitě formulované a nadřazené zájmům 

individuálním. U zájmů jednotlivce již není omezena jen na život, svobodu nebo majetek. 

Požadavek přiměřenosti je vykládán tak, že se nevyžaduje úplná úměrnost mezi významem 

zájmu ohroženého útokem a zájmu dotčeného obranou, mezi škodami nesmí být velký 

nepoměr.4  

(§9) „Jednání jinak trestné, jímž někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící lidově demokratické republice, 

její socialistické výstavbě, zájmům pracujícího lidu, nebo jednotlivci, není trestným činem, jestliže 

a) způsobená škoda je menší než ta, která hrozila, a 

b) nebezpečí nebylo možno odvrátit jinak. 

Nejde o krajní nouzi podle odst. 1, jestliže ten, komu nebezpečí hrozilo, byl povinen je snášet.“ 

Trestní zákon 140/1961, platný až do 31. 12. 2009 a za tu dobu bezmála sedmdesátkrát 

novelizovaný, rozšiřuje podmínky nutné obrany i krajní nouze ve prospěch obránce: 

(§13) „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný 

tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zřejmě nepřiměřená povaze 

a nebezpečnosti útoku.“ 

Chráněny jsou obecně ty zájmy, které chrání trestní zákon. Obrana nemusí být jen přiměřená, 

ale může být dokonce zřejmě nepřiměřená. Další rozšíření mezí nutné obrany přináší novela 

č. 290/1993 tím, že místo obrany „zřejmě nepřiměřené povaze a nebezpečnosti útoku“ 

zakazuje až obranu „zcela zjevně nepřiměřenou způsobu útoku“. V tomto znění je 

ustanovení o nutné obraně převzato i do nového trestního zákoníku č. 40/2009; o změnách, 

které z novely vyplynuly, i o smyslu pozměněného ustanovení bude pojednáno níže. 

                                                           
4
 NS ČSR – 6 Nt 301/58 
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(§14) „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto 

zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných 

okolností odvrátit jinak, anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, 

který hrozil.“ 

Místo škody se mluví obecněji o následku. Stejná závažnost následků nesmí být zřejmá. 

Oproti předchozí úpravě chybí ustanovení o povinnosti nebezpečí snášet, přesto je jako důvod 

vyloučení krajní nouze nadále uznávána.  
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2 Nutná obrana 

§ 29 Nutná obrana 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

2.1 Úvod 

Podstatou nutné obrany je umožnit odvrácení útoku na zájmy chráněné trestním zákonem 

takovým jednáním proti útočníkovi, které by za jiných okolností bylo trestným činem. Při 

splnění zákonných podmínek se takové jednání stává dovoleným a společensky prospěšným, 

neboť sleduje stejné cíle jako trestní zákon sám.  

Jako zásada platí, že donucení a represe jsou vyhrazeny státu. Není ovšem možné zajistit 

zásah státních orgánů v každém okamžiku na každém místě, kde dochází k porušování 

právem chráněných zájmů. Je proto povinností státu umožnit občanům svépomoc v těch 

případech, kdy porušení práva je zcela evidentní a hrozí takový následek, kterému by 

dodatečný zásah státních orgánů již nemohl zabránit. Nelze nikoho nutit, aby strpěl útok např. 

na život a pak se domáhal nápravy u veřejného orgánu.  

Tato práce vychází z objektivního pojetí protiprávnosti, jehož důsledkem je připuštění 

nedbalostního i vůbec nezaviněného útoku. Přesto hlavní doménou nutné obrany jsou útoky 

zaviněné, ba úmyslné, útoky, které jsou trestnými činy. A k prostředkům boje s trestnou 

činností vedle represe a donucení neodmyslitelně náleží prevence. I z preventivního hlediska 

může být razantní odpor v okamžiku útoku účinnější než nejistá vyhlídka vzdáleného trestu. 

Tím spíš, že obrana může útočníka zasáhnout citelněji než trest, např. ho zmrzačit nebo 

dokonce připravit o život. Čím časnější je reakce na útok, tím silnější je její výchovný 

účinek.5 Prostřednictvím nutné obrany útočník pocítí morální odsouzení.  

Nutná obrana není pomstou ani trestem, čili reakcí na dokončené porušení práva, naopak je 

prostředkem jak takovému dokončení porušení práva zabránit. Jejím smyslem není ani trest 

                                                           
5
 Dolenský A.: Přiměřenost nutné obrany (Sborník prací z trestního práva; 1969), str. 25 a násl. 
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nahradit. Následné eventuální uložení trestu za trestný čin není vyloučeno tím, že útočník 

„dostal za vyučenou“, újma způsobená obranou se od trestu „neodečítá“. 

V právní teorii bývá nutná obrana zdůvodňována ze dvou hledisek. Prvním z nich je princip 

ochrany individuálních zájmů, čili sebeochrana, faktické zabránění protiprávnímu následku. 

Individuálními zájmy nemusí být jen zájmy jednotlivce, ale i svou povahou individuální 

zájmy např. státu (státní majetek). Druhým principem je prosazování, uplatňování právního 

řádu jako takového (sociální hledisko), které zahrnuje speciálně a generálně preventivní 

působení nutné obrany. V jistém smyslu jsou oba principy vzájemně provázány a uplatňují se 

vždy současně: Tak prostřednictvím ochrany/ohrožení individuálního zájmu je zároveň 

prosazován/ohrožen právní řád, a naopak. Existují různé názory na samostatnost obou 

principů vzhledem k dovolenosti nutné obrany: Jde o to, zda jednáním v nutné obraně musí 

vždy být hájen jak zájem individuální tak společenský, nebo zda k nutné obraně opravňuje i 

každý ze zájmů sám, případně zda jen jeden z nich se může uplatnit samostatně a druhý jen 

současně s ním. Každý z principů sám o sobě by přitom odůvodňoval odlišné vymezení 

podmínek nutné obrany: Ochranu individuálních zájmů by nejlépe zajistila obrana 

neomezená, bezohledná vůči útočníkovi. Z pohledu napadeného není rozhodná míra 

nebezpečnosti útoku, výše škody ani zavinění (tedy také zda útočí např. dítě nebo nepříčetný), 

jeho jediným cílem je ochránění vlastního zájmu. Vylučuje subsidiaritu obrany. Ochraně 

individuálních zájmů rovněž odporuje pomoc proti vůli napadeného. Na druhou stranu 

z hlediska sociálního není nezbytná přítomnost útoku – prosazování právního řádu by 

vyhovovala obrana i po skončení útoku s cílem odstranit jeho protiprávní následky. Záleží na 

konkrétní právní úpravě (a interpretaci) institutu nutné obrany, kterému z obou hledisek dá 

přednost, nebo jakou kombinaci jejich jednotlivých znaků zakotví.6 

Z hlediska naší právní úpravy a přístupu praxe lze zjednodušeně shrnout, že útok, a potažmo 

obrana, musí vždy vyhovovat oběma hlediskům: Není možná nutná obrana jen k ochraně 

veřejného pořádku nebo právního řádu, nebyl-li útokem zároveň ohrožen zájem individuální 

(např. šíření pornografie, padělání veřejné listiny nebo porušování pravidel silničního 

provozu). Na druhé straně neopravňuje k nutné obraně jednání namířené pouze proti zájmům 

jednotlivce (porušení smluvní povinnosti).7 

                                                           
6
 Kuchta J.: Nutná obrana (Nakladatelství Masarykovy university; Brno; 1999), str. 42-47 

7
 Dolenský A.: Nová koncepce nutné obrany (§13 tr. zák.) (www.advokatni-komora.cz/files/174/BA_94_01.doc)  
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Význam nutné obrany stoupá s tím, jak roste - především násilná - kriminalita, ozbrojenost, 

drzost a brutalita útočníků a klesá jejich věk. Na denním pořádku jsou přepadení obchodů, 

čerpacích stanic nebo pošt, vloupání do bytů, atd. Situace nutné obrany může potkat 

kohokoliv. K tomu, aby mohl institut nutné obrany plně dostát svému poslání, nestačí kvalitní 

ustanovení v zákoně. To by samo o sobě bylo téměř zbytečné bez správného výkladu 

aplikujícími orgány a dostatečného povědomí široké veřejnosti o možnostech, které jí skýtá. 

Právní odborníci se v zásadě shodují na tom, že současná právní úprava nutné obrany je 

vyhovující a dostatečně vstřícná vůči obránci. Přesto se lidé bránit bojí. Z médií nebo ze 

svého okolí se dozvídají o trestních řízeních vedených s obránci. Příčinou jejich rozladění pak 

není vždy jen neznalost spisu a špatná interpretace případu. Někdy je ke zjištění skutkového 

stavu a určení útočníka soudní řízení sice nezbytné a obránce je nakonec spravedlivě zproštěn 

viny, ale negativní zkušenost s trestním řízením a často i společenské odsouzení mu už 

zůstanou. Často je ale řízení proti obránci vyvoláno jen příliš úzkým výkladem ustanovení o 

nutné obraně nebo předpojatým postojem soudů v tom smyslu, že zraněného automaticky 

považují za napadeného a nezraněného za útočníka. Případy týkající se nutné obrany nejsou 

posuzovány jednotně; rozhodnutí různých orgánů, v různých instancích a na různých místech 

se zásadně liší. Na druhou stranu soudy řeší případy nutné obrany poměrně zřídka – jen ty 

nejspornější; většinou není trestní stíhání obránce vůbec zahájeno. O takových případech 

veřejnost informována není a ani pro toho, kdo by se s nimi případně sám chtěl seznámit, není 

snadné je dohledat. Výroky rozsudků ani usnesení o zastavení trestního stíhání neobsahují 

výslovný odkaz na to, že se jednalo o nutnou obranu, nebo že naopak obrana byla nedovolená. 

(Jako důvod zastavení trestního stíhání nebo zproštění obžaloby se ve výroku obvykle uvádí, 

že skutek není trestným činem. Případy nedovolené obrany jsou souzeny jako trestné činy 

podle příslušných skutkových podstat.)8 

 

2.2 Útok 

Základním předpokladem nutné obrany je útok. Obvyklým významem slova „útok“ je fyzické 

napadení, ale jeho meze ve smyslu nutné obrany jsou mnohem širší, podoby mnohem 

rozmanitější, legální definice chybí a všeobecně přijímanou definici nenalezneme ani v nauce. 

Útok bývá charakterizován jako protiprávní jednání člověka ohrožující zájem chráněný 

                                                           
8
 Kuchta J.: Nutná obrana (Nakladatelství Masarykovy university; Brno; 1999), str. 188-193 
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trestním zákonem, nebezpečné určitou měrou pro společnost. Přesto ne každé jednání 

odpovídající výše uvedenému popisu má povahu útoku. 

Jak bylo uvedeno výše, útok musí být protiprávní, ačkoliv to §29 výslovně nestanoví. 

Jednání, které není protiprávní, je jednáním dovoleným a jako takové neohrožuje trestním 

zákonem chráněné zájmy. Pro účely nutné obrany je třeba protiprávnost jednání blíže 

vymezit: Jednání musí být v příčinné souvislosti se způsobením ohrožení chráněného zájmu, 

musí jít o jednání, jakožto projev vůle, a musí dojít k porušení některé zvláštní povinnosti; 

porušení obecné povinnosti nezpůsobovat škodu nestačí.9 Protiprávnost jednání je třeba 

zkoumat z hlediska celého právního řádu, nikoliv jen z hlediska trestního práva. Tudíž není 

protiprávním jednání, které má zdánlivě např. znaky trestného činu, ale jiným právním 

odvětvím je dovoleno, proto ani nutná obrana není přípustná proti tomu, kdo např. sám jedná 

v nutné obraně nebo krajní nouzi nebo kdo vykonává právo nebo plní povinnost. 

S tím souvisí i otázka, zda je možná nutná obrana proti úkonům úředních osob. Obecně 

dovolené úřední zákroky mohou samozřejmě v konkrétních případech být protiprávní. 

Podstatou tohoto problému je rozpor zájmu společnosti na efektivním a bezprostředním 

potírání trestné činnosti nutnou obranou, se zájmem na právní jistotě a stabilitě rozhodnutí 

veřejných orgánů, vyjádřeným zásadou presumpce správnosti správních aktů a jiných 

rozhodnutí, podle níž právní vady nezakládají samy o sobě neplatnost. V praxi je tento 

problém řešen tak, že se nutná obrana připouští jen proti těm úkonům, které trpí 

takovými vadami, jež je zbavují povahy úkonů úředních osob. Jde jednak o úkony, které 

nepatří do věcné pravomoci orgánů nebo úředních osob, jež je provádějí, a jednak o ty, které 

samy naplňují skutkovou podstatu trestného činu,10 ať již trestného činu zneužití pravomoci 

úřední osoby nebo jiného, např. omezení osobní svobody, porušení domovní svobody, 

ublížení na zdraví, apod. O ostatních úředních úkonech platí, že jsou výkonem práv a 

povinností, bez ohledu na formální nebo materiální správnost. Ze znění ustanovení §29 žádné 

omezení nutné obrany pro tyto případy nevyplývá, zvláštní režim se tedy odvozuje pouze od 

teorie a judikatury. Takové řešení není příliš vhodné, jedná se vlastně o analogii v neprospěch 

obránce. Nadto obava z nesprávného hodnocení situace obráncem, která brání připuštění 

nutné obrany proti úkonům úředních osob v plném rozsahu, tímto řešením jistě není 

zažehnána; zhodnocení situace tak totiž není o nic jednodušší.  

                                                           
9
 Kuchta J.: Nutná obrana (Nakladatelství Masarykovy university; Brno; 1999), str. 89-90 

10
 Solnař V.: Základy trestní odpovědnosti (Academia Praha; 1972), str. 104 
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Přestože útok míří na zájmy chráněné trestním zákonem, nemusí být nutně trestným činem. 

Může jít i o čin, kterému chybí některý znak trestného činu, např. věk nebo příčetnost 

pachatele, zavinění nebo jeho požadovaná forma, požadovaná výše škody, atd., čin, jehož 

trestnost zanikla, nebo čin nestíhatelný z procesních důvodů. Útok může tedy být pouhým 

přestupkem nebo i činem, který vůbec nepodléhá soudnímu trestu. Naopak ne každý trestný 

čin může být považován za útok ve smyslu §29, nutnou obranu tak svou povahou vylučují 

např. trestné činy zanedbání povinné výživy, neposkytnutí pomoci nebo dvojího manželství. 

Protože pravidlem u nutné obrany je, že nastupuje v té fázi útoku, kdy porušení zájmů teprve 

hrozí nebo zatím alespoň nebylo dokončeno, zůstává útok hypotetickým pojmem.11 Obránce 

vyhodnotí jako útok takové jednání, od něhož se dá na základě zkušeností očekávat, že bude 

mít za následek poškození zájmů napadeného. Dodatečně ale může vyjít najevo, že jednání ex 

ante vyhodnocené jako útok ve skutečnosti útokem nebylo. Existence útoku je dána 

objektivně. Úsudek obránce je pak omylem a to bez ohledu na to, zda se ho dopustil jen 

obránce, nebo zda by se na jeho místě zmýlil každý (průměrný občan). Útok musí být 

skutečný. „Obrana“ proti útoku domnělému, existujícímu jen v představě „obránce“, se 

označuje jako obrana putativní a posuzuje se podle ustanovení o skutkovém omylu 

(pozitivní skutkový omyl o podmínkách vyloučení trestní odpovědnosti):  

§18 odst. (4): „Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkovou okolnost, která vylučuje jeho 

protiprávnost, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.“  

Omyl vylučuje odpovědnost za úmyslný (a vědomě nedbalostní) trestný čin, v úvahu bude ale 

přicházet odpovědnost za trestný čin z (nevědomé) nedbalosti, pokud nedbalost spočívá právě 

v tom, že obránce správně nerozpoznal situaci a mylně předpokládal útok, ačkoli vzhledem 

k okolnostem případu a svým osobním poměrům objektivní neexistenci útoku poznat měl a 

mohl. Pokud obránci nelze přičíst ani nedbalost, není trestně odpovědný, ne však z důvodu 

existence nutné obrany, ale pro nedostatek zavinění jakožto obligatorního znaku trestného 

činu. Podstatným rozdílem mezi nutnou obranou proti skutečnému útoku a obranou putativní 

je, že proti putativní obraně se domnělý útočník smí bránit. Překročení mezí putativní obrany 

je posuzováno stejně jako překročení mezí nutné obrany. Co bylo řečeno o omylu o existenci 

útoku, platí obecně i pro omyl ohledně splnění ostatních podmínek nutné obrany. 

                                                           
11

 Výjimkou z tohoto pravidla je např. obrana proti pachateli loupeže v okamžiku, kdy prchá s kořistí. Útok na 
majetkové zájmy poškozeného trvá, ale má jasnou podobu. 
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Kromě toho, že útok musí být skutečný, musí také být namířen na konkrétní, porušení 

schopný zájem a disponovat objektivně způsobilými prostředky, proto není nutná obrana 

přípustná proti tzv. nezpůsobilému pokusu. Z hlediska trestní odpovědnosti „obránce“ bude 

záležet na tom, zda o nezpůsobilosti pokusu věděl. Pokládal-li jej za způsobilý útok, půjde o 

omyl s důsledky výše uvedenými. Nutná obrana však bude přicházet v úvahu, pokud bude 

nezpůsobilým pokusem fakticky ohrožen současně ještě další zájem. Zvláštním případem 

nezpůsobilého pokusu je použití nezpůsobilého prostředku, např. nenabité zbraně nebo atrapy 

zbraně. Útok na život nebo zdraví je s nefunkční zbraní vyloučen, ale je-li taková zbraň 

použita k výhrůžce např. při loupeži nebo braní rukojmí, je (podle stupně zaměnitelnosti se 

střelbyschopnou zbraní) způsobilým prostředkem k realizaci primárního zájmu útočníka 

(získání věci, únik, atd.).12 

Útok zpravidla spočívá v konání, ale může mít i podobu opomenutí. Zpravidla půjde o 

omisivní trestné činy. Typickým útokem opomenutím je neoprávněné setrvávání v cizím bytě; 

takový útok trvá, dokud útočník byt neopustí.13 Není útokem opomenutí osob 

nezúčastněných, přestože by jejich konání mohlo ohrožení odvrátit nebo ukončit, ani pokud 

k tomu byly povinny. Nutná obrana proti takovým osobám je přípustná jen tehdy, jestliže 

poruší svou speciální povinnost spočívající v zabránění samotnému zdroji nebezpečí. Pokud 

např. majitel psa, který z vlastního popudu (stalo-li by se tak na povel majitele, byl by majitel 

útočníkem konajícím) někoho napadl, psa neodvolá, jeho opomenutí je útokem a opravňuje 

k nutné obraně. Stejně je tomu v případě jiné osoby, která psa měla hlídat tak, aby vůbec 

nedošlo k napadení. Naopak osoba, která se psem nemá nic společného, se nestává útočníkem 

tím, že napadenému neposkytne pomoc, a to dokonce ani tehdy, je-li to její zvláštní 

povinností.14    

Nutná obrana není vyloučena proti útoku, který napadená osoba zavinila, a to nejen 

z nedbalosti, ale i úmyslně. Zavinění útoku neboli provokace ale musí spočívat v jednání 

dovoleném, přičemž cílem „provokatéra“ může být jak vyprovokování útoku, tak pouze 

výkon práva nebo povinnosti. Na pohnutce provokatéra nezáleží (s níže uvedenou výjimkou); 

pokud zamýšlel svým právním jednáním vyvolat útok, není to z hlediska jeho trestní 

                                                           
12

 Kuchta J.: Nutná obrana (Nakladatelství Masarykovy university; Brno; 1999), str. 76 
13

 R 9/1980; R47/1997 
14

 Kuchta J.: Nutná obrana (Nakladatelství Masarykovy university; Brno; 1999), str. 82 
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odpovědnosti podstatné.15 Reakce provokovaného, pokud splňuje i ostatní podmínky útoku, 

bude vždy útokem a napadený provokatér může uplatnit nutnou obranu. Byl-li však útok 

vyprovokován s úmyslem způsobit útočníkovi následnou obranou škodu, čili získat záminku 

pro plánovaný vlastní útok, je provokatérovi právo na nutnou obranu v plném rozsahu odňato 

a svou „obranou“ se dopouští úmyslného trestného činu podle toho, co skutečně spáchal. Toto 

vyloučení nutné obrany vyplývá z teorie.16 

Předchozí odstavec byl věnován vyprovokování útoku, ať chtěnému či nechtěnému, 

dovoleným jednáním. Nyní půjde o ty případy, kdy sama provokace je jednáním 

protiprávním. Pak mohou nastat různé varianty: Provokace bude zároveň útokem na 

provokovaného a tomu bude náležet právo na nutnou obranu. Proti této obraně se provokatér-

útočník bránit nemůže. Ledaže by obránce překročil meze nutné obrany, a stal se tak 

útočníkem. Provokovaný na provokaci-útok ovšem nemusí reagovat obranným jednáním, ale 

vlastním odvetným útokem zaměřeným na jiné zájmy útočníka, než proti kterým by mohla 

směřovat obrana. Pak se z provokatéra stává napadený a smí se bránit. Nebo provokace 

nebude útokem na provokovaného, ale jiným protiprávním činem, např. návodem k trestnému 

činu. Právě na takový případ nejlépe dopadá pravidlo, že vyprovokovaný útok zůstává 

útokem. 

Útok musí přímo hrozit nebo trvat. O přímou hrozbu jde tehdy, pokud z okolností případu 

vyplývá, že k útoku záhy a s jistotou dojde, a oddálení obrany by ji učinilo neefektivní. Není 

tedy přípustná nutná obrana proti útoku sice již připravovanému, který ovšem ještě 

bezprostředně nehrozí. Zároveň však není nezbytné, aby útok již začal – s obranou tedy není 

třeba čekat „na první ránu“. Útok přitom nemusí být neočekávaný. U útoků naplňujících 

skutkovou podstatu některého trestného činu lze o přímé hrozbě zpravidla hovořit, když 

dospějí do stádia pokusu. V některých případech však může být přímo hrozícím útokem již 

příprava nebo dokonce projev úmyslu (např. útočník hrozí usmrcením a bere do ruky zbraň). 

Vývojová stádia trestného činu mohou být tedy jen pomocným kritériem pro stanovení 

přímosti hrozby, navíc se vztahují jen na trestné činy a z nich ještě pouze na úmyslné. 

Jestliže byl útok (nebo jeho hrozba) ukončen nebo přerušen a již dále přímo nehrozí, není 

nutná obrana přípustná. Jiná je situace u pouhé přestávky v útoku, čili takového přerušení, po 

                                                           
15

 Spáchá-li však provokovaný takovým útokem trestný čin, může mu za určitých okolností svědčit polehčující 
okolnost podle §41 písm. d): „Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel spáchal 
trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku.“ 
16

 Solnař V.: Základy trestní odpovědnosti (Academia Praha; 1972), str. 104 
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němž lze předpokládat pokračování útoku (útočník např. nabíjí zbraň nebo upadl). V takovém 

případě obránce samozřejmě nemusí čekat, až bude dočasně indisponovaný útočník opět 

připraven – může zneškodnit útočníka s vybitou zbraní nebo ležícího na zemi, je-li zřejmé, že 

ten hodlá v útoku pokračovat, jakmile toho bude schopen. U trestných činů není ukončení 

útoku totožné s dokonáním činu, ale až s jeho dokončením – útok může skončit dříve i 

později, než je trestný čin dokonán. Nutná obrana může být uplatněna, dokud trvá útok na 

chráněný zájem, i tehdy, když trestný čin byl již dokonán.17 Např. lupič užije násilí v úmyslu 

zmocnit se cizí věci – trestný čin loupeže byl dokonán - a utíká s uloupenou věcí pryč – útok 

na zdraví a svobodu rozhodování skončil, ale útok na majetkové zájmy oloupeného stále trvá, 

lupič dokončuje trestný čin loupeže. Nutná obrana oloupeného je přípustná, dokud si lupič 

nezajistí možnost s věcí volně nakládat. Obrana musí být v těsné časové a místní 

souvislosti s útokem; ve výše uvedeném příkladu to znamená, že narazí-li oloupený na lupiče 

a jeho kořist o několik dní později, nutnou obranu již použít nemůže, v úvahu přichází 

maximálně svémocné jednání podle §6 občanského zákoníku. V případě trestných činů 

trvajících útok trvá, dokud je udržován protiprávní stav.18 Útok rovněž trvá poté, co útočník 

vykonal vše potřebné k tomu, aby škodlivý následek nastal důsledkem nějaké další, na 

útočníkovi nezávislé okolnosti, např. působením přírodních sil. Pokud tak lze následku ještě 

zabránit, je nutná obrana přípustná. 

Útok je ukončen v okamžiku, kdy nebezpečí pro chráněné zájmy již pominulo, a to buď bez 

jakéhokoliv následku, anebo byly tyto zájmy poškozeny, ale již nehrozí nebezpečí dalších 

škod. Jednání obránce po skončení útoku, bez ohledu na to, jakým způsobem skončil (útočník 

dosáhl svého cíle, dobrovolně od útoku upustil nebo byl útok zmařen obranou), již není 

nutnou obranou, obránce se stává útočníkem a nese za následky tohoto jednání odpovědnost. 

Zpravidla půjde o pomstu. Může se stát, že si obránce skončení útoku nevšimne – ani pak 

jeho jednání nebude nutnou obranou. Jako v jiných případech omylu bude třeba zkoumat jeho 

zavinění. Nedostatek zavinění bude důvodem k vyloučení jeho trestní odpovědnosti. Existují-

                                                           
17

 Solnař V.: Základy trestní odpovědnosti (Academia Praha; 1972), str. 105 
18

 Jinak Kuchta J. in Nutná obrana (Nakladatelství Masarykovy university; Brno; 1999), str. 73-74: 
Útokem pro účely nutné obrany může být jen jednání, které ohrožuje chráněné zájmy, ne které již chráněné 
zájmy porušilo. 
Nutná obrana není možná proti udržování již vzniklých porušení zájmů. Např. proti tzv. trvajícím trestným 
činům, pokud není možno vytvoření a udržování protiprávního stavu hodnotit jako útok na konkrétní osobu 
(tím by bylo např. obstarání si zbraně ke konkrétní vraždě, nikoli samotné nedovolené držení zbraně). 
V takových případech musí nápravu zjednat státní instituce v řádném řízení. 
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li o ukončení útoku pochybnosti, má se podle zásady in dubio pro reo (pro reo ve smyslu 

podezření z překročení mezí nutné obrany) za to, že útok trval.19 

Aby bylo možno považovat nějaké jednání za útok, musí dosahovat určité míry 

nebezpečnosti pro společnost (nezaměňovat se společenskou škodlivostí jako podmínkou 

trestnosti činu), ač v §29 není nebezpečnost výslovně zmíněna. Proto útokem nebudou pouhé 

nezbednosti, dotěrnosti nebo obtěžování: Šťouchání, pokřikování, postříkání vodou, atd.   

V případě útoků na tělesnou integritu je třeba odlišit nutnou obranu od rvačky20. Toto 

rozlišení ale platí v zobecněné podobě i pro útoky na jiné zájmy. Osoba jednající v nutné 

obraně se nemusí omezit na pouhé pasivní odolávání útoku (odrážení ran, ustupování), když 

jejím cílem a právem je jeho spolehlivé a bezpečné odvrácení. Meze nutné obrany překročí – 

při splnění dalších podmínek - až tehdy, když v obraně pokračuje i po skončení útoku, 

„obrana“ se pak stává dalším útokem. Naproti tomu při rvačce se zúčastněné osoby napadají 

navzájem, v obraně a útočení se střídají. To platí v obou případech bez ohledu na to, kolik 

osob na které straně stojí. Rozlišení nutné obrany a rvačky v konkrétním případě není 

neměnné. Tak jako se původně napadený může nechat strhnout a z nutné obrany se stane 

rvačka, tak i z rvačky se pro někoho může stát nutná obrana. Např. když některý z účastníků 

zásadně změní dosavadní způsob boje (mezi neozbrojenými vytáhne nůž), nebo když jiný 

nechce ve rvačce pokračovat a ostatní to neberou na vědomí. Odpovědnost za jednání 

předcházející nutné obraně tím není dotčena. 

Pro rozlišení strany útočící a bránící je zásadně rozhodná počáteční iniciativa.21 Tou 

však není míněna „první rána“. Jak bylo již uvedeno shora, není třeba čekat, až útočník udeří, 

neboť pro uplatnění nutné obrany postačuje, že útok přímo hrozí. Již sama tato hrozba útoku 

je tedy onou iniciativou, která určuje, kdo je útočníkem a kdo obráncem. V praxi přesto může 

rozlišení vzájemného napadání a nutné obrany, potažmo strany útočící a bránící, činit značné 

problémy.  Tak v případě, že násilné střetnutí vzejde z postupně se zostřujícího konfliktu. 

Jeho průběh bude velmi nesnadné rekonstruovat, takže „hledisko časové priority tu selhává. 

                                                           
19

 R 36/1991 
20

 §158 odst. 1: „Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky, bude potrestán 
odnětím svobody až na jeden rok.“ Toto ustanovení je konstantně vykládáno tak, že o rvačku se jedná až tehdy, 
účastní-li se jí alespoň tři osoby. U dvou osob se totéž jednání označuje jako „vzájemné napadání“. Z hlediska 
gramatického ani logického není žádný důvod rozlišovat mezi dvěma a třemi osobami. (Je snad účast na rvačce 
chápána ve smyslu: „Kdo se zúčastní=vstoupí do již probíhající rvačky…“? Pak by ovšem tři osoby byly málo, 
neboť třetí osoba se takto může zúčastnit=vstoupit do pouze vzájemného napadání, nikoliv rvačky.) Používám 
pojmu „rvačka“ souhrnně pro obě zmíněné situace. 
21

 R 12/1983 
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Spravedlivé řešení by se tu spíše našlo v charakteru postoje obou stran: zda a čí jednání 

směřovalo k stupňování konfliktu nebo naopak jaký byl motiv či pohnutka k jednání té které 

strany, apod. Byl-li podíl obou stran zhruba stejný, budou útočníky oba.“22 Dalším 

problematickým případem je současná, nebo téměř současná, akce obou stran, bez jakékoliv 

přípravy. „Zde rovněž selhává časové hledisko. Na nepatrný rozdíl zlomku vteřiny nelze tu 

hledět, ostatně by takové kritérium působilo nepřekonatelné důkazní obtíže. I když střetnutí 

tohoto typu začalo bez přípravy, nebylo zajisté bez motivů. A v nich lze hledat podklad pro 

zjištění, která strana měla zájem na střetnutí. Významné tu budou i osobní vlastnosti, jako 

násilná povaha, nedůtklivost, ukvapenost, apod. Podle toho mohou být útočníky oba nebo 

jeden z nich.“ Vedle hlediska priority mohou tedy o povaze situace a postavení stran 

rozhodovat jejich motivy, pohnutky nebo osobní vlastnosti a při současnosti akcí nelze 

automaticky považovat obě strany za útočníky. 

Nedořešená je otázka nezbytnosti zavinění, potažmo trestní odpovědnosti útočníka. Je pro 

nutnou obranu nezbytné, aby útočník jednal úmyslně, nebo může být útokem i jednání 

nedbalostní či dokonce nezaviněné? Řešení této otázky souvisí s praktickým problémem jak 

posuzovat jednání osob nepříčetných, dětí mladších patnácti let nebo osob jednajících ve 

skutkovém omylu (nedbalostně nebo nezaviněně). Jestli jako útok opravňující k nutné 

obraně, nebo jen jako nebezpečí vyvolávající stav krajní nouze. 

V minulosti převažovalo v nauce subjektivní pojetí protiprávnosti útoku,23 to znamená, že za 

útok bylo považováno jen úmyslné jednání trestně odpovědného útočníka. Jednání osob 

trestně neodpovědných - nepříčetných a dětí, stejně jako jednání v omylu bylo pak 

považováno nikoli za útok, nýbrž jen za nebezpečí a odvraceno mohlo být jen v mezích 

podmínek krajní nouze, včetně podmínky subsidiarity. Ledaže bránící se osoba o omylu nebo 

nedostatku trestní odpovědnosti nevěděla. V tom případě, pokud nebyly meze nutné obrany 

překročeny, šlo o putativní obranu posuzovanou podle zásad o skutkovém omylu. Protože 

však podmínka proporcionality vyžadovaná při krajní nouzi, tj. že způsobený následek nesmí 

být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, byla v těchto případech 

pro napadeného příliš omezující, bylo analogicky s ustanovením §13 (nyní §29) o nutné 

obraně připouštěno, aby způsobená škoda byla stejná24 jako ta, která hrozila. Po právní 

stránce nelze mít proti takovému řešení námitek, neboť analogií byla trestní odpovědnost 

                                                           
22

 Dolenský A.: Přiměřenost nutné obrany (Sborník prací z trestního práva; 1969) 
23

 Solnař V.: Základy trestní odpovědnosti (Academia Praha; 1972), str. 102 
24

 Způsobení nejen stejné, ale i větší škody připouští Dolenský (Přiměřenost nutné obrany; Sborník prací 
z trestního práva; 1969). 
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obránce zúžena, nikoliv rozšířena. Problém tohoto pojetí – i přes zmírnění podmínky 

proporcionality - spočívá v tom, že na obránce klade neúměrné nároky a neposkytuje mu 

dostatečnou možnost obrany. O oprávněnosti jeho jednání rozhoduje vzájemný poměr 

následků a způsobená škoda nesmí být větší, než jaká hrozila. Přitom útok nepříčetného může 

být velmi intenzivní a co do průběhu nepředvídatelný. Obránce většinou musí reagovat rychle 

a pod tlakem, posuzování trestní odpovědnosti útočníka bude pravděpodobně v takové situaci 

nad jeho síly. Důsledkem subjektivního pojetí protiprávnosti je mimo jiné i vyloučení nutné 

obrany proti putativní obraně nebo excesu. 

Během posledních několika let se nauka od subjektivního pojetí protiprávnosti útoku 

odklonila, ovšem ne důsledně. Protiprávnost útoku se posuzuje z hlediska objektivního. 

Není-li nutné, aby útok byl trestným činem, pak není ani důvodu vyžadovat u útočníka právě 

trestní odpovědnost nebo zavinění jakožto znaky trestného činu. Nebezpečnost útoku je 

rovněž kategorií objektivní; i jednání, které je jen objektivně protiprávní, může vést ke 

značným škodám. Útokem může být i jednání osoby trestně neodpovědné, jednání 

nedbalostní i nezaviněné. Jelikož by uplatnění nutné obrany podle obecných zásad v těchto 

případech mohlo být nehumánní, bývá požadováno její doplnění o podmínku subsidiarity, 

zejména proti jednání v omylu. Teoreticky je takové omezení sporné, jde vlastně o analogii 

v neprospěch obránce. Také z hlediska speciální i generální prevence působí útěk před 

útokem dospívajícího nebo nepříčetného negativně. V neposlední řadě objektivní pojetí 

protiprávnosti výrazně zjednodušuje trestní řízení. Samotné dokazování, zda v konkrétním 

případě byly splněny podmínky nutné obrany, je velmi náročné. Při zastávání koncepce 

subjektivní protiprávnosti by v případě útoku dítěte, osoby nepříčetné nebo jednající ve 

skutkovém omylu orgány činné v trestním řízení musely prokazovat, zda obránce věděl, nebo 

nevěděl, že jde o takovou osobu, a dále se zabývat otázkou, zda mohl útok odvrátit jinak, což 

může být velice komplikované a zdlouhavé.25 Ke zvláštním osobním vlastnostem útočníka lze 

přihlédnout jen do té míry, do jaké se projeví ve způsobu útoku, a jsou tudíž s to spoluurčovat 

přiměřenost obrany. Pohnutky a zavinění mohou mít význam pro určení, kdo je útočníkem a 

kdo obráncem, případně pro výměru trestu. 

Zatímco přípustnost nutné obrany proti útokům osob trestně neodpovědných (nepříčetných a 

dětí mladších patnácti let) a jednajících v omylu jako důsledek objektivního pojetí 

protiprávnosti útoku je dnes v zásadě všeobecně přijímána, jeho promítnutí do otázky 

                                                           
25

 Nývltová I.: Objektivní a subjektivní koncepce protiprávnosti útoku a jejich vztah k právnímu posouzení 
obrany proti útoku osob trestně neodpovědných (Trestněprávní revue; 7/2003) 
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nezbytnosti zavinění zatím chybí: Většina autorů současně s připuštěním nutné obrany proti 

trestně neodpovědným osobám charakterizuje útok jako úmyslné26 jednání, pouze někteří 

akceptují alespoň nedbalost27.  

Útočníkem může být jen člověk, tj. fyzická osoba. Napadení zvířetem je považováno za 

nebezpečí zakládající stav krajní nouze. Zvíře nemůže jednat protiprávně. Pokud je však zvíře 

poštváno svým majitelem, jedná se o útok. Útočníkem je i v tomto případě člověk - majitel, 

zvíře je de facto jen živým nástrojem. Ale protože de iure je věcí, je nutná obrana přípustná 

jak proti zvířeti, tak proti tomu, kdo je poštval (jednání vůči majiteli nemá kompenzovat 

utrpěnou újmu, nutnou obranou bude jen tehdy, bude-li směřovat k zastavení útoku). Různé 

názory existují na případ, kdy zvíře poštve někdo jiný než majitel: Ve prospěch krajní nouze 

hovoří fakt, že ublížením zvířeti vzniká škoda jeho majiteli jakožto třetí, nezúčastněné osobě. 

Správnější ale zřejmě je posuzovat i tuto situaci jako stav nutné obrany a toho, kdo zvíře 

poštval, jako útočníka. Míru přípustného jednání není možné činit závislou na vlastnictví 

použitého nástroje. Navíc za škodu na zvířeti bude majiteli odpovídat ten, kdo je využil.  

Útočníkem nemůže být právnická osoba. I nový trestní zákoník zakotvuje zásadu individuální 

odpovědnosti, právnická osoba nemá způsobilost k trestněprávním deliktům. Nutná obrana je 

možná proti konkrétní fyzické osobě, která se dopustí protiprávního útoku coby orgán nebo 

zaměstnanec právnické osoby. 

Do postavení útočníka se může dostat i obránce, pokud se po ukončení útoku snaží 

s útočníkem, od něhož již nehrozí nebezpečí, vypořádat. Zpravidla je útočník pachatelem 

trestného činu. 

 

2.3 Chráněné zájmy 

Objektem nutné obrany jsou zájmy, které chrání trestní zákon. Trestním zákonem se rozumí 

trestní zákoník a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže.28 
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 Jelínek J.: Trestní právo hmotné (Linde; 2008, 2009), str. 254;  
   Novotný F.: Právo na sebeobranu (Lexis Nexis; 2006), str. 42; 
   Novotný F. a kol.: Trestní právo hmotné (Nakladatelství Aleš Čeněk; 2008), str. 146;  
   Šámal P.: Komentář k trestnímu zákonu (C. H. Beck; 2003), str. 120; 
27

Kratochvíl V. a kol.: Trestní právo hmotné (Masarykova universita; Brno; 2000), str. 372;  
   Novotný O., Vanduchová M. a kol.: Trestní právo hmotné (Aspi; 2007), str. 273 
28

 §110 tr. zák. 
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Tyto zájmy byly v obecné podobě uvedeny v §1 trestního zákona č. 140/1961 a šlo o zájmy 

společnosti, ústavní zřízení republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických 

osob. Nový trestní zákoník obecné vymezení chráněných zájmů neobsahuje, zachován zůstal 

jejich výčet v názvech hlav zvláštní části (např. život a zdraví, svoboda, důstojnost, soukromí, 

majetek, ale také životní prostředí, atd.), v názvech dílů a konkretizace v jednotlivých 

ustanoveních (např. ublížení na zdraví, poškozování cizí věci, porušování domovní svobody, 

loupež, genocidium, atd.). Nové řazení chráněných zájmů ve zvláštní části vyjadřuje jejich 

obecný význam pro společnost, na prvním místě už nestojí ochrana republiky, ale života a 

zdraví. 

Jak patrno, nutná obrana se může vztahovat na zájmy jednotlivce, společnosti i státu. Na 

druhou stranu ne proti každému konkrétnímu útoku na zájmy chráněné trestním zákonem lze 

nutnou obranu užít; povaha některých činů ji vylučuje, např. dvojí manželství, podplácení, 

nedovolené podnikání, atd. Třeba posoudit v každém konkrétním případě, jestli je nutná 

obrana daného zájmu přípustná. 

Vymezení zájmů v trestním zákoníku je ovšem třeba chápat pouze kvalitativně a nikoliv 

kvantitativně. Tím je míněno, že jejich ohrožení nebo poškození nemusí dosáhnout míry 

nezbytné pro vznik trestní odpovědnosti a že tedy lze bránit např. i majetek nepatrné hodnoty 

nebo odvracet slabší útok proti tělesné integritě, z něhož nehrozí „ublížení na zdraví“. 

Nutnou obranou lze chránit zájmy vlastní i cizí. Ochranu cizích zájmů označujeme jako 

pomoc v nutné obraně. Proto je třeba rozlišovat osobu napadeného a obránce.29 K pomoci je 

oprávněn každý člověk, zájmy pomáhající osoby nemusí být útokem nikterak ohroženy. 

Pomoc je přípustná bez ohledu na to, zda se napadený také sám brání, a v zásadě i proti jeho 

vůli (ať už se nechce bránit vůbec, nebo ne určitým způsobem). Výjimkou z dovolenosti 

nechtěné pomoci jsou útoky na zájmy, jež náležejí do svobodné dispozice napadeného (např. 

majetek, osobní svoboda), za předpokladu, že odmítnutí obrany je dobrovolné. Jednání 

útočníka namířené proti pomáhající osobě je pokračováním útoku.30 

Podle Šámala „u nutné obrany zpravidla není třeba srovnávat zájmy druhově odlišné. Útok 

může sice v konkrétním případě ohrožovat jiné hodnoty než život nebo zdraví, ale jakmile 
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 Napadený, který se sám nebrání, bývá někdy označován jako pasivní obránce. Pasivním obráncem může být i 
právnická osoba. Bránící se napadený a pomocník v nutné obraně jsou obránci aktivními. Těmi mohou být 
bezprostředně jen fyzické osoby (Kuchta J.: Nutná obrana (Nakladatelství Masarykovy university; Brno; 1999), 
str. 134) 
30

 R 9/1980 
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útočník narazí na obranu poškozeného a obává-li se prozrazení, začne zpravidla ohrožovat 

zdraví či život obránce“31. I když potřeba srovnání bude nejspíš méně častá než u krajní 

nouze, nelze s touto argumentací souhlasit. Vždyť právě v případě, kdy je útok veden proti 

jiným hodnotám než životu a zdraví, např. proti majetku, musí obránce (a později případně 

soud) srovnávat zájmy různého druhu, když nejvhodnějším terčem obrany bude většinou 

tělesná integrita útočníka. Teprve když obrana nebude úspěšná, může útok eventuálně nabýt 

jiné formy a zaměřit se na hodnotu stejného druhu jako předchozí marná obrana. K tomu by 

ale dojít nemělo. 

 

2.4 Obrana 

Obrana vždy směřuje proti útočníkovi. Pokud obránce zasáhne i zájmy třetích osob, 

nepůjde vůči nim o nutnou obranu.32 Aby mohla být u jednání dotýkajícího se třetích osob 

vyloučena protiprávnost, musí být splněny podmínky krajní nouze. Jednání v krajní nouzi 

vůči třetím osobám může nastat společně s nutnou obranou proti útočníkovi nebo i 

samostatně, když k nutné obraně, tj. způsobení škody útočníkovi, nedojde. K poškození cizích 

zájmů může dojít záměrně i nechtěně, vědomě i omylem. Zájmy třetí osoby, které smí 

obránce porušit za podmínek krajní nouze, se rozumí i zájmy společnosti a státu.  

V praxi může běžně dojít k podobným případům vzájemného propojení nutné obrany a krajní 

nouze: 

Prchající zločinec se dožaduje noclehu a stravy, hrozí zapálením domu. Majitel domu se může 

pokusit zneškodnit zločince (nutná obrana), nebo mu vyhovět, čímž poruší zájem na pořádku 

ve věcech veřejných a spáchá čin jinak trestný jako nadržování. Při splnění všech podmínek 

jedná v krajní nouzi. 

Poštovní doručovatelka je přepadena při roznášení důchodů. Útočník pod pohrůžkou násilí 

požaduje vydání peněz. Doručovatelka může útočníka vzít těžkým balíkem po hlavě (nutná 

obrana), nebo se rozhodnout peníze vydat (krajní nouze). Útočníka utíkajícího s penězi pak 

ještě může trefit kamenem (pomoc v nutné obraně, neboť v té době ještě trvá útok na 

majetkové zájmy jiných osob). 

                                                           
31

 Šámal P.: Komentář k trestnímu zákonu (C. H. Beck; 2003), str. 126 
32

 Jinak Solnař: Je-li nutnou obranou proti útočníkovi současně zasažen někdo jiný, nemůže jít o trestný čin, 
neboť obrana není protiprávním jednáním. (Základy trestní odpovědnosti (Academia Praha; 1972), str. 107) 
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Obránce střílí na útočníka (nutná obrana) a kromě něj (nebo místo něho) zasáhne někoho 

jiného (může být krajní nouze).  

Protiprávnost jednání, kterým je způsobena škoda nezúčastněné osobě, nemůže být vyloučena 

z důvodu a v mezích nutné obrany. V praxi ale může být obtížné určit, kdy je osoba na útoku 

nezúčastněná. Vyskytují se situace, kdy jsou zájmy další osoby tak propojeny s útokem, že ji 

nelze považovat za nezúčastněnou. Tak v případě, že útočník užívá cizí věc při útoku (oděv) 

či přímo k útoku (nástroj) a obránce ji poškodí, mělo by stačit k vyloučení odpovědnosti 

obránce za poškození této věci splnění podmínek nutné obrany proti útočníkovi. Možnosti 

obránce nelze omezovat z důvodu vlastnictví použité věci. Zde dokonce tak úplně neplatí, že 

škoda vznikla třetí osobě, neboť bylo-li její věci užito neoprávněně, za škodu jí odpovídá 

útočník. (Jedná se o stejný případ jako výše zmíněné poštvání cizího psa.) 

Útočník může k útoku využít nejen cizí věc, ale dokonce přímo jinou osobu, trestně 

neodpovědnou nebo jednající v omylu, apod. jako tzv. živý nástroj (nepřímé pachatelství). I 

jednání osoby trestně neodpovědné, jednající v omylu nebo nezaviněně, ač nemůže být 

trestným činem, může být útokem, útočníky budou tedy oba. Tudíž i nutná obrana bude 

možná jak proti živému nástroji, tak proti nepřímému útočníkovi.  

Využití jiné osoby k útoku může spočívat i ve fyzickém donucení, vylučujícím u ní možnost 

právního jednání. Útočník používá vlastně jen její tělo jako nástroj, např. jako rukojmí nebo 

živý štít. Chování takové osoby (pokud se vůbec může hýbat) není projevem její vůle, není 

jednáním v trestněprávním smyslu, a proto není ani útokem. To by nutnou obranu vůči ní 

vylučovalo. Na druhou stranu taková osoba objektivně útoku napomáhá. Poškozením zájmů 

nástroje jsou poškozeny i zájmy útočníka: Primárně je ohrožen nebo znemožněn útok, 

sekundárně útočníkovi vzniká povinnost k náhradě škody způsobené živému nástroji. I 

v tomto případě by tedy nutná obrana měla být připuštěna. Nespravedlnost nutné obrany vůči 

živému nástroji třeba promítnout do přiměřenosti obrany. (Pokud naopak třetí osobu využije 

obránce na svou obranu, půjde z jeho strany o útok, ledaže by byly splněny podmínky krajní 

nouze.)33 

K obraně je oprávněn každý, bez ohledu na věk nebo příčetnost nebo na to, zda se ho útok 

týká. 

                                                           
33

 Kuchta J.: Nutná obrana (Nakladatelství Masarykovy university; Brno; 1999), str. 138-140 
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Je-li útočníků více, je obrana přípustná proti kterémukoliv z nich, tedy ne jen proti 

případnému útočníkovi hlavnímu. Přiměřenost obrany se pak posuzuje vzhledem k útoku jako 

celku. Analogií s ustanoveními trestního zákoníku o pachateli, spolupachateli a účastníku 

trestného činu lze dospět k závěru, že se nutná obrana může zaměřit nejen na kteroukoliv ze 

současně a společně útočících osob, ale i na nepřímého útočníka, návodce, organizátora nebo 

pomocníka útočníka. Samozřejmě jen za předpokladu, že jednání proti takovým osobám bude 

způsobilé útok překazit. 

Obrana bývá zpravidla namířena proti tělesné integritě útočníka (životu, zdraví či svobodě), 

ale stejně tak může postihnout jiné jeho zájmy, např. majetek (usmrcení poštvaného zvířete, 

zničení zbraně, oděvu). Jinými slovy, útočníka může zasáhnout přímo nebo nepřímo. Obrana 

stejně jako útok může spočívat v konání i v opomenutí (příkladem obrany opomenutím je 

neodvolání psa, který přišel na pomoc). 

Na rozdíl od krajní nouze není podmínkou nutné obrany subsidiarita. Je právem každého 

svobodně se rozhodnout mezi obranou a jiným východiskem, např. útěkem, přivoláním 

pomoci, atd. Nikdo není povinen ustupovat před bezprávím.34 

Rubem téže mince je zásada, že jednat v nutné obraně je oprávněním, neexistuje tedy 

obecná povinnost k obraně.35 Také ne za všech okolností je obrana nejvhodnějším řešením, 

např. když je možné se útoku vyhnout a obrana by představovala pro obránce riziko nebo 

když je útok nezaviněný. Smyslem nutné obrany je sice ochrana práva proti bezpráví, ale 

prosazení práva není vždy nejvyšší hodnotou. Něco jiného je speciální povinnost jednání 

v nutné obraně vyplývající z povinností uložených zvláštními právními předpisy určitým 

kategoriím osob. Typicky půjde o příslušníky vojenských a bezpečnostních služeb, např. 

policie. I tato povinnost má své meze; odpovědnost toho, kdo takovou povinnost poruší, 

závisí na způsobilosti obrany k odvrácení konkrétního útoku (např. dvojice policistů těžko 

může zabránit davu rozvášněných fotbalových fanoušků v demolování města, bude lepší, 

když se o to ani nepokusí). Ostatně příslušné zvláštní předpisy samy upravují pro určité 

situace postup odchylný od obecně stanovené povinnosti čelit útoku. 

                                                           
34

 R 92/1995; R 25/1976; R 8/1988; NS 13/2002-T 320 
35

 Výjimku z dobrovolnosti obrany může představovat např. jednání přikázané ustanovením §367, ukládajícím 
povinnost překazit taxativně určené závažnější trestné činy („Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný 
připravuje nebo páchá trestný čin např. vraždy, týrání svěřené osoby, loupeže, znásilnění, pohlavního 
zneužívání, a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až 
na tři léta.“). Takové překažení může mít v některých případech formu pomoci v nutné obraně.  
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Pro to, aby jednání bylo nutnou obranou, nestačí, že splňuje její objektivní znaky. Podmínkou 

je také subjektivní stránka, tedy to, že bránící (se) osoba o těchto znacích ví a jedná 

s úmyslem útok odvrátit. Obránce musí vědět o tom, že útok hrozí nebo trvá, a musí zamýšlet 

použití obrany určité intenzity a dosažení určitého následku. Výsledek jeho jednání nakonec 

nemusí tomuto úmyslu z různých důvodů odpovídat; pro splnění podmínek nutné obrany je 

pak sice rozhodující skutečně dosažený výsledek, ale původní záměr obránce se promítne do 

jeho trestní odpovědnosti v případě, že meze nutné obrany překročí. Naopak uchránění 

ohroženého zájmu nemusí být jedinou pohnutkou jeho jednání. Je-li veden jinou pohnutkou, 

např. touhou po slávě či dobrodružství nebo mstou, nutná obrana tím bez dalšího vyloučena 

není.36 Něco jiného by bylo, kdyby někdo nevědomky odvrátil něčí útok vlastním trestným 

činem (jednal by tedy v negativním skutkovém omylu o podmínkách vyloučení trestní 

odpovědnosti). Pak by byl trestně odpovědný. Sporné je, zda za to, co skutečně spáchal,37 

nebo vzhledem k objektivní existenci okolnosti vylučující protiprávnost jen za nezpůsobilý 

pokus.38 

Riziko by měl nést útočník. Jednání útočníka je vždy protiprávní a společensky nebezpečné, 

zatímco obránce se snaží nejen chránit napadený zájem individuální svůj nebo cizí, ale 

vystupuje i v obecném zájmu státu. Na straně útočníka je již od počátku řada významných 

výhod: Útok často plánuje předem, rozhoduje o okolnostech a povaze útoku, opatřuje si 

zbraň. Připravuje se na něj i psychicky, necítí-li se na něj, může ho odložit. U obránce je tomu 

naopak, zpravidla je útokem zaskočen, na zvolení adekvátní obrany má často sotva pár vteřin 

a málokdy vhodný prostředek, může být paralyzován strachem. Útok je rovněž snazší po 

technické stránce: Útočník si vybírá útok takové povahy, jaká mu vyhovuje, obránce se musí 

přizpůsobit. A zatímco útočník již samotným zahájením útoku porušuje právní normy a 

zřejmě ani nadále s jejich porušováním nebude mít problémy, obránce se snaží chovat 

v mezích zákona a zdráhá se využít způsobů a prostředků, které by útok odvrátily 

nejspolehlivěji.39 (Podstatné v tomto ohledu není, zda jeho jednání bude nakonec posouzeno 

jako nutná obrana, nebo ne, ale existence psychického bloku, způsobilého přivodit mu vážné 

škody ze strany útočníka.) Tyto faktické výhody útočníka by měly být překonány právními 

výhodami poskytnutými obránci. Předpokladem ovšem je, že se právní zvýhodnění obránce 

                                                           
36

 R 254/1947: Důvodem beztrestnosti jednání vykonaného ve spravedlivé nutné obraně není nedostatek zlého 
úmyslu, nýbrž účel jednání (ochrana ohroženého právního statku). 
37

 Kratochvíl V.: Trestní právo hmotné (Masarykova universita; Brno; 2000), str. 274.  
38

 Solnař V.: Základy trestní odpovědnosti (Academia Praha; 1972), str. 106; Kuchta J.: Nutná obrana 
(Nakladatelství Masarykovy university; Brno; 1999), str. 160 
39

 Novák J., Skoupý O., Špička I.: Sebeobrana a zákon (KLAVIS), str. 73 
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bude moci projevit již v jeho obranném jednání, nikoli až dodatečně při hodnocení tohoto 

jednání orgány činnými v trestním řízení. Přenesení rizika na útočníka má obránci alespoň 

částečně kompenzovat ostatní nevýhody vůči útočníkovi. 

Obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Přiměřenost znamená, že 

obrana je způsobilá spolehlivě a bez rizika útok odvrátit. Proto musí být intenzivnější než 

útok. Méně intenzivní obrana nejenže by ztrácela smysl, ale mohla by útočníka vydráždit 

k většímu násilí (to se stává např. u znásilnění). Ovšem přesně odhadnout, jaká obrana bude 

v konkrétním případě dostačující, bývá obtížné, ba nemožné. Obránce nemusí vůbec vědět, co 

má útočník v úmyslu (typicky při vloupání), zda je sám, ozbrojen nebo třeba „kolik snese“. 

Navíc postavení útočníka je vždy spojeno s četnými výhodami.  Z těchto důvodů se od 

obránce nevyžaduje jednání přiměřené, ale je dovolena obrana mnohem intenzivnější, 

nepřiměřená, dokonce zjevně nebo zřejmě nepřiměřená. Z povolených mezí vybočuje až 

obrana zcela zjevně nepřiměřená.  

Takto jsou meze nutné obrany stanoveny od roku 1994, kdy nabyla účinnosti novela 

290/1993, jejímž cílem bylo rozšíření mezí nutné obrany. Dříve obrana nesměla být “zřejmě 

nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku“. Význam této změny je ovšem hodnocen velmi 

rozporuplně. 

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu novely uvádí, že „v souladu s požadavky teorie a praxe, 

ale i veřejného mínění, se v širším rozsahu vymezují hranice nutné obrany … tak, aby její 

podmínky nebyly splněny jen tehdy, jestliže obrana je naprosto nepřiměřená povaze útoku. 

Respektuje se skutečnost, že osoba jednající v obraně často nemůže předem náležitě zhodnotit 

hrozící nebo trvající útok a zvolit vždy přesně adekvátní prostředky obrany. Pojem 

nebezpečnosti útoku, který je značně abstraktní, se nahrazuje pojmem způsobu útoku, který 

především jeho nebezpečnost charakterizuje…“ Ve skutečnosti to nebyli ani tak odborníci, 

kdo volali po změně, jako veřejnost, podporovaná médii. Kromě toho ještě spíše než samotné 

ustanovení §13 si změnu žádal přístup orgánů činných v trestním řízení. Ty totiž nezřídka 

vykládaly podmínky nutné obrany příliš úzce, což dokládají četná zrušovací rozhodnutí a 

usměrňující stanoviska Nejvyššího soudu.40 

První a dle mého názoru významnější změnou je nahrazení výrazu „zřejmě“ slovy „zcela 

zjevně“. Z jazykového hlediska jde o synonyma. Někteří, vycházejíce z jejich odlišného 

                                                           
40

 Fremr R., Zelenka P.: K výkladu ustanovení § 13 trestního zákona (Právní praxe; 1994), str. 337 
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základu (zřít/jevit se), rozdíl mezi nimi spatřují v hledisku posuzování přiměřenosti: „Zřejmě“ 

chápou jako zdůraznění subjektivního hlediska, čili jak útok viděl obránce, a „zjevně“ jako 

objektivního (jak se útok jevil).41 Výrazem „zcela“ byly meze nutné obrany rozšířeny. Zcela 

zjevné znamená očividné, bez jakýchkoliv pochyb. Zákon ani důvodová zpráva neřeší otázku, 

komu nesmí být nepřiměřenost obrany zcela zjevná. Zda samotnému obránci, většině lidí či 

jakémusi průměrnému občanovi. Subjektivní přístup, tedy hodnocení obrany na základě toho, 

jak se situace jevila obránci, na základě jeho osobního úsudku v daném okamžiku, umožňuje 

spravedlivé zohlednění obráncova zvláštního psychického stavu vyvolaného útokem. 

Nedostatkem této koncepce je, že obráncova skutečná představa o způsobu útoku není 

dodatečně prokazatelná, že nevylučuje možnost účelového přizpůsobování představ obránce 

jeho potřebám a neumožňuje postihnout obránce za zaviněně mylné představy. Na druhé 

straně objektivní hledisko usnadňuje práci orgánům činným v trestním řízení, které se tak 

nemusejí snažit vcítit se do pocitů obránce. Objektivní hodnocení však vždy probíhá až ex 

post, po skončení útoku, kdy jsou úmysly útočníka i další okolnosti útoku zřetelné, za 

podmínek zcela odlišných od podmínek, za nichž se musel rozhodovat obránce. Kromě toho 

je problematické i stanovení toho, co má být považováno za objektivní nebo průměrný 

úsudek. Řešením odstraňujícím nedostatky obou pojetí je jejich kombinace: Aby se jednalo o 

nutnou obranu, nesmí být zcela zjevně nepřiměřená ani subjektivně, ani objektivně.42  

Druhá část změny spočívala v nahrazení „povahy a nebezpečnosti“ „způsobem“ útoku. Při 

vymezení obsahu pojmu nebezpečnosti útoku můžeme vyjít z významové podobnosti pojmů 

„trestný čin“ a „útok na zájem chráněný trestním zákonem“ a použít analogicky §3 odst. 4 

(zákona č. 140/1961), podle nějž stupeň nebezpečnosti činu je určován zejména významem 

chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, 

okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho 

pohnutkou. Nebezpečnost činu a tedy i útoku modifikují i polehčující a přitěžující okolnosti 

(§33 a 34 téhož zákona). Povaha útoku spočívá např. ve způsobu spáchání útoku, způsobu 

jednání útočníka, následcích útoku, existenci polehčujících a přitěžujících okolností, prostředí 

spáchání útoku, apod.43 Proti takovému komplexnímu posouzení celé události, zahrnujícímu 

veškeré vyjmenované okolnosti a usilujícímu o zjištění skutečného stavu věci, bylo namítáno, 

že je proveditelné pouze ex post, ale ani zdaleka není v silách obránce. Ten bývá útokem 

                                                           
41

 Naopak Šámal považuje „zcela zjevně“ za posun k subjektivnímu pojetí (Šámal P.: Komentář k trestnímu 
zákonu (C. H. Beck; 2003), str. 120). 
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zaskočen, musí reagovat rychle, často netuší, zda nebo jak je útočník ozbrojen, co má 

v úmyslu, atd. A právě tento problém měl novelou být odstraněn. Meze nutné obrany měly 

být rozšířeny a postavení obránce posíleno tím, že výčet okolností, které obránce musí brát 

v úvahu, měl být zúžen jen na ty nejdůležitější a pro obránce nejsnáze rozpoznatelné.  

Pojem způsobu útoku však bohužel trestní zákon nedefinuje, a tak bývá vykládán různě. Na 

jedné straně např. Šámal odlišuje způsob útoku od způsobu provedení útoku. Pod způsob 

útoku řadí vedle způsobu jeho provedení mj. také osobu útočníka, jeho vlastnosti a úmysly, 

jež se při útoku projevily, použité zbraně nebo třeba hrozící součinnost dalších osob 

doprovázejících útočníka, pokud tyto okolnosti byly obránci známy. S výjimkou dotčených 

zájmů a škody tedy všechny okolnosti, jež mohly útok nějak ovlivnit, pakliže byly známé 

obránci. Tento názor se opírá o výklad historický, tedy zejména o důvodovou zprávu. Takto 

pojatému výkladu bývá ovšem vytýkána jeho účelovost, bezbřehost a zneužitelnost. 

Na druhé straně stojí zastánci44 názoru, že způsob útoku je jen jednou ze skutečností 

charakterizujících nebezpečnost útoku. Vykládají způsob útoku analogicky ke způsobu 

provedení činu, a tak – rovněž na základě §3 odst. 4 – docházejí k závěru, že dalšími aspekty 

nebezpečnosti, nezahrnutými pod pojem způsobu útoku, jsou např. místo a doba útoku nebo 

osoba útočníka a jeho vlastnosti. Je rozdíl mezi útokem ve dne a v noci, na rušném místě, kde 

se napadený spíš dovolá pomoci, a útokem na místě odlehlém nebo v uzavřené místnosti. 

Nebezpečnost útoku nezvyšují jen fyzické dispozice útočníka, které by snad bylo možné 

zahrnout pod pojem způsobu útoku, ale i řada dalších vlastností. Pokud o nich obránce ví, 

resp. je předpokládá, projeví se to na způsobu a intenzitě obrany. Může jít např. o zvýšenou 

agresivitu, popudlivost, útoky spáchané v minulosti, nebo třeba příslušnost k nějakému hnutí. 

Chování obránce mohou navíc relevantním způsobem ovlivnit jeho negativní zkušenosti 

z minulosti (např. je-li obtěžována žena, která byla v minulosti znásilněna) a další okolnosti 

(např. dřívější anonymní výhrůžky, které napadený mylně přičítá útočníkovi). Upozorňují na 

to, že jazykový výklad novelizovaného znění §13 meze nutné obrany v určitých konkrétních 

případech nerozšiřuje, ale naopak zužuje v neprospěch obránce, v jiných případech zase 

obránce nespravedlivě zvýhodňuje. Příkladem první situace je způsob útoku spočívající 

v ironicky vlídné výzvě k vydání peněz, pokud vychází z úst „chlapa jako hora“, 

doprovázeného dalšími dvěma osobami, v noci a na opuštěném místě. O opačný případ půjde 
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tehdy, když obrana bude sice odpovídat způsobu útoku, ovšem útočník bude „zpitý pod 

obraz“, takže ve skutečnosti od něj žádné nebezpečí nehrozilo. 

Větší shoda panuje snad jen v tom, že do způsobu útoku není zahrnuta škoda. (Hrozící i 

způsobená škoda je pro obránce nejobtížněji odhadnutelnou okolností.45) Znamená to ale 

skutečně, že se vliv poměru škod na přiměřenost obrany změnil? Zjednodušeně řečeno byla 

před rokem 1993 přiměřenost obrany posuzována ze dvou hledisek, a sice z hlediska poměru 

intenzity obrany a útoku (povaha) a z hlediska poměru hrozící a způsobené škody 

(nebezpečnost). Obrana nesměla být přehnaně silnější, než bylo k odvrácení útoku potřeba, a 

zároveň mezi škodami nesměl být hrubý nepoměr.46 Dnes, stejně zjednodušeně řečeno, je 

všeobecně uznáváno, že přiměřenost obrany vychází z poměru intenzity obrany a útoku a že 

bylo upuštěno od srovnávání škod, neboť škoda do pojmu způsobu útoku nenáleží. Ovšem 

zároveň poměr škod funguje jako „korektiv“ k poměru mezi způsobem útoku a obrany; mezi 

škodami nesmí být hrubý, extrémní nepoměr. I obránce tedy musí brát v úvahu stejnou škálu 

okolností jako před novelizací, a to včetně škody. Jednak proto, aby nezpůsobil škodu hrubě 

neúměrnou, jednak proto, že škoda (konkrétní stupeň poškození určitého zájmu) může být 

někdy jediným rozdílem mezi jednotlivými způsoby útoku.  

Přiměřenost třeba odlišit od proporcionality, která vyjadřuje úměrnost mezi škodami a je 

znakem krajní nouze. V nutné obraně proporcionalita neplatí. „Přiměřenost není zpravidla 

vyloučena neúměrností mezi napadeným a obětovaným zájmem. Možno beztrestně chránit i 

zájem nižší kategorie nebo v konkrétním případě méně závažný, a to i obětováním zájmu 

vyššího nebo v daném případě významnějšího. 47 Možno poranit i usmrtit na ochranu majetku. 
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 Dolenský A.: Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák.) (www.advokatni-komora.cz/files/174/BA_94_
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Meze nutné obrany nejsou zachovány, pakliže obránce útočníka úmyslně usmrtil, ačkoli 

stačilo jej poranit, ani usmrtil-li obránce útočníka, aby odvrátil útok na majetek malé 

závažnosti.“48 Obránce není povinen volit co možná nejšetrnější způsob obrany, pokud by pro 

něj nebyl naprosto spolehlivý a bezpečný. Přesto nesmí s útočníkem naložit, jak se mu zlíbí. 

Samotný fakt útoku nezbavuje útočníka všech jeho práv, zejména těch, jejichž poškození není 

k odvrácení útoku potřebné. I jednání obránce je třeba do určité míry omezit, aby nedocházelo 

ke zneužívání nutné obrany. Tato potřeba zvláště vynikne v případech, kdy útokem je jednání 

nezaviněné.  

Škoda způsobená obráncem nesmí být v extrémním, hrubém nepoměru ke škodě hrozící. 

Mohou nastat situace podobné onomu oblíbenému příkladu s chromým hlídačem sadu, který 

zastřelí chlapce kradoucího ovoce. Přestože obránce nemá jinou možnost, jak útok odvrátit, 

nepoměr škod je do očí bijící a takovou obranu je třeba považovat za nepřípustnou. Jiný 

argument pro nepřípustnost nutné obrany v těchto případech používá Dolenský: Nevychází 

z hrubého nepoměru škod, ale z toho, že taková obrana zcela zjevně neodpovídá způsobu 

útoku, čili z extrémního nasazení obranných prostředků proti málo intenzivnímu útoku. Toto 

zdůvodnění, bez jakéhokoli zohlednění škody, by ovšem vedlo k závěru o vybočení z mezí 

obrany i v případě co do způsobu útoku prakticky totožném, a sice když chromý hlídač galerie 

lehce postřelí chlapce, který ze vzdálené místnosti krade cenný obraz. Jak vidno, přihlédnutí 

ke škodě nemusí vést jen k prohlášení obrany za zcela zjevně nepřiměřenou, ale může působit 

i zcela opačně, ve prospěch obránce, tam, kde samotný způsob obou jednání je v hrubém 

nepoměru. 

V praxi, zejména v přípravném řízení, bohužel někdy ještě bývá přípustnost obrany 

hodnocena podle významu dotčených zájmů v  obecném, absolutním pojetí. Pokud např. útok 

směřuje jen proti majetku a obrana postihne útočníka na zdraví, bývá z toho automaticky 

vyvozováno vybočení z mezí nutné obrany. Trestní stíhání obránce pak často končí 

zproštěním obžaloby teprve soudem druhého stupně.49 Nejprve je třeba posoudit, jaká obrana 

vede ke spolehlivému, konečnému a bezpečnému odvrácení útoku, a teprve potom srovnávat 

následky, a to podle stupně poškození toho kterého zájmu v konkrétním případě (jaké zranění, 

jaká škoda na majetku), nikoli obecně (zdraví versus majetek).50 Jako vodítko při určování 

závažnosti následku mohou posloužit trestní sazby, určující nejen obecný význam toho 
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kterého zájmu, ale i konkrétní závažnost určitého stupně poškození (podrobněji v kapitole 

3.4). 

Použité prostředky samy o sobě o přiměřenosti obrany nerozhodují a nemusí být ani přibližně 

stejně účinné. Z prostředku užitého útočníkem může obránce usuzovat na intenzitu útoku a 

velikost hrozící škody. Sám pak sáhne po prostředku, který bude mít zrovna po ruce, a 

intenzita obrany, a tedy její přiměřenost útoku, bude záležet jen na tom, jakým způsobem ho 

použije51 (a do určité míry i jakého výsledku tak dosáhne), tak např. střelnou zbraní lze 

útočníka usmrtit, udeřit nebo varovat výstřelem do vzduchu. Samotná skutečnost, že obránce 

použije proti neozbrojenému útočníkovi zbraně, neznamená, že jde o obranu zcela zjevně 

nepřiměřenou způsobu útoku.52 A to ani tehdy, pokud si zbraň z obavy před útokem 

připraví,53 dokonce ani má-li u sebe např. nůž proto, aby jej použil při rvačce.54 Na 

nepřiměřenost obrany rovněž nelze usuzovat jen z toho, že obránce útočníka zranil, ba 

usmrtil, zatímco sám zůstal nezraněn.55 Použití takových prostředků, jejichž opatření, držení 

nebo výroba je trestným činem nebo přestupkem, není rozhodné pro otázku přípustnosti nutné 

obrany. Nutná obrana není vyloučena např. použitím nelegálně držené střelné zbraně nebo 

výbušniny. 

K nutné obraně, zejména k ostraze objektů, bývá využíváno všelijakých automatických 

obranných zařízení – pastí, samostřílů, výbušnin, atd. Lze k nim zařadit i hlídací a jedovatá 

zvířata. Jejich používání není v našem právním řádu výslovně upraveno. Názory na 

přípustnost tohoto způsobu obrany jsou velmi odlišné. Problém bývá spatřován především 

v tom, že tato zařízení mohou ublížit i někomu jinému než útočníkovi, že jejich účinek nebývá 

regulován podle způsobu útoku a že jde o obranu předčasnou. Jejich využití lze rozdělit na 

dvě fáze: První fází je jejich opatření, instalace, uvedení do pohotovostního režimu. Druhou 

fází je vlastní obranné působení proti útočníkovi. Nutná obrana je realizována teprve 

v okamžiku útoku, není tedy oprávněná námitka, že obrana je předčasná. Příprava na obranu 

je obecně dovolena. Časová podmínka nutné obrany je splněna. Ohrožení nezúčastněných 

osob nastraženými obrannými mechanismy nebo použití nedovolených prostředků nevylučuje 

nutnou obranu. Druh a míra odpovědnosti obránce v první fázi nemá vliv na posouzení jeho 

odpovědnosti v druhé fázi. Rovněž nemožnost odstupňování obrany podle útoku nehraje roli. 
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Přiměřenost obrany je posuzována vždy jen vzhledem ke způsobu konkrétního útoku, tedy ne 

„co by, kdyby“. Je-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu konkrétního útoku nebo je-li 

zařízení aktivováno jinak než útokem, přičemž vznikne škoda osobě, která není útočníkem, 

obránce je odpovědný za příslušný nedbalostní trestný čin. Trestní zákoník nevyžaduje, aby 

byl obránce útoku osobně přítomen; nelze pak ovšem ani přihlédnout k jeho vlastnostem, 

fyzické kondici, apod.  

Kromě těchto obranných zařízení existují i zařízení zabraňovací a výstražná, jejichž účelem 

není útočníka poškodit, ale odstrašit. Jedná se o mříže, střepy na horní hraně zdí, ostnaté 

dráty, výstražné nápisy, alarmy, atd. Jejich využití není podmínkou pro instalaci výše 

uváděných nebezpečných mechanizmů, bude však pro obránce v každém případě výhodné. 

Pokud působením některého z nebezpečných obranných zařízení dojde k postižení jiné osoby 

než útočníka, pak skutečnost, že se tomu „obránce“ snažil zabránit např. umístěním 

varovných cedulí, oplocením, apod., snižuje míru jeho zavinění a může jeho odpovědnost 

dokonce vyloučit. Význam mají výstražná opatření i vzhledem k útočníkovi: Čím více zábran 

a varování útočník nerespektuje, tím závažnější je způsob jeho útoku a tím silnější smí být 

obrana. Možnost bránit se pomocí automatických obranných zařízení nelze vyloučit, riziko 

s tím spojené ovšem nese obránce.56 Názorům považujícím usmrcení zloděje za nepřípustné, 

třeba oponovat tím, že hlavním cílem obrany je spolehlivé odvrácení útoku a že kdo jde krást, 

měl by počítat s tím, že při tom může být i usmrcen.57 A pokud jde o poměr následků: Trestný 

čin krádeže vloupáním je tu zpravidla v souběhu s porušováním domovní svobody. Navíc je-li 

zloděj při vloupání přistižen, nutno předpokládat, že se nevzdá. 

 

2.5 Překročení mezí nutné obrany 

Aby mohlo nějaké jednání být uznáno za nutně obranné, musí vyhovovat podmínkám dvojího 

druhu: Jednak jde o podmínky charakterizující stav nutné obrany (přímo hrozící nebo trvající 

protiprávní útok, zájem chráněný trestním zákonem, určitý stupeň nebezpečnosti útoku), 

jednak o podmínky vlastního dovoleného jednání (neexistence zcela zjevné nepřiměřenosti).  

Nejsou-li splněny podmínky vytvářející stav nutné obrany, nevzniká vůbec právo v nutné 

obraně jednat. Naproti tomu nedodržení podmínek dovoleného jednání nemá na splnění 

podmínek k jednání v nutné obraně opravňujících žádný vliv. 
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Excesem neboli překročením mezí nutné obrany se rozumí situace, kdy nejsou splněny 

veškeré podmínky nutné obrany, nýbrž jen některé. Jednání je nutné obraně blízké, ale 

nepozbývá protiprávnosti ani společenské škodlivosti. Excesem v pravém slova smyslu je jen 

nesplnění podmínek obranného jednání (obrana je zcela zřejmě nepřiměřená), teorie i 

judikatura však uznávají za exces i jednání při nesplnění podmínek zakládajících stav nutné 

obrany (útok přímo nehrozí ani netrvá). Na základě toho nauka rozlišuje exces intenzivní a 

extenzivní, oba však mají shodné právní důsledky. Intenzivním excesem je vybočení co do 

míry obranného zákroku, tedy obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, excesem 

extenzivním vybočení co do doby zákroku. Takovým excesem bude obrana v době, kdy útok 

ještě přímo nehrozil, i - podle převládajícího názoru - po jeho skončení. Podle Solnaře58 

naopak opožděné odvracení útoku, když již nebezpečí pominulo, nelze posuzovat jako 

vykročení z mezí nutné obrany, nýbrž jde o odvetu. Zároveň doplňuje, že jelikož však byl čin 

zpravidla vykonán v silném rozrušení, jež je polehčující okolností podle §41 písm. b) (dříve 

§33 písm. a)), bude vyhodnocen stejně, jako by šlo o překročení mezí nutné obrany (§41 

písm. g)). Exces může mít formu účastenství (při nesplnění podmínek pomoci), sporná je 

forma pokusu. 
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3. Krajní nouze 

§ 28 Krajní nouze 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit 

jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, 

který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

3.1 Úvod 

Stavem krajní nouze se rozumí situace, kdy je dovoleno porušit nebo ohrozit některý ze zájmů 

chráněných trestním zákonem k odvrácení nebezpečí od jiného takového zájmu. Situace, kdy 

se chráněné zájmy dostanou do vzájemného střetu a jeden (některé) z nich je třeba obětovat 

k záchraně druhého (dalších).  Často mívá podobu kolize dvou povinností.59 Jednáním 

v krajní nouzi je jen takové jednání, jehož následek není zřejmě stejně závažný nebo dokonce 

závažnější, než následek, který hrozil. Typickým následkem je vznik škody (porucha zájmu), 

ale může jím být i riziko vzniku škody (ohrožení zájmu), porušení povinnosti nebo riziko 

porušení povinnosti. Při stanovování mezí dovoleného jednání, je třeba být spravedlivý jak 

k tomu, kdo nebezpečí odvrací, tak k tomu, jehož zájmy při tom dojdou úhony. 

Podobný institut znají i jiná odvětví práva, např. správní (§2 odst. 2 zákona o přestupcích) 

nebo občanské (§418 odst. 1 občanského zákoníku). 

Krajní nouze je neobecnější z okolností vylučujících protiprávnost, pokud jde o formulaci 

podmínek jejího vzniku, a tudíž rozmanitost životních situací, na které dopadá. Často bývá 

uváděno, že výskyt situace krajní nouze v praxi je velmi řídký. Myslím, že to není přesně 

vyjádřeno, to spíš jen soudy v trestním řízení řeší případy krajní nouze ještě méně často než 

případy nutné obrany. K situacím krajní nouze dochází dnes a denně, jaksi samozřejmě, bez 

povšimnutí orgánů činných v trestním řízení. Zejména tehdy, když krajní nouze vede k 
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 Podle Solnaře (Základy trestní odpovědnosti (Academia Praha; 1972), str. 92) může jít i o kolizi právních 
norem. S tím nesouhlasí např. Polášek a Kollár (Některé problémy vyloučení krajní nouze (Právník; 1975)) a 
argumentují tím, že, pokud jde o trestní zákon, protiprávnost konkrétního činu vyplývá z ustanovení jeho 
obecné a zvláštní části vykládaných v jejich vzájemné souvislosti. Je-li ve zvláštní části za určité jednání ukládán 
trest a v obecné části je totéž jednání za určitých podmínek dovoleno, nelze to považovat za střet norem. Ani o 
vztahu ustanovení trestního zákona a norem jiných oborů práva nelze hovořit jako o kolizi, neboť právní řád je 
nutno pojímat jako celek. 
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porušení zákonné povinnosti bez způsobení škody. (Např. osoba, které byl uložen trest zákazu 

činnosti ve formě řízení motorových vozidel, veze těžce raněného za splnění ostatních 

podmínek krajní nouze do nemocnice. Pokud nezpůsobí dopravní nehodu nebo nebude 

náhodou zastavena silniční hlídkou policie, o jednání v krajní nouzi spočívajícím v činu jinak 

trestném jako maření výkonu úředního rozhodnutí se nikdo nedozví.) Podobně když je 

jednáním v krajní nouzi chráněný zájem jen ohrožen, ne porušen. (Výše uvedený příklad 

v obměněné podobě: Raněného veze do nemocnice osoba v podnapilém stavu. Aniž by 

způsobila dopravní nehodu, dopouští se jinak trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 

látky. Opět se to nikdo nemusí dozvědět.) A konečně i v případě, kdy dojde k poruše 

chráněného zájmu a vznikne škoda, zejména majetková, často dochází k neformálnímu 

vyrovnání, případně občanskému soudnímu řízení o náhradu škody, málokdy se věc dostane 

před trestní soud. Na rozdíl od nutné obrany, která je nejčastějším argumentem obhajoby u 

násilné trestné činnosti. 

 

3.2 Nebezpečí 

Nebezpečí je stav hrozící poruchou zájmu chráněnému trestním zákonem. Zdrojem nebezpečí 

může být přírodní síla (např. povodeň, blesk, požár), člověk (např. řidič při dopravní nehodě, 

bankovní lupič), fyziologické procesy v lidském těle (hlad, bolest, úraz), zvíře, selhání 

technického zařízení, věc, kolize povinností, atd. Nebezpečí může spočívat i v útoku člověka, 

proti němuž je přípustná nutná obrana – o jednání v krajní nouzi se jedná, pokud jsou při 

odvracení tohoto útoku ohroženy nebo poškozeny jiné zájmy než zájmy útočníka, typicky 

když někomu jinému vznikne škoda (a to buď současně s nutnou obranou, nebo samostatně). 

Pouze nebezpečím a nikoliv útokem může být chování člověka neovládané jeho vůlí (např. 

máchání pěstmi v epileptickém záchvatu, ztráta kontroly nad vozidlem v důsledku 

bezvědomí); sporné jsou však takové případy, kdy je člověk k nějakému chování fyzicky 

donucen, sám tedy sice nejedná, ale objektivně je nástrojem útočníka. 

Není vyřešena otázka, zda se může dovolávat krajní nouze i ten, kdo nebezpečí způsobil. 

Většina právní nauky60 zastává názor, že ano, neboť trestní zákoník ho této možnosti výslovně 

nezbavuje. Jeho občanskoprávní odpovědnost za způsobenou škodu tím není dotčena. (Např. 

když někdo jen tak pro zábavu dráždí cizího psa a pes na něj zaútočí, je dovoleno psovi ublížit 
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jednáním v krajní nouzi.) Vyloučeno z krajní nouze je pak jen nebezpečí vyprovokované 

s úmyslem beztrestně způsobit škodu (protiprávní následek obecně) jeho následným 

odvracením; pak bude pachatel plně trestně odpovědný za veškeré své jednání. (Např. když 

někdo vyprovokuje nenáviděného cizího psa k útoku proto, aby ho pak mohl zabít.) Uvedený 

výklad má absurdní důsledky tehdy, když je nebezpečí zaviněno alespoň nedbalostí nebo když 

samo vyvolání nebezpečí je dokonce trestným činem. Např. řidič ladí autorádio a nevěnuje se 

řízení, na poslední chvíli si všimne, že vozidlo před ním zastavilo; srážce se nemůže vyhnout 

jinak než tím, že strhne vozidlo na chodník a zraní chodce. Jiný řidič vjede na železniční 

přejezd v okamžiku, kdy zní zvuková výstraha, a než stihne přejezd opustit, spustí se závory; 

aby se vyhnul srážce s vlakem, projede závorami, čímž je poškodí. Praxe se ostatně v takových 

případech shora uvedeným výkladem neřídí a chápe takové jednání jako jeden skutek, který 

započal již před vznikem nebezpečí, a není zbaven protiprávnosti.61 

Nebezpečí musí hrozit přímo62, bezprostředně. Vzdálená hrozba budoucího nebezpečí, která 

se přímo a nezadržitelně neodvíjí od současné situace, ani nebezpečí již pominulé, pokud se 

nastalá porucha dále neprohlubuje, k jednání v krajní nouzi neopravňují. Nebezpečí přímo 

hrozí, jestliže vývoj událostí spěje rychle a jistě k poruše, anebo sice tento vývoj už 

nepokračuje, ale podmínky potřebné k tomu, aby porucha nastala, jsou částečně splněny a ke 

splnění zbývající části podmínek postačí náhoda, jež může kdykoliv a s velkou 

pravděpodobností nastat (Např. dům je poškozen výbuchem, zatím stojí, ale kdykoliv se může 

zřítit; aby se předešlo případným ztrátám na životech, dům je stržen.) 

Pokud osoba odvrací nebezpečí, které ve skutečnosti neexistuje, tedy nebezpečí domnělé, 

bude její jednání putativní krajní nouzí a bude posuzováno podle ustanovení o skutkovém 

omylu. Nepřekročí-li meze krajní nouze, jež by byla přípustná, kdyby nebezpečí bylo reálné, 

nebude odpovědná za úmyslný trestný čin. Může se ale dopustit nedbalostního trestného činu, 

spočívá-li nedbalost právě v mylném předpokladu existence nebezpečí. 

Nebezpečí musí hrozit některému ze zájmů chráněných trestním zákonem. Může jít o zájem 

společnosti, státu nebo jednotlivců. Chránit je možné zájmy vlastní i cizí. Aby mohl být 

nějaký zájem chráněn za podmínek krajní nouze, není nutné, aby nebezpečí dosahovalo 

intenzity vyžadované pro vznik trestněprávní odpovědnosti (lze například chránit i majetek 

nepatrné hodnoty). 
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 Na rozdíl od útoku ve smyslu §29, který může přímo hrozit nebo trvat, u nebezpečí je jen podmínka přímé 
hrozby. Význam je ale v obou případech stejný, neboli trvající útok=přímo hrozící nebezpečí. 
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3.3 Subsidiarita 

Dalším předpokladem jednání v krajní nouzi je subsidiarita jednání, jímž je nebezpečí 

odvraceno, vyjádřená větou „Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za 

daných okolností odvrátit jinak…“ Tento požadavek je odůvodněn skutečností, že jednáním 

v krajní nouzi může být způsobena újma někomu, kdo na vzniku nebezpečí nemá žádný podíl. 

Pokud je možné odvrátit nebezpečí jinak, např. přivoláním pomoci nebo útěkem, nejde o stav 

krajní nouze. Při posuzování, zda je podmínka subsidiarity splněna, je ovšem třeba brát 

v úvahu jen ty možnosti, které jsou způsobilé odvrátit nebezpečí spolehlivě a včas.63  

Sama formulace podmínky subsidiarity ovšem není příliš zdařilá. Existuje-li jen jediný 

způsob odvrácení nebezpečí, podmínka subsidiarity je splněna. Problém nevznikne ani tehdy, 

když se mezi několika způsoby s různě závažnými následky najde jeden, který není trestný, 

typicky útěk. Ten je nutné zvolit a stav krajní nouze tak vůbec nenastane. Co když ale existuje 

víc způsobů odvrácení nebezpečí spočívajících ve spáchání činu jinak trestného (jak bude 

pravidlem)? Gramatickým výkladem obratu „odvrátit jinak“ bychom dospěli k absurdnímu 

závěru, že podmínka krajní nouze v takovém případě není splněna, což jistě neodpovídá 

úmyslu zákonodárce. Bývalo by tedy vhodné doplnit ustanovení §28 např. tak, že by o krajní 

nouzi nešlo, jestliže bylo možno nebezpečí odvrátit jinak než činem jinak trestným.  

Ideální by byla volba takového jednání, které způsobí škodu nejmenší (nejméně závažný 

následek). Takový požadavek by však na jednajícího kladl nepřiměřené nároky a není 

všeobecně přijímán. Pokud mezi možnostmi existuje jedna, která nebezpečí odvrací bez 

způsobení škody, musí být zvolena. Pokud neexistuje, jednající nemusí vybrat ten způsob, 

který způsobí škodu nejmenší. Do výše škody, která hrozila, je jednání společensky 

prospěšné. 

 

3.4 Jednání v krajní nouzi a proporcionalita 

Při hodnocení závažnosti následku je třeba vycházet z určité hierarchie chráněných zájmů. 

Vodítkem při tom může být pořadí zájmů ve zvláštní části trestního zákoníku a trestní sazba. 

Společností přisouzená hodnota jednotlivých zájmů ale není neměnná a trestní sazba neodráží 
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pouze význam chráněného zájmu, ale i další okolnosti činu, jako např. způsob provedení. 

Obecně je život zájmem významnějším než zdraví, to zase např. než majetek, atd. 

Závažnost následku není dána jen obecným významem dotčených chráněných zájmů, ale také 

intenzitou jejich ohrožení nebo poškození v konkrétním případě. Lehké zranění je následkem 

méně závažným než způsobení značné majetkové škody, přestože zdraví je obecně vyšší 

hodnotou než majetek. Zatímco není přípustné zachraňovat vlastní život za cenu cizího, 

podmínku proporcionality by v zásadě splňovalo jednání, kterým by byl život jednoho 

člověka obětován k záchraně několika jiných.64 Také je rozdíl mezi poruchou zájmu a jeho 

pouhým ohrožením; u ohrožení dále záleží na stupni pravděpodobnosti vzniku škody.65 Zda 

nejde o následek zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější, je tedy třeba posoudit v každém 

jednotlivém případě zvlášť s ohledem na jeho konkrétní okolnosti a souvislosti.  

Zatímco srovnání hmotných škod v zásadě problémy nečiní, velmi obtížné je srovnávat 

závažnost následků spočívajících např. v různých formách ublížení na zdraví, nadto u různého 

počtu osob. Není-li stejná nebo vyšší závažnost způsobeného následku zřejmá, je třeba 

protiprávnost činu vyloučit. Dalším problémem uplatňování zásady proporcionality je, že 

předpokládá srovnání následku reálného – toho, který skutečně nastal, s následkem pouze 

hypotetickým – tím, který měl nastat podle představ jednajícího a zároveň podle úsudku toho, 

kdo situaci dodatečně hodnotí; z toho plyne riziko zkresleného výsledku srovnání.66 

Zákaz způsobení následku zřejmě stejně závažného nebo ještě závažnějšího, než jaký hrozí, 

tedy zákaz např. vykoupení vlastního života smrtí jiné osoby, nelze ovšem chápat absolutně. 

Třeba přihlédnout k tomu, zda vznik stejně závažného nebo závažnějšího následku je skutečně 

závislý na vůli jednajícího, jinak řečeno, zda má reálnou možnost jednat tak, aby takový 

následek nenastal. Polášek a Kollár67zmiňují případ muže, který byl za války nacisty přinucen 

pod pohrůžkou zastřelení popravit jiného zajatce. Na první pohled se zdá, že se nucený 

dopustil vraždy, neboť vyměnil svůj život za stejně cenný život druhého. Jeho smrti by ale 

nezabránil tím, že by ho odmítl zastřelit. Domnívám se dokonce, že v tomto případě byla 

splněna i podmínka proporcionality, a sice že způsobený následek byl méně závažný než ten, 

který hrozil. Bylo totiž zřejmé, že popravený zajatec zemře, ať už se nucený muž zachová 

jakkoliv. Podlehl-li nátlaku a zajatce popravil vlastní rukou, obětoval tak jeden život místo 
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 R 20/1982; Neplatí to vždycky. Úmyslné usmrcení člověka proto, aby jeho orgány mohly být transplantovány, 
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dvou (alespoň hypoteticky). Podobný případ: Dva lezci na skalním převisu jsou jištěni 

společným lanem, jeden se neudrží, tím odtrhne od skály i druhého a oba zůstanou viset nad 

propastí na laně ukotveném jedinou skobou, která je oba dlouho neudrží. Neexistuje žádný 

způsob, jak zachránit oba dva. Ten, který je výš, pod sebou přeřeže lano a zachrání se, druhý 

zemře. Kdyby neudělal nic, zemřeli by oba. Jednal v krajní nouzi. Když ve stejné situaci na 

laně budou viset tři a skoba bude moci udržet jen jednoho, pak když se jeden zachrání tím, že 

dva odřízne, rovněž půjde o krajní nouzi. Způsobí následek méně závažný, než jaký hrozil: 

místo tří lidí zahynou jen dva. 

Při rozhodování o splnění podmínky proporcionality se respektují schopnosti, možnosti, 

zkušenosti a psychický stav jednajícího; vychází se z toho, jak se mu situace jevila v době 

činu. Výsledek je korigován objektivním posouzením případu. 

Na rozdíl od nutné obrany není v krajní nouzi rozhodující přiměřenost způsobu odvracení 

nebezpečí.68 Nebezpečí lze odvracet i opomenutím, vznikl-li stav nouze z kolize povinností. 

 

3.5 Povinnost nebezpečí snášet 

Ustanovení o vyloučení krajní nouze z důvodu povinnosti nebezpečí snášet zmizelo 

z trestního zákona z nejasných příčin roku 1964 a znovu se objevilo v rekodifikovaném 

trestním zákoníku účinném od 1. 1. 2010. I v období, kdy toto ustanovení v trestním zákoně 

chybělo, bylo vyloučení krajní nouze v těchto případech uznáváno, i když jeho teoretické 

zdůvodnění bylo velmi sporné. Povinnost snášet nebezpečí ukládají určitým kategoriím osob 

zvláštní právní předpisy, vyplývat může i z rozkazu nebo smlouvy, a spočívá v tom, že osoba, 

která vykonává určitou činnost obnášející určitý druh nebezpečí, nemůže výkon této činnosti 

odmítnout s odvoláním se na stav krajní nouze. Např. lékař nemůže odmítnout léčit 

nemocného proto, že by se od něj mohl nakazit. Určité druhy nebezpečí musí snášet také např. 

hasič (požár, povodeň), voják, plavčík, pyrotechnik nebo hlídač. Tuto povinnost však rovněž 

nelze chápat absolutně; záleží na tom, zda a do jaké míry je jednání takové osoby způsobilé 

hrozící nebezpečí odvrátit a jak závažné jsou následky. Např. nelze od lékaře vyžadovat, aby 

ošetřoval pacienta s vysoce nakažlivou smrtelnou nemocí bez jakýchkoliv ochranných 

pomůcek. Má-li povinnost nebezpečí snášet ten, komu hrozí, je vyloučena i pomoc v krajní 

nouzi.  
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3.6 Překročení mezí krajní nouze 

Jako exces neboli vybočení z mezí krajní nouze jsou označovány situace, kdy jsou splněny jen 

některé z podmínek krajní nouze. Může jít v zásadě o čtyři případy: Nebezpečí v okamžiku 

jednání ještě nebo již přímo nehrozí (exces extenzivní); způsobený následek je zřejmě stejně 

závažný jako následek odvracený nebo ještě závažnější (exces intenzivní; chybí podmínka 

proporcionality); hrozící nebezpečí bylo možno odvrátit jinak (chybí podmínka subsidiarity) 

nebo zde byla povinnost nebezpečí snášet.  

Právní teorie rozlišuje podmínky vzniku stavu krajní nouze (přímo hrozící nebezpečí, zájem 

chráněný trestním zákonem, subsidiarita, neexistence povinnosti nebezpečí snášet) a 

podmínky jednání v krajní nouzi (proporcionalita). Jen při nesplnění podmínky 

proporcionality dojde k překročení mezí krajní nouze v přesném smyslu slova. Právní 

důsledky nesplnění kterékoliv z podmínek jsou stejné; jednání nepřestává být protiprávním. 

 

Mnoho z toho, co bylo probráno v souvislosti s nutnou obranou, platí i pro krajní nouzi: 

Jednající musí vědět o existenci stavu krajní nouze a mít vůli jednat (subjektivní stránka); 

odvrácení nebezpečí nemusí být jeho jedinou pohnutkou; jednání může být namířeno proti 

komukoliv kromě toho, kdo sám jedná za některé z okolností vylučujících protiprávnost; 

stejné je to i s pomocí v nouzi. Rovněž otázka nebezpečí plynoucího z jednání osob trestně 

neodpovědných a jednajících v omylu byla již řešena. 
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4. Právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze 

4.1 Trestněprávní důsledky 

Jednání, které nesplňuje zcela podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, může být trestným 

činem, dokonce trestným činem úmyslným, leč přesto nemá stejné právní důsledky jako činy 

spáchané za jiných okolností. Privilegovaný režim činů spáchaných v souvislosti s nutnou 

obranou nebo krajní nouzí nejenže zohledňuje podmíněnost činu skutečnostmi pachatelem 

(zpravidla) nevyvolanými, navíc podporuje v lidech ochotu vystoupit na obranu třeba i cizích 

zájmů. Vědomí možnosti trestního postihu bez jakýchkoliv úlev v případě excesu by totiž 

eventuálního obránce (jednajícího v nouzi) spíš než k dobrému uvážení zákroku přimělo 

k rozhodnutí nejednat, není-li to nezbytně nutné. Nepochybně by to byl případ útoku na cizí 

zájmy, ale mohlo by jít i o jeho vlastní, zejména majetkové. I účinek nutné obrany na potírání 

trestné činnosti by tak byl výrazně zeslaben. 

Privilegované skutkové podstaty 

§ 141 Zabití 

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného 

hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem 

odnětí svobody na tři léta až deset let. 

(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 

a) na dvou nebo více osobách, 

b) na těhotné ženě, nebo 

c) na dítěti mladším patnácti let. 

§ 146a Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky 

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí ublížení na zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo 

jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, 

bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 

těžkou újmu na zdraví. 

(3) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo 

jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, 

bude potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři léta. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, 
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a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 3 na dvou nebo více osobách, 

b) spáchá-li takový čin na těhotné ženě, nebo 

c) spáchá-li takový čin na dítěti mladším patnácti let. 

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v 

odstavci 1 nebo 3 smrt. 

Jednou z největších změn, které přinesl nový trestní zákoník č. 40/2009, je zavedení 

privilegovaných skutkových podstat pro trestné činy spáchané z omluvitelných důvodů. Jedná 

se o zabití (§141) a ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky (§146a) a oněmi důvody 

jsou silné rozrušení z nějakého omluvitelného hnutí mysli nebo předchozí zavrženíhodné 

jednání poškozeného. Původní návrhy zákoníku s jejich zavedením nepočítaly, §146a byl 

dokonce zařazen do již platného zákoníku novelou č. 306/2009. Silné rozrušení musí být 

obrannou reakcí pachatele na mimořádně vypjatou životní situaci a je třeba odlišit je od 

obecného rozrušení každého pachatele úmyslného trestného činu. Zpravidla půjde o náhlý 

afekt, vedoucí ke zkratkovité reakci. Případy zkratkovitých reakcí je však nutno odlišovat od 

putativní obrany i od nedbalostních činů. Z dikce obou ustanovení nevyplývá nutně 

krátkodobý charakter rozrušení, jejich působnost zřejmě lze vztáhnout i na jednání 

(zkratkovitá i uvážená) pod vlivem dlouhodobého stresu, závažné existenční tísně, atd.69 Silné 

rozrušení může odůvodňovat aplikaci uvedených ustanovení nejen na excesy z nutné obrany, 

ale i krajní nouze (např. zabije-li pachatel při přírodní katastrofě v panice jinou osobu ve 

snaze se zachránit). Ani provokace činu zavrženíhodným jednáním poškozeného nemusí být 

jednorázová a ústící v náhlou reakci. Nemusí být namířena proti zájmům pachatele (exces 

z pomoci v nutné obraně). Závažnost provokace musí odpovídat významu objektů trestných 

činů zabití a ublížení na zdraví; provokace sama nemusí ale být trestným činem ani 

přestupkem (např. připravení o majetek za využití mezery v právu). Na druhou stranu zdaleka 

na každý trestný čin lze považovat za zavrženíhodné jednání ve smyslu §141 nebo §146a 

(např. ubije-li pachatel kapesního zloděje přistiženého při činu, půjde o vraždu). Dle 

ustanovení o zabití nebo ublížení na zdraví v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 

poškozeného mohou být posuzovány případy jak extenzivního, tak intenzivního excesu 

z nutné obrany, přesto zdaleka ne každý exces vedoucí k usmrcení nebo ublížení na zdraví je 

reakcí na takové jednání.  

Nové skutkové podstaty velmi výrazně zlepšují postavení pachatelů trestných činů 

spáchaných zejména v souvislosti s nutnou obranou (spíš než s krajní nouzí). Podle dříve 
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 Hořák J.: Vražda a zabití v novém trestním zákoníku (O novém trestním zákoníku) (Nakladatelství Leges; 
2009) 
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platného trestního zákona ten, kdo překročil meze nutné obrany např. tím, že jiného úmyslně 

usmrtil po skončení útoku, byl souzen za trestný čin vraždy (§219), pro nějž byla stanovena 

trestní sazba odnětí svobody 10-15 let. Pachateli mohla svědčit polehčující okolnost (§33, 

zejména písm. f), trest mu mohl být mimořádně snížen pod dolní hranici sazby (§40), to ale 

opravdu jen ve výjimečných případech a ne pod tři léta. Podmíněné odsouzení (§58) 

přicházelo v úvahu jen u trestu nepřevyšujícího dvě léta, s dohledem tři. Dnes může být stejný 

případ posuzován jako zabití podle nového §141, ukládajícího trest odnětí svobody od tří do 

osmi let. Podmíněně odložen bez dohledu může nově být výkon trestu (§81) nepřevyšujícího 

tři roky. Možnost mimořádného snížení trestu (§58) ani aplikace dalších obecných 

zmírňujících ustanovení není těmito změnami dotčena. O potřebě zvláštních skutkových 

podstat svědčí skutečnost, že hned během prvních dnů účinnosti nového trestního zákoníku 

byla zahájena řada trestních stíhání pro některý z nových trestných činů a překvalifikovány 

některé činy v již probíhajících řízeních. Problémy může přinášet dokazování subjektivních 

pocitů pachatele a v menší míře i předchozího jednání poškozeného. Zásadní roli budou 

zřejmě hrát znalecké posudky. Časem se ukáže, jak se k novým institutům postaví judikatura. 

Ostatní trestné činy 

Přesto, že jsou privilegované skutkové podstaty pro pachatele velkým přínosem, týkají se jen 

činů proti životu a zdraví. U jednání překračujících meze nutné obrany půjde zřejmě o 

následky nejčastější, ale nikoliv výlučné, v praxi dochází např. i k poškozování cizí věci nebo 

zbavení osobní svobody. Excesy z krajní nouze mívají ještě rozmanitější podoby. Navíc jak 

bylo již řečeno, mnoho případů usmrcení nebo ublížení na zdraví při excesu pod ně 

subsumovat nelze. 

Taková jednání budou i nadále právně kvalifikována podle příslušných skutkových podstat 

zvláštní části trestního zákoníku s použitím jiných zmírňujících ustanovení. Tato kvalifikace 

předpokládá rovněž rozhodnutí o subjektivní stránce činu - o existenci zavinění a případně 

jeho formy. Zavinění je obligatorním znakem každého trestného činu, u některých je trestný 

jen úmysl a nikoliv nedbalost, některé trestné činy se navzájem odlišují pouze druhem 

zavinění. V případech excesu ovšem vstupuje do hry vedle zavinění ke znakům skutkové 

podstaty také zavinění k excesu (vnitřní vztah pachatele k překročení mezí nutné obrany nebo 

krajní nouze). Vyvstává otázka, zda je rozhodující zavinění k následku, nebo k excesu. Jinými 

slovy, jak řešit případy, kdy zavinění není stejného druhu, případně kdy v jednom směru 

chybí vůbec. Nabízejí se tři možnosti (v zájmu přehlednosti textu bude v následujících 



45 
 

odstavcích pojednáno o zavinění při překročení mezí nutné obrany, pro krajní nouzi platí totéž 

přiměřeně): 

Skutečnost, že hlavním cílem obránce má být, a zpravidla je, odvrácení útoku a nikoliv 

poškození útočníka, se zdá být argumentem pro vyzdvihnutí významu zavinění k překročení 

mezí nutné obrany. Pak by se při úmyslném excesu jednalo o úmyslný trestný čin, při 

nedbalostním překročení o trestný čin nedbalostní. Zavinění k následku ovšem trestní zákoník 

vyžaduje vždy (§13 odst. 2), a pokud by obě jeho formy, úmyslná i nedbalostní, byly 

postaveny naroveň a zbaveny vlivu na právní kvalifikaci jednání, bylo by to v rozporu se 

zákonem. Je-li pro naplnění té které skutkové podstaty vyžadováno úmyslné zavinění 

k následku, nelze pod ni subsumovat čin, jímž bylo úmyslně vybočeno z nutné obrany, ale za 

jehož následek může nedbalost. Rovněž by nebylo možno rozlišovat zavinění k následku 

základnímu a kvalifikovanému.  

Pokud by naopak jednání obránce bylo kvalifikováno pouze na základě zavinění k následku 

excesem způsobenému, bez zřetele na zavinění k samotnému excesu, byl by za stejný trestný 

čin stíhán jak ten, kdo meze nutné obrany překročil úmyslně, např. ze msty nebo nenávisti, tak 

ten, kdo tak učinil z nedbalosti, např. v důsledku omylu. Možnost individualizace trestu by na 

nespravedlnosti a nesprávnosti takového přístupu nic neměnila.  

Z výše uvedeného vyplývá nutnost brát v úvahu zavinění jak k excesu, tak k následku a vůbec 

všem znakům skutkové podstaty. Jednoznačné budou ty případy, kdy zavinění k excesu i 

následku budou stejného druhu. Tak úmyslně způsobený následek za úmyslného překročení 

mezí nutné obrany bude uznán za úmyslný trestný čin, u nedbalostního zavinění k excesu i 

následku půjde o trestný čin nedbalostní. Složitější bude situace tehdy, když se forma 

zavinění bude lišit nebo když zavinění bude chybět. U úmyslných trestných činů je z principu 

vyžadováno, aby se úmysl vztahoval na všechny znaky skutkové podstaty, tedy i na její znaky 

negativní. Pak by tedy o úmyslný trestný čin mělo jít jen v těch případech, kdy meze nutné 

obrany byly překročeny úmyslně a zároveň byl úmyslně zaviněn následek. Byly-li meze 

překročeny z nedbalosti nebo byl-li následek zaviněn z nedbalosti, měl by čin být 

kvalifikován jako nedbalostní, a to i tehdy, pokud se k ostatním okolnostem vztahoval úmysl. 

Stejný princip se uplatní v případech, kdy buď následek, nebo exces nebyly zaviněny vůbec. 

Jestliže meze nutné obrany byly překročeny objektivně, nezaviněně, čili ani z nedbalosti, 

potom nepřichází v úvahu jakákoliv odpovědnost, byť by následek byl zaviněn. Stejně tak 

nelze hovořit o trestní odpovědnosti tehdy, jestliže meze byly zaviněně překročeny, avšak k  
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následku samému zavinění chybělo.70 K excesu může dojít, aniž by o tom obránce věděl. To 

znamená, že mylně považoval za splněné všechny podmínky nutné obrany, např. podmínku 

trvání útoku, přiměřenosti obrany, apod. Jeho jednání bude posouzeno podle ustanovení o 

skutkovém omylu. Nevědomost vylučuje úmysl; může být nezaviněná nebo nedbalostní 

s důsledky uvedenými výše.  

Polehčující okolnosti a další zmírňující ustanovení 

Mezi instituty umožňující zmírnění právních důsledků trestných činů spáchaných 

překročením mezí nutné obrany nebo krajní nouze patří vedle privilegovaných skutkových 

podstat zejména polehčující okolnost dle §41 písm. g):  

„Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel spáchal trestný čin odvraceje 

útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze…“ 

Podmínky nutné obrany a krajní nouze zde nejsou blíže specifikovány, lze tedy mít za to, že 

se tato polehčující okolnost vztahuje jak na exces intenzivní tak extenzivní, včetně obrany a 

nouze putativní, neboť i samu existenci, tj. reálnost útoku nebo nebezpečí lze považovat za 

jejich podmínku. 

V úvahu přichází i polehčující okolnost podle §41 písm. a) a b): 

„Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel spáchal trestný čin poprvé a 

pod vlivem okolností na něm nezávislých, resp. v silném rozrušení…“ 

Na činy spáchané v souvislosti s nutnou obranou nebo krajní nouzí lze rovněž za určitých 

výjimečných okolností aplikovat taková obecná ustanovení trestního zákoníku jako např. 

§4671 a §4772 o upuštění od potrestání z důvodu účinné lítosti u přečinů, resp. z důvodu 

zmenšené příčetnosti za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence. 
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 Kuchta J.: Nutná obrana (Nakladatelství Masarykovy university; Brno; 1999), str. 166-168 
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 §46 odst. (1): „ Od potrestání pachatele, který spáchal přečin, jeho spáchání lituje a projevuje účinnou snahu 
po nápravě, lze upustit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a k dosavadnímu životu 
pachatele lze důvodně očekávat, že již pouhé projednání věci postačí k jeho nápravě i k ochraně společnosti.“ 
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 §47 odst. (1): „ Soud může upustit od potrestání i tehdy, jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu 
zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou, a soud má za to, že ochranné léčení (§ 99), 
které zároveň ukládá, zajistí nápravu pachatele a ochranu společnosti lépe než trest. Tohoto ustanovení se 
nepoužije, jestliže si pachatel stav zmenšené příčetnosti nebo duševní poruchu přivodil, byť i z nedbalosti, 
vlivem návykové látky. 
                      (2) Soud může upustit od potrestání i tehdy, jestliže pachatel spáchal zločin ve stavu zmenšené 
příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou, a nelze přitom očekávat, že by uložené ochranné léčení 
s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně 
společnosti, a soud má za to, že zabezpečovací detence (§ 100), kterou pachateli zároveň ukládá, zajistí ochranu 
společnosti lépe než trest.“ 
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Dále ustanovení §4073 o přihlédnutí ke stavu zmenšené příčetnosti při stanovení druhu a 

výměry trestu nebo mimořádné snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici dle §5874, 

jehož nový odstavec (6) je určen právě pro tyto případy. Trestní zákoník poskytuje tedy celou 

řadu možností, jak promítnout do soudního rozhodnutí specifickou situaci pachatele - jeho 

psychický stav, nepřipravenost, omyl, rozrušení, snahu pomoci, atd. Na druhou stranu bývá 

namítáno, že uvedená ustanovení skýtají soudu pouze možnost mírnějšího přístupu 

k pachateli, nikoliv povinnost tak učinit.  

Jiné možnosti privilegování excesu 

Právní teorie nabízí jako další možnost zohlednění excesu např. zákonné vyloučení trestní 

odpovědnosti za nedbalostní překročení mezí nutné obrany. Toho by bylo možné dosáhnout 

dvěma způsoby: Jednak zakotvením nové okolnosti vylučující protiprávnost, jednak 

stanovením beztrestnosti. Spravedlivější k oběma stranám by zřejmě bylo řešení druhé: Exces 

by zůstal protiprávním, tudíž útočník by proti němu mohl uplatnit nutnou obranu, obránce by 

však nebyl trestán. Beztrestnost nedbalostního excesu by významně posílila právní jistotu lidí 

ohledně jejich možností při odvracení útoku. Rovněž by takové opatření řešilo spornost účelu 

trestu v takových případech, a to z hlediska jak speciální tak generální prevence.75 Nelze však 

zároveň popřít nespravedlnost zavedení odlišného režimu pro ublížení na zdraví z nedbalosti 

při excesu a z ostatních případů nedbalosti. 

V právních řádech jiných států existují i další zvláštní režimy pro exces. Jednou z možností 

jsou privilegované skutkové podstaty zvlášť pro nedbalostní a zvlášť pro úmyslný exces. 

Další variantou je vyloučení protiprávnosti nebo trestnosti excesu vyvolaného strachem, 

leknutím, rozrušením a dalšími afekty. Tato varianta měla být uplatněna i v novém trestním 

zákoníku. Jeho návrh předpokládal doplnění ustanovení §29 dalším odstavcem, který by zněl: 

„Ten, kdo odvrací útok, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany, není trestný, jednal-

li v silném rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku způsobeném útokem.“ Proti návrhu bylo 

argumentováno důkazní nespolehlivostí ohledně uvedených okolností, a tudíž zneužitelností 
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ustanovení. Útok může v obránci vyvolat i jiné emoce, např. hněv nebo nenávist, které by 

důvodem k beztrestnosti být neměly. Je prakticky nemožné zjistit, co obránce skutečně cítil, 

natož prokázat. Dalším problémem je zjišťování vlivu psychického stavu na překročení mezí 

nutné obrany, navrhovaná formulace souvislost mezi nimi dokonce ani nevyžadovala. Ke 

zproštění viny podle zásady in dubio pro reo by obránci stačilo zpochybnit tvrzení obžaloby, 

že nejednal v afektu, že afekt nebyl způsoben útokem nebo že nešlo o druh afektu, který 

zákon nevyjmenovává. Zproštění viny by tak bylo pravidlem, neboť dokázat, že obránce např. 

neměl strach nebo že se nelekl, je prakticky vyloučeno.76 Uvedená hnutí mysli se nakonec do 

trestního zákoníku dostala coby znaky dvou nových skutkových podstat, ne coby důvody 

beztrestnosti. 

 

4.2 Občanskoprávní důsledky 

Vedle případných trestněprávních důsledků může překročení mezí nutné obrany a krajní 

nouze vyvolat i důsledek občanskoprávní povahy, a sice uložení povinnosti k náhradě 

způsobené škody.  

O povinnosti nahradit škodu může za stanovených podmínek rozhodnout trestní soud přímo 

v odsuzujícím rozsudku.77 Pokud by rozhodování o povinnosti k náhradě škody mělo být pro 

trestní soud složitější (co do prokazování původu a výše nárokované částky), soud odkáže 

poškozeného na občanskoprávní řízení (což v praxi je pravidlem). Stejně tak v případě, že 

poškozenému přizná jeho nárok jen zčásti, nebo když obžalovaného obžaloby zprostí.78 
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Podle ustanovení §420 občanského zákoníku každý odpovídá za škodu, kterou způsobil 

porušením právní povinnosti. Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. 

Ustanovení §418 vylučuje odpovědnost toho, kdo jednal v krajní nouzi nebo nutné obraně a 

stanoví jejich podmínky a meze: 

(1) Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal, není za ni 

odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo jestliže je 

způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.  

Ustanovení §418 odst. (1) nehovoří výslovně o krajní nouzi, obsahově se ovšem shoduje 

s vymezením tohoto institutu v §28 trestního zákoníku. Na rozdíl od trestního ale občanský 

zákoník rozlišuje, zda ten, kdo škodu způsobil, nebezpečí vyvolal, nebo nevyvolal; prvního 

z nich odpovědnosti nezbavuje. Ten tak odpovídá podle ustanovení §420 za škodu 

způsobenou vyvoláním nebezpečí, stejně jako za škodu způsobenou při jeho odvracení. 

Jednáním v krajní nouzi dochází k přenášení škody z jednoho subjektu na druhý, přičemž 

druhému je odňata možnost se proti způsobení škody bránit. Zabránění vzniku větší škody 

způsobením menší je správné z celospolečenského i trestněprávního hlediska, ale 

nespravedlivé vůči tomu, kdo byl jednajícím v krajní nouzi poškozen. Ten, v jehož zájmu byla 

škoda v krajní nouzi způsobena, nemá povinnost k její náhradě, ledaže by nebezpečí vyvolal. 

Vhodné by bylo nějakým způsobem alespoň rozdělit škodu mezi toho, kdo ji utrpěl, a toho, 

v jehož zájmu se tak stalo.  

(2) Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku. O 

nutnou obranu nejde, byla-li zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku.  

Zákon č. 40/1964 jako první občanský zákoník nutnou obranu charakterizoval a tato definice 

platí v nezměněné podobě dodnes. Dřívější občanskoprávní kodexy obsahovaly sice 

ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou v nutné obraně, ale definice pojmu nutné 

obrany byla ponechána trestním zákonům. Institut nutné obrany tak měl v obou právních 

odvětvích shodný obsah. I po zakotvení duplicitní právní úpravy nutné obrany v občanském 

zákoníku roku 1964 byla jednotnost v podstatě zachována. Významově bylo vymezení nutné 

obrany v občanském zákoníku v zásadě totožné s trestněprávní úpravou. Za podstatný rozdíl 

nelze považovat ani absenci požadavku přímosti hrozby útoku, neboť z pojetí i smyslu nutné 

obrany jasně vyplývá, že útok musí hrozit bezprostředně.79  Jednotné pojetí ovšem vzalo 

zasvé novelou trestního zákona z roku 1993. Přestože o přesném významu změn zavedených 
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novelou jsou vedeny spory, je obecně uznáváno, že novela v souladu se záměrem 

zákonodárce rozšířila meze nutné obrany ve prospěch obránce. Do ustanovení §418 

občanského zákoníku ale změny promítnuty nebyly. Vznikla tak paradoxní situace, kdy dvě 

normy shodně stanoví podmínky nutné obrany, ale odlišně meze dovoleného jednání, a tudíž i 

otázka, zda ustanovení §418 obč. zák. vykládat stejně jako dřív (gramatickým výkladem), 

nebo interpretaci přizpůsobit novelizovanému trestnímu zákonu.  

Bez ohledu na jednotnost či nejednotnost ustanovení o nutné obraně v občanském a trestním 

zákoníku může být jedno a totéž jednání posouzeno v občanském a trestním řízení odlišně: 

Soud je v občanském soudním řízení vázán rozhodnutím soudu v trestním řízení o tom, že byl 

spáchán trestný čin a kdo jej spáchal80. Není vázán posouzením občanskoprávní odpovědnosti 

za způsobenou škodu ani stanovením její výše. Nárok na náhradu škody nepřiznaný v trestním 

řízení může být uspokojen v civilním řízení81. Např. je-li obžalovaný zproštěn obžaloby 

z důvodu jednání v nutné obraně a poškozený je odkázán s nárokem na náhradu škody na 

občanské soudní řízení, civilní soud může teoreticky rozhodnout, že o nutnou obranu nešlo, a 

nárok na náhradu škody přiznat. Něco jiného ovšem je, pokud oba soudy na základě shodně 

zjištěného a shodně posouzeného skutkového stavu musí vydat odlišné rozhodnutí, a sice že 

pro účely trestního řízení se o nutnou obranu jednalo, protože nebyla zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku, zatímco v civilním řízení ne, protože byla zjevně nepřiměřená 

povaze a nebezpečnosti útoku.  Takový výsledek je absurdní. Zdánlivě málo významný 

nesoulad, ale pro obránce odsouzeného k náhradě škody např. za těžkou újmu na zdraví 

povinnost někdy i doživotního plnění. Možnost ovlivňování civilního soudnictví trestními 

rozsudky ve směru rozšiřování mezí nutné obrany naráží na to, že civilnímu řízení často 

trestní řízení nepředchází a ve sporu o náhradu škody se pak zřejmě uplatní pouze definice 

nutné obrany dle §418 obč. zák.  

Běžné interpretační metody jsou pro obhájení jednotného pojetí nutné obrany nepoužitelné, 

jeho potřebu lze zdůvodnit snad jen obecnými právními principy: Principem jednoty právního 

řádu (i další právní předpisy pojem nutné obrany používají, ale nedefinují a ani neodkazují na 

definici v konkrétním zákoně), principem účelu nutné obrany (rozšíření mezí v trestním právu 
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mělo zefektivnit uplatňování nutné obrany, tudíž by mělo být vztaženo i na občanský 

zákoník) a principem právní jistoty.82 

Užším vymezením dovoleného jednání v občanském zákoníku je do značné míry negován 

přínos novely 290/1993. Obráncem může být povinnost k náhradě škody pociťována jako 

větší újma než následky trestního řízení, např. podmíněné odsouzení. V mnoha případech se 

obrany raději zřekne, zejména když útokem nebude sám ohrožen.  
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5. Právní úprava nutné obrany a krajní nouze v zahraničí 

5.1 Slovensko 

Společný právní řád měly Česká a Slovenská republika do roku 1993, po rozdělení ČSFR obě 

recipovaly trestní zákon č. 140/1961 a poté se vydaly samostatně cestou četných dílčích 

novelizací. Do slovenské právní úpravy nutné obrany a krajní nouze přinesl výraznější změnu 

zákon č. 248/1994, který ji tak opět téměř ztotožnil s českou, o rok dříve novelizovanou, 

úpravou. 1. 1. 2006 nabyl účinnosti rekodifikovaný Trestný zákonník č. 300/2005, velmi 

podobný českému, o čtyři roky mladšímu, trestnímu zákoníku. Ten upravuje celkem sedm 

okolností vylučujících protiprávnost, mezi nimi krajní nouzi (§24) a nutnou obranu (§25). 

§25 Nutná obrana 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený 

týmto zákonom, nie je trestným činom. 

(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, 

miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. 

(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom 

rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia. 

(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to trestnú 

zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti. 

Podstata nutné obrany ani podmínky a meze dovoleného jednání se v ničem neliší od českého 

pojetí; ani ve slovenském právu zřejmě není dořešeno, zda útok musí být úmyslný. Okolnosti 

vyjmenované v odst. (2) jsou jen demonstrativním výčtem kritérií přiměřenosti, přičemž 

způsob útoku zahrnuje především jeho intenzitu (útok individuální nebo skupinový, se zbraní 

nebo bez, poměr sil), ale i všechno to, co lze od útočníka v dané situaci očekávat (použití větší 

síly nebo silnějšího prostředku po počátečním neúspěchu nebo zapojení dalších osob).83 

Oproti převažujícímu českému pojetí není pojem způsobu útoku nadřazený všem ostatním 

relevantním okolnostem útoku. Ani ten, kdo se bránil způsobem zcela zjevně nepřiměřeným, 

nebude trestně odpovědný, pokud jednal v silném rozrušení zejména ze zmatku, strachu nebo 

leknutí. Příčinou rozrušení musí být útok a rozrušení musí být tak intenzivní, že obránci 

znemožní posoudit přiměřenost obrany. Odst. (3) zakotvuje vlastně zvláštní okolnost 

vylučující trestní odpovědnost, umožňující přihlédnout k psychickému stavu obránce. 
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Podobné ustanovení obsahoval i návrh českého trestního zákoníku, schváleno ale nebylo. 

Odst. (4) upravuje putativní nutnou obranu, dříve posuzovanou podle obecných zásad o 

omylu. Nezavinil-li obránce svůj omyl ani nedbalostí, nebude trestně odpovědný. Shodně je 

putativní obrana posuzována v českém trestním právu. 

§24 Krajná núdza 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto 

zákonom, nie je trestným činom. 

(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto 

zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, 

ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa 

všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.  

Formulace ustanovení §24 je téměř totožná s českou právní úpravou krajní nouze. Stejný je 

pojem nebezpečí, požadavek přímé hrozby, shodně jsou vymezeny chráněné zájmy, podmínka 

subsidiarity, povinnost nebezpečí snášet, podle stejných zásad se posuzuje putativní krajní 

nouze, závažnost následku, nebezpečí vyprovokované s úmyslem způsobit jeho odvracením 

škodu, vybočení z mezí krajní nouze, atd. Jedinou, zato významnou odchylkou je formulace 

podmínky proporcionality: Způsobený následek nesmí být zjevně závažnější než ten, který 

hrozil! Smí být i zjevně stejně závažný. Je tedy např. dovoleno zachránit vlastní život na úkor 

jiného. Díky takto velkoryse stanoveným mezím vyhovuje ustanovení §24 i odvracení 

nebezpečí spočívajícího v útoku osob trestně neodpovědných nebo jednajících v omylu. 

I pojem excesu a jeho právní důsledky jsou prakticky stejné jako v českém právu, s tím 

rozdílem, že Slovensko nemá privilegované skutkové podstaty pro určité typy trestných činů, 

jejichž znakem by bylo jednání v silném rozrušení, strachu, apod., zato ustanovení §25 odst. 

(3) se vztahuje na jakýkoliv čin spáchaný překročením mezí nutné obrany z podobných 

důvodů a je přímo důvodem beztrestnosti. Jinak je vybočení z mezí nutné obrany a krajní 

nouze posuzováno podle skutkových podstat, jejichž znaky naplňuje, může tedy být trestným 

činem, nedbalostním nebo i úmyslným. Tomu, kdo spáchá trestný čin při odvracení útoku 

nebo jiného nebezpečí, aniž jsou zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, 

svědčí polehčující okolnost dle §36 písm. i), případně a), jedná-li v omluvitelném silném 

citovém rozrušení. V úvahu přichází rovněž mimořádné snížení trestu pod dolní hranici (§39) 

nebo upuštění od potrestání (§40). 
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5.2 Francie 

Ve francouzském trestním zákoníku (Code pénal), účinném od 1. 3. 1994, je úprava nutné 

obrany a krajní nouze obsažena v kapitole věnované důvodům vyloučení nebo zmenšení 

trestní odpovědnosti.84 Nutná obrana a krajní nouze, spolu se zákonným příkazem, rozkazem 

nadřízené úřední osoby a souhlasem poškozeného, jsou označovány jako tzv. ospravedlňující 

skutečnosti (faits justificatifs), neboli objektivní důvody neodpovědnosti. Přestože trestní 

zákoník je výslovně spojuje jen s vyloučením trestní odpovědnosti, vylučují i protiprávnost 

činu. Způsobují, že trestný čin není spáchán, čímž se liší od subjektivních důvodů 

neodpovědnosti, označovaných jako důvody nepřičitatelnosti (causes de non-imputabilité, 

např. donucení). Spolu s odpovědností trestní vylučují ospravedlňující skutečnosti i 

odpovědnost občanskoprávní za způsobenou škodu.  

Trestní zákoník užívá termínu trestný čin (infraction) souhrnně pro zločiny (crime), přečiny 

(délit) a přestupky (contravention).85 Nutná obrana a krajní nouze vylučují trestný čin obecně. 

Francouzské právo přiznává trestní odpovědnost i právnickým osobám. 

Zásadní význam pro aplikaci ustanovení o nutné obraně a krajní nouzi mají soudní 

rozhodnutí, zejména rozhodnutí nejvyššího soudu Cour de cassation. Právní nauka je co do 

rozsahu i významu druhořadá. 

Nutná obrana (Légitime défense) 

Zatímco ospravedlňující účinek nutné obrany nikdy nebyl zpochybňován, její filozofické 

zdůvodnění, rozsah a podmínky jsou dodnes předmětem živých debat. Velmi obecná 

ustanovení článků 32886 a 32987 trestního zákoníku z roku 1810 byla postupně konkretizována 

judikaturou. Nutná obrana tak byla rozšířena nejen na útoky na majetek, ale vůbec na 

jakékoliv zájmy chráněné zákonem, individuální nebo společenské.88  

                                                           
84

 Články 122-1 až 122-8 o nepříčetnosti a zmenšené příčetnosti, neodolatelném donucení, nevyhnutelném 
právním omylu, dovoleném a přikázaném jednání, nutné obraně a krajní nouzi a odpovědnosti mladistvých. 
85

 Čl. 111-1 
86

 „Není zločinem ani přečinem, pokud usmrcení, zranění a údery byly vyvolány nezbytností nutné obrany sebe 
nebo jiného.“ 
87

 „Mezi případy nezbytnosti nutné obrany jsou zahrnuty případy, kdy: 1° K usmrcení, zranění nebo úderům 
došlo v noci při odvracení vniknutí nebo vloupání přes plot, zeď nebo vchod domu nebo bytu nebo jejich 
příslušenství, 2° K činu došlo při obraně proti pachatelům krádeží a loupeží prováděných násilím.“ 
88

 Robert J.-H.: Droit pénal général (Presses Universitaires de France; 2001), str. 262 
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Dle nového trestního zákoníku je nutná obrana dovolena pouze na ochranu osob a majetku, 

nikoliv jiných zájmů (např. životního prostředí nebo státu). 

Článek 122-5 stanoví podmínky obrany osob a obrany majetku rozdílně. Takto je vymezena 

nutná obrana osob: 

„Není trestně odpovědný, kdo, čele neoprávněnému útoku na sebe nebo na jiného, se současně dopustí 

činu vyvolaného nezbytností nutné obrany sebe nebo jiného, ledaže je nepoměr mezi prostředky k obraně 

použitými a závažností útoku.“89 

Podmínkou nutné obrany je útok, a sice útok protiprávní. Přikázané nebo dovolené jednání, 

jakkoliv nepříjemné, k nutné obraně neopravňuje. Není tedy přípustná nutná obrana proti 

tomu, kdo sám jedná v nutné obraně, ani proti úkonům úředních osob; judikatura na rozdíl od 

nauky nepřipouští obranu dokonce ani proti úředním úkonům zjevně nezákonným. 

Protiprávnost útoku se posuzuje z objektivního hlediska, a proto je možná obrana i proti 

útokům nepříčetných nebo dětí. Bránit lze zájmy vlastní i cizí. Obrana je vždy namířena proti 

zájmům útočníka. 

Pro stanovení okruhu zájmů, které je dovoleno bránit, lze vycházet z obsahu Knihy II 

trestního zákoníku, nazvané „Zločiny a přečiny proti osobám“. Útok stejně jako trestný čin 

může být namířen nejen proti životu a tělesné integritě, ale také např. proti domovní svobodě, 

důstojnosti, soukromí, rodině, sexuální svobodě, atd. Útok nemusí být trestným činem. 

Sporná je otázka putativní obrany, tedy obrany proti útoku jen domnělému. Částí nauky je 

považována za skutečnou nutnou obranu, podle převažujícího názoru je ovšem důvodem 

beztrestnosti putativní obrany skutkový omyl a o nutnou obranu se nejedná.90 Cour de 

Cassation se v odůvodnění svých rozhodnutí zaujetí stanoviska ve prospěch jedné nebo druhé 

teorie vyhýbá. Nutnou obranu i proti domnělému útoku za jistých okolností výslovně 

umožňuje ustanovení článku 122-6 (viz níže). 

Obrana musí být provedena v okamžiku útoku, tedy když útok trvá nebo alespoň již 

bezprostředně hrozí. Není přípustná proti útoku budoucímu, který je zatím možno odvrátit 

jinak, ani proti útoku skončenému.  

                                                           
89

 „N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers 
elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité 
de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens 
de défense employés et la gravité de l'atteinte.“ 
90

 Robert J.-H.: Droit pénal général (Presses Universitaires de France; 2001), str. 259 
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Obrana musí být nezbytná; tím ovšem není míněno, že nesmí existovat způsob jak se útoku 

vyhnout bez způsobení škody, např. útěk.91 Nezbytnost obrany je vyjádřením požadavku její 

přiměřenosti útoku. Obrana není nezbytná, pokud obránce mohl útok odvrátit nějakým 

mírnějším způsobem.92  

Pojem použitých prostředků (moyens employés) je třeba chápat nikoliv ve smyslu použitých 

nástrojů, ale v širokém smyslu jako celkový způsob obrany. Mezi použitými prostředky a 

závažností útoku nesmí být nepoměr. Negativní formulace naznačuje větší toleranci vůči 

obránci. Jde o kombinaci podmínek přiměřenosti a proporcionality (ve významu, který mají 

v české úpravě nutné obrany a krajní nouze). Ustanovení čl. 122-5 o srovnávání následků 

nemluví, ale v praxi je vyžadováno, aby způsobená škoda nebyla v nepoměru ke škodě, která 

hrozila. Přitom škoda způsobená obráncem smí být větší.93 V judikatuře i teorii chybí obecný 

výklad pojmů užitých trestním zákoníkem, bližší určení hledisek srovnávání obrany a útoku i 

stanovení hranic přípustného poměru.  

Další podmínkou nutné obrany je vůle k obraně: Obránce musí vědět o existenci útoku a 

jednat v úmyslu bránit se. Cour de cassation navíc ještě vyžadoval, aby také následky 

obráncova jednání byly úmyslné. Neúmyslný čin nutnou obranu vylučoval. To znamená, že 

pokud obrana vyvolala takový následek, jaký obránce nezamýšlel, byl trestně odpovědný za 

nedbalostní trestný čin, aniž by překročil meze nutné obrany. Paradoxně za stejný následek 

způsobený úmyslně neodpovídal. Toto řešení vedlo k tomu, že obvinění předstírali, že 

závažnější následek způsobili úmyslně,94 a bylo naukou velmi kritizováno. Od roku 1994 

trestní zákoník výslovně zakazuje úmyslné usmrcení na obranu majetku (viz níže). A 

contrario neúmyslné usmrcení na obranu majetku je dovoleno, a fortiori je dovoleno na 

obranu osob. 

Druhý odstavec čl. 122-5 upravuje nutnou obranu majetku: 
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 Conte P.: Droit pénal général (Armand Colin; 2000), str. 144; Stefani G., Levasseur G., Bouloc B.: Droit pénal 
général (Dalloz; 2000), str. 333 
92

 Např. během rvačky muž příliš silně udeřil lahví do hlavy protivníka, který jej škrtil. Obrana nebyla uznána za 
nezbytnou, neboť protivníci se dobře znali, nacházeli se v kavárně obklopeni známými ze stejné obce, kteří 
mohli zasáhnout a oddělit je od sebe. (Crim., 21 nov. 1961) 
93

 Stefani G., Levasseur G., Bouloc B.: Droit pénal général (Dalloz; 2000), str. 334 
94

 Majitel domu umístil do skříně v garáži bombu, jeden z lupičů po vypáčení skříně na následky výbuchu 
zemřel. Majiteli hrozil trest za neúmyslné usmrcení. Prohlásil, že následek způsobil úmyslně, byl obžalován 
z vraždy a nakonec zproštěn obžaloby z důvodu nutné obrany. (CA Reims, 9 nov. 1978) 
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 „Není trestně odpovědný, kdo, aby přerušil páchání zločinu nebo přečinu proti majetku, se dopustí 

obranného činu jiného než úmyslného usmrcení, pokud je tento čin naprosto nezbytný pro sledovaný cíl, 

jestliže použité prostředky jsou úměrné závažnosti zločinu nebo přečinu.“95 

Podmínky nutné obrany majetku jsou mnohem přísnější než podmínky obrany osob. Útok 

musí být zločinem nebo přečinem, judikatura připouští i obranu proti přestupku. V okamžiku 

obrany útok už musí probíhat.  Obrana majetku neomlouvá úmyslné usmrcení a podle 

judikatury ani vážná a trvalá poškození zdraví. Zatímco u obrany osob musí obránce prokázat 

jen existenci útoku a nezbytnost obrany a důkazní břemeno ohledně případného nepoměru 

nese státní zastupitelství, v ustanovení o obraně majetku je požadavek úměrnosti formulován 

pozitivně, a tudíž i jeho splnění musí být prokázáno obráncem.  

V praxi se ovšem málokdy vyskytne útok na majetek, aniž by došlo i k útoku na osobu. Ani 

obrana pomocí automatických obranných zařízení nemusí být jen obranou majetku: Zpravidla 

je útok namířen i proti domovní svobodě. 

Článek 122-6 zakotvuje dvě domněnky existence stavu nutné obrany: 

„Předpokládá se, že jedná v situaci nutné obrany, kdo se dopustí činu: 

1° Aby v noci zabránil vniknutí vloupáním, násilím nebo lstí do obydlí. 

2° Aby se bránil pachatelům krádeží a loupeží prováděných násilím.“96 

Jejich cílem je posílit postavení obránce v situacích, které se vyznačují vysokým stupněm 

nebezpečnosti. Podmínky stavu nutné obrany se považují za splněné, zjišťuje se dodržení 

podmínky nezbytnosti. Obránce např. nemusí zkoumat skutečné úmysly toho, kdo k němu 

snaží vloupat. Obrana není vyloučena tím, že se dodatečně ukáže, že ve skutečnosti šlo jen o 

žert nebo návštěvu. Obě domněnky jsou judikaturou považovány za vyvratitelné a připouštějí 

důkaz opaku. Nepůjde např. o nutnou obranu, zastřelí-li majitel domu muže, který přelezl zeď 

do jeho dvora, bude-li prokázáno, že věděl, že se nejedná o lupiče, ale o přátelskou noční 

návštěvu některé z obyvatelek domu. V pochybnostech bude rozhodnuto ve prospěch obránce. 

Krajní nouze (Etat de nécessité) 

                                                           
95

 „N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime 
ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, 
lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens 
employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.“ 
 
96

„Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 
1º Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 
2º Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.“ 
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Krajní nouze nebyla dlouho uznávána pozitivním právem. Trestní zákoník z roku 1810 krajní 

nouzi jako obecný institut neupravoval, obsahoval pouze několik skutkových podstat 

vylučujících ze svého dosahu činy spáchané v nouzi.97 U jiných případů jednání v nouzi 

mohla případně být vyloučena protiprávnost podle ustanovení o donucení.98  Postupně 

získávala krajní nouze obecné uplatnění díky judikatuře.99 Roku 1958 zařadil krajní nouzi 

mezi ospravedlňující skutečnosti dokonce trestní senát Cour de cassation.100 Soudní praxi 

posvětil čl. 122-7 trestního zákoníku z roku 1994: 

„Není trestně odpovědný, kdo v situaci přítomného nebo hrozícího nebezpečí ohrožujícího jeho, jinou 

osobu nebo majetek, vykoná čin nezbytný pro záchranu osoby nebo majetku, ledaže je nepoměr mezi 

použitými prostředky a závažností ohrožení.“101 

Přesto krajní nouze zůstává institutem v jistém smyslu podřadným, neboť v praxi je obtížně 

rozlišitelná od donucení. Jednající v krajní nouzi má možnost volby mezi strpěním nebezpečí 

a spácháním trestného činu. Donucení volbu vylučuje. Hranice mezi nimi je ovšem velmi 

neurčitá a individuální. Má možnost volby ten, kdo ukradne chléb, aby nezemřel hlady? 

Podstatou krajní nouze je střet zájmů, z nichž ten méně významný smí být obětován pro 

záchranu jiného.  Jednání v krajní nouzi může spočívat ve způsobení škody nebo porušení 

povinnosti,102 i v pouhém ohrožení některého zájmu. Obětovaný zájem nepatří útočníkovi. 

Nebezpečí musí být přítomné nebo hrozící, to znamená, že jeho následky se již projevují nebo 

se projeví během krátkého okamžiku. Nezáleží na povaze ani intenzitě nebezpečí. Musí být 

namířeno proti osobě nebo majetku, jiné zájmy v krajní nouzi chránit nelze. Zájmy osoby se 

rozumí nejen tělesná integrita, ale i morální. Výslovně je dovolena pomoc v krajní nouzi. 

Judikatura, včetně Cour de cassation,103 neuznává jako jednání v krajní nouzi odvracení 

zaviněného nebezpečí. Skutečnost, že trestní zákoník otázku zavinění výslovně neřeší, je částí 

nauky považována za důkaz opuštění podmínky nepředvídatelnosti nebezpečí. Vystavení 

                                                           
97

 Čl. 453 a R 40 (9°) o zabití zvířete, čl. R 38 o zabrání veřejné cesty (11°) a týrání zvířat (12°) – „sans nécessité“ 
98

 Čl. 64 
99

 Např. roku 1898 byla zproštěna obžaloby chudá žena, která ukradla chléb, aby nakrmila své děti. (Cour 
d´Amiens, 22 avril 1898; případ Dame Ménard)  
100

 V daném případu řidič strhnul vozidlo do protisměru, aby nepřejel svou ženu a dítě, které vypadly z vozidla 
otevřivšími se dveřmi. Při tom zranil řidiče protijedoucího vozidla. Cour de cassation nezpochybnil existenci 
krajní nouze, přesto zprošťující rozsudek odvolacího soudu zrušil, neboť ten neověřil, zda k otevření dveří, a 

tedy vzniku stavu nouze, nedošlo z nedbalosti. (Crim., 25 juin 1958; případ Lesage) 
101

 „N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui 
menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la 
personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de 
la menace.“ 
102

 Porušení povinnosti mlčenlivosti lékařem za účelem odhalení pojišťovacího podvodu (Crim., 20 déc. 1967). 
103

 Crim., 25 juin 1958; Crim., 22 sept. 1999 
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určité osoby nebezpečí musí být bezprávné, jednání dovolenému nelze odporovat s poukazem 

na krajní nouzi. Rovněž i bez výslovného zakotvení v trestním zákoníku je krajní nouze 

vyloučena u toho, kdo má povinnost nebezpečí snášet. 

Spáchání trestného činu musí být jedinou možností odvrácení nebezpečí. Právě nesplnění 

podmínky subsidiarity je nejčastějším důvodem neúspěchu obhajob založených na krajní 

nouzi. 

Jednání v krajní nouzi musí splňovat podmínku proporcionality, vyjádřenou větou: „…ledaže 

je nepoměr mezi použitými prostředky a závažností ohrožení“. Škoda způsobená v krajní 

nouzi musí být v určitém poměru ke škodě, která hrozila. Z důvodu společenské prospěšnosti 

nesmí být způsobený následek závažnější, než ten, který hrozil. Sporné je, zda může být 

rovnocenný. Jakožto společensky neutrální lze i takový následek připustit.104 

Důkazní břemeno ohledně existence nebezpečí a splnění podmínky subsidiarity nese osoba, 

která se krajní nouze dovolává. Nesplnění podmínky proporcionality prokazuje státní 

zastupitelství. 

Překročení mezí nutné obrany a krajní nouze 

Trestní zákoník nezná pojem překročení mezí nutné obrany a krajní nouze a neobsahuje 

zvláštní ustanovení vztahující se na takové jednání. Exces je posuzován podle příslušných 

obecných skutkových podstat. Starý trestní zákoník z roku 1810, který pro jednotlivé trestné 

činy stanovil dolní hranice trestní sazby, obsahoval i některá, značně obecná, ustanovení o 

omluvitelných činech („sont excusables“), např. čl. 321 o vraždě nebo ublížení na zdraví 

vyprovokovaných násilím proti osobám, nebo čl. 322 o vraždě nebo ublížení na zdraví 

spáchaných při odvracení vniknutí do obydlí ve dne  –  až na určení denní doby je čl. 322 

formulován shodně s čl. 329. V novém trestním zákoníku se dolní hranice trestní sazby 

nevyskytují, a proto taková ustanovení ztratila praktický význam. I přes odlišnou koncepci 

obou zákoníků se právní důsledky excesu v zásadě neliší. Konkrétní posouzení je vždy 

v rukou soudců. Ukládání trestu se řídí obecnými ustanoveními o individualizaci trestů 

(článek 132-24 a následující). 

Ve srovnání s českou právní úpravou jsou meze nutné obrany a krajní nouze stanoveny úzce, 

judikatura je nekoherentní a výklad užitých pojmů mnohem méně propracovaný.  
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 Conte P.: Droit pénal général (Armand Colin; 2000), str. 148 
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6. Závěr 

Bez velké nadsázky možno říct, že k rekodifikaci trestního zákona se po desetiletí upínaly 

naděje právních učenců i soudců. Významnou změnou z hlediska krajní nouze a zejména 

nutné obrany je zavedení privilegovaných skutkových podstat pro činy spáchané 

z omluvitelných důvodů. Jde o instituty v našem trestním právu nové a je třeba teprve stanovit 

praxí meze jejich uplatnění, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Rovněž výslovné zakotvení 

povinnosti snášet nebezpečí, která v trestním zákoně chyběla padesát let a jejíž uplatňování 

v té době bylo teoreticky sporné, je přínosem. Ostatní přání zůstala nevyplněna a v nejbližší 

době se zřejmě zásadní změny v této oblasti čekat nedají. 

I nadále se jen o teorii opírá omezení nutné obrany proti úkonům úředních osob, vyloučení 

nutné obrany proti útoku vyprovokovanému s cílem ublížit i podmínka subsidiarity u nutné 

obrany proti útokům osob trestně neodpovědných a jednajících v omylu. Otázka nezbytnosti 

zavinění a trestní odpovědnosti útočníka zůstává vůbec nedořešena. Postavení obránce, právě 

vzhledem k podmínce subsidiarity nutné obrany proti útokům osob trestně neodpovědným 

z důvodu nedostatku věku, mohlo být posíleno snížením hranice trestní odpovědnosti, které 

bylo nakonec zrušeno novelou č. 306/2009. Hranice trestní odpovědnosti nemusela být 

stanovena jednotně pro všechny trestné činy (jako např. na Slovensku, kde je hranice trestní 

odpovědnosti čtrnáct let s výjimkou trestných činů sexuálních).  

Úpravu krajní nouze pokládám za vyhovující, chránící vyváženě jak zájem ohrožený 

nebezpečím, tak cizí zájem obětovaný. Žádoucí by bylo odejmout možnost dovolávat 

se krajní nouze tomu, kdo nebezpečí zavinil, a také přenést část škody z poškozeného na toho, 

v jehož zájmu byla způsobena, ač nebezpečí nevyvolal. Nedostatkem nezpůsobujícím 

praktické problémy je nejednoznačná formulace podmínky subsidiarity. 

Právní úpravu nutné obrany považuje většina odborné veřejnosti, i přes výše uvedené 

výhrady, za dostatečně vstřícnou k obránci. A nahlédnutí např. do právní úpravy francouzské 

dává tomuto přesvědčení za pravdu. Zato praxe k obránci tak vstřícná nebývá. Ve výsledku 

totiž rozhodnutí o tom, zda šlo o nutnou obranu nebo trestný čin, závisí jen na tom, jak 

konkrétní orgán činný v trestním řízení posoudí poměr následků. A každý z nich může hrubý 

nepoměr škod chápat jinak. Zejména v případě, v praxi velmi častém, kdy je obrana majetku 

namířena na tělesnou integritu útočníka, je pro obránce obtížné odhadnout, jaká obrana bude 
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uznána za přípustnou. Právní důsledky odvracení útoku jsou pro obránce naprosto 

nepředvídatelné.
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The Notion and Legal Consequences of the Transgression of the Limits of Legitimate 

Defence and Destitution 

Certaines circonstances, prévues par la loi ou non, peuvent supprimer le caractère 

infractionnel d'un comportement ou justifier qu'il ne soit au moins pas punissable. C´est 

l´utilité sociale d´un tel comportement qui en est la raison.   

Ce travail s´occupe de deux de ces faits justificatifs, la légitime défense et l´état de nécessité, 

dans le droit pénal tchèque. Tous les deux s´observent lorsque deux intérêts protégés par le 

code pénal, qu´ils soient individuels ou sociaux, entrent en conflit, dont l´un peut être sacrifié 

par un acte ordinairement infractionnel pour sauvegarder l´autre. Tous les deux excluent 

l´illégalité d´un tel acte et conséquemment la responsabilité civile de son auteur. Sont 

analysées des circonstances dans lesquelles un acte habituellement infractionnel devient licite, 

c'est-à-dire des circonstances constituant l´état de légitime défense ou l´état de nécessité, et 

des conditions du comportement permis. 

Personne ne peut, en règle générale, se faire justice à soi-même. Mais par suite de la 

défaillance de l´intervention sociale, la défense individuelle devient légitime en cas d´une 

attaque injuste et actuelle ou imminente. Le caractère injuste est objectif, on peut se défendre 

contre l´agression commise par un irresponsable. Il n´est pas nécessaire que l´attaque consiste 

elle-même en une infraction. La riposte doit être si intensive qu´elle ait une chance 

d´interrompre l´attaque, mais une défense plus intensive est aussi tolérée. Seulement une 

défense absolument manifestement disproportionnée à la manière de l´attaque dépasse les 

limites. Le mal infligé à l´agresseur peut être beaucoup plus grave que le mal qu´on veut 

éviter. Ils ne doivent seulement pas être en disproportion extrême.  

L´état de nécessité se différencie de la légitime défense en ceci que l´intérêt sacrifié 

n´appartient pas à un agresseur. Au lieu de l´attaque commise par une personne, l´agent écarte 

un danger  imminent dont la nature est indifférente. L´état de nécessité peut consister en 

collision d´intérêts ou de devoirs. L´infraction doit être l´unique moyen de conjurer le danger 

(condition de subsidiarité), mais parmi plusiers infractions il ne faut pas choisir la moins 

nuisible. L´intérêt sacrifié ne doit pas être de valeur évidemment égale ou encore supérieure à 

celle de l´intérêt menacé par le danger (condition de proportionnalité). L´appréciation des 

intérêts se fait dans chaque cas particulier, tenant compte de leur valeur générale mais aussi de 
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la gravité de la menace. Ne peut pas invoquer l´état de nécessité celui qui est tenu légalement 

de supporter le danger.   

Si les conditions légales de la légitime défense ou de l´état de nécessité ne se trouvent pas 

réunies, l´acte ne cesse pas de constituer une infraction. On parle de l´excès. La responsabilité 

pénale de l´agent est engagée, ainsi que sa responsabilité civile. Pourtant, les consequences 

pénales d´un excès sont moins graves que celles d´une infraction commise dans d´autres 

circonstances (application des matérialités privilégiées, des circonstances atténuantes, etc.). 

Une partie du texte est dédiée aux instituts de la légitime défense et de l´état de nécessité dans 

les systèmes juridiques slovaque et français. Aussi sont mentionnés les changements apportés 

par le nouveau code pénal tchèque, aussi que les défauts persistants du texte de la loi et de son 

application pratique. 
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