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Abstrakt 

POJEM A PRÁVNÍ DŮSLEDKY PŘEKROČENÍ MEZÍ NUTNÉ OBRANY A 

KRAJNÍ NOUZE 

 

Jak napovídá již její název, zkoumá tato diplomová práce pojem a právní 

důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze. Nutná obrana a krajní nouze, 

spolu s dalšími okolnostmi vylučujícími protiprávnost, patří k základním otázkám 

trestní odpovědnosti. Jsou-li určitým jednáním, které by za jiných okolností vedlo 

k trestní odpovědnosti, splněny podmínky některého z těchto institutů, pak nejenže 

takové jednání nemůže vést k trestní odpovědnosti, ale je vyloučena jeho protiprávnost 

jako celek (tzn. takové jednání je považováno za oprávněné, v souladu s právem). 

Cílem této diplomové práce je podat komplexní a srozumitelný rozbor těchto 

dvou klíčových institutů. Analýza je zaměřena především na podmínky těchto institutů, 

utvářející jejich meze, určení těch podmínek, při jejichž nesplnění hovoříme o 

překročení mezí nutné obrany či krajní nouze, a na obsah a těchto podmínek a případy 

jejich splnění či nesplnění. (Čímž jsou zkoumány případy překročení mezí nutné obrany 

a krajní nouze.) Následně se práce zabývá specifickými právními důsledky spojenými 

s případy excesů. 

Práce vychází z České právní úpravy, jmenovitě ze zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku, a nepokouší se o její srovnání s úpravami zahraničními. Vyjma 

úvodu a závěru je práce dělena do šesti částí, které jsou dále děleny do 15 kapitol a 17 

podkapitol. 

První část diplomové práce sleduje historický vývoj nutné obrany a krajní nouze. 

První kapitola historické části je zaměřena zejména na kořeny římskoprávní a obsahuje 

rovněž stručné poznámky k vývoji těchto dvou institutů trestního práva až zhruba do 

poloviny 19. stol. Druhá kapitola se pak zabývá vývojem právní úpravy nutné obrany a 

krajní nouze na našem území od roku 1852 do současnosti. 

Druhá část práce je věnována okolnostem vylučujícím protiprávnost, mezi které 

krajní nouzi a nutnou obranu řadíme. První kapitola druhé části se na obecné rovině 

zabývá jejich vlastnostmi a funkčním mechanismem, přičemž bere v potaz dva odlišné 

přístupy k protiprávnosti. Druhá kapitola poskytuje stručný náhled na existující právní 
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úpravu okolností vylučujících protiprávnost, a rovněž (ve své podkapitole) obsahuje 

exkurs ke vztahu institutu oprávněného použití zbraně k podmínkám nutné obrany a 

krajní nouze. Poslední kapitola této části zkoumá, jaký dopad měla změna pojetí 

trestného činu v současném trestním zákoníku na okolnosti vylučující protiprávnost. 

Třetí část této diplomové práce je zaměřena na institut krajní nouze. Nejprve je 

samostatná kapitola věnována problematice obecnosti krajní nouze. Následující kapitola 

zkoumá podstatu a účel institutu krajní nouze. Třetí kapitola této části je pak jednou ze 

stěžejních kapitol celé práce vůbec. Právě tato kapitola je věnována podmínkám, které 

musí být splněny, aby došlo k vyloučení protiprávnosti krajní nouzí, přičemž zároveň 

provádí rozbor překročení mezí krajní nouze. Její první podkapitola uvedené podmínky 

vymezuje, určuje, při nesplnění kterých z nich dochází k překročení mezí krajní nouze, 

a k těmto poté přiřazuje konkrétní druhy excesů. Druhá podkapitola se na obecné rovině 

zabývá problematikou požadavků na subjektivní stránku krajní nouze a jejích 

podmínek. Následující podkapitoly se pak zabývají jednotlivě každou podmínkou a 

odpovídajícím druhem excesu (pokud jde o podmínku, jejíž nesplnění k excesu vede). 

Čtvrtá část je věnována institutu nutné obrany. První kapitola této části stručně 

popisuje vztah mezi nutnou obranou a krajní nouzí. Další kapitola pak zkoumá podstatu 

a účel institutu nutné obrany. Třetí kapitola čtvrté části je koncipována shodně se třetí 

kapitolou třetí části a je rovněž jednou z nejdůležitějších kapitol této práce. Čtvrtá 

kapitola se věnuje problematice určení útočníka, vzájemnému napadení a rvačce. Pátá a 

poslední kapitola této části práce zkoumá problematiku automatických obranných 

zařízení. 

Specifické právní důsledky spojené s případy překročení mezi nutné obrany a 

krajní nouze jsou předmětem části páté. První kapitola páté části se soustředí na 

specifické otázky, které se v těchto případech pojí se zaviněním. Druhá kapitola je 

věnována konkrétním možnostem zohlednění faktu, že ke spáchání trestného došlo činu 

při překročení mezí nutné obrany či krajní nouze, které současná právní úprava 

poskytuje. 

V závěru této diplomové práce se autor pokouší o stručné zhodnocení současné 

České právní úpravy institutů nutné obrany a krajní nouze. Zaměřuje se především na 

úvahu, zda se mu jeví současná úprava jako vyhovující, a navrhuje v ní provést určité 

změny. 

Tato diplomová práce vychází z právního stavu k 15. 4. 2012 


