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Posudek  

na diplomovou práci Davida Lence 

„Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze“ 

 

 

 Předložená diplomová práce obsahuje 150 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, šesti kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Okruh 

použité literatury je mimořádně obsáhlý a prakticky vyčerpávající tuzemskou recentní 

tvorbu. Po formální stránce splňuje předložená diplomová práce všechny požadavky 

na ni kladené. 

 

 S ohledem na skutečnost, že problematika okolností vylučujících protiprávnost 

je stálým tématem judikatorní činnosti Nejvyššího soudu i odborných diskusí jde o 

téma aktuální a přínosné. Téma je dosti náročné na zpracování pramenného materiálu 

a značně náročné na samotné zpracování. 

 

 Po stručném úvodu, ve kterém diplomant charakterizuje zaměření a cíl své 

práce, se nejprve věnuje klíčovým vývojovým tendencím těchto institutů, a to se 

zvláštním zaměřením na naše území. Zachycuje přitom pečlivě nejen vývojové změny 

v právní úpravě, ale i odborné literatuře. 

 

 Následující kapitola je v obecné rovině věnována okolnostem vylučujícím 

protiprávnost. Diplomant se zaměřil na velmi složitá a místy sporná témata postavení 

znaku protiprávnosti v systému podmínek trestní odpovědnosti a důsledků opuštění 

formálně-materiálního pojetí trestného činu. Jeho závěry rozhodně nepostrádají 

opodstatnění a svědčí o pochopení podstaty problému. Rozbor problematiky 

oprávněného použití zbraně (dlužno dodat že zdařilý) jistě překračuje vymezené téma 

práce, avšak pro diplomanta se zjevně jednalo o tak zajímavou problematiku, že 

neodolal jejímu zařazení byť ve formě exkurzu.  

 

 Další kapitoly práce jsou věnovány oběma zkoumaným institutům, a to 

především z hlediska definování jejich podmínek a tedy i případů představujících 

exces ze strany jednajícího. Za pozornost rozhodně stojí logická konstrukce odlišení 

„situace krajní nouzi/nutné obraně blízká“ (odhlédneme-li od situací indiferentních) a 

„situace krajní nouze/nutné obrany“, která je pro diplomanta základem definování 

podmínek obou institutů. Akcentováním „motivu/cíle jednání“ (tj. vůle k odvracení 

nebezpečí nebo k obraně) diplomant řeší sporné situace posuzování reakce na 

vyvolané nebezpečí či naopak nevědomé odvracení útoku. Dokazování subjektivní 

stránky je však v praxi ošidné. Kritika požadavku „nejmenší újmy“ je rozhodně 

důvodná. S diplomantem třeba souhlasit, že čistě juristický přístup může v některých 

mezních situacích kolidovat s morálním i právním vědomím společnosti. Povinnost 

snášet nebezpečí zajisté není absolutní, ale právní opora pro tuto tezi chybí. Nelze 



vyloučit, že zakotvení trestní odpovědnosti právnických osob může před nauku o 

okolnostech vylučujících protiprávnost postavit nečekané otázky. Souhlasit třeba 

s pojímáním protiprávnosti útoku jako kategorie objektivní. Kladně třeba hodnotit, že 

diplomant se nevyhýbá ani sporné a obtížné otázce provokace obranného/útočného 

jednání. Exkurz do atraktivní problematiky automatických obranných zařízení má 

v souvislosti s analýzou nutné obrany rozhodně své oprávněné místo. 

 

 Navazující kapitola se pak logicky zabývá právními důsledky excesu. Správně 

se zde diplomant nejprve zabývá komplikovanou problematikou zavinění, zejména 

v případě tzv. smíšených forem zavinění. Ve shodě s diplomantem lze mít pochybnosti 

o použitelnosti polehčující okolnosti a mimořádného snížení trestu v případě 

putativního nebezpečí nebo útoku.  

 

Výklad pak diplomant uzavírá kapitolou věnovanou otázkám omylu. Kladně 

třeba hodnotit, že se především orientuje na poněkud kontroverzní problematiku 

negativního omylu, na jehož právní důsledky nejsou v současnosti vyslovovány 

odbornou literaturou jednoznačné názory. 

 

 V závěru své práce diplomant výstižně shrnuje poznatky, ke kterým ve své 

práci dospěl. Současnou právní úpravu zkoumaných institutů hodnotí v zásadě 

positivně s dílčími výhradami.  

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci rozhodně hodnotit jako velmi 

zdařilou. Diplomant prokázal výbornou znalost zvolené problematiky, jak pokud jde o 

právní úpravu, tak pokud jde o dosavadní literární zpracování a odraz v judikatuře. 

Nesporným kladem je, že diplomant kriticky přistupuje k některým názorům 

vysloveným v literatuře a současně je schopen fundovaně předkládat vlastní řešení, 

vesměs dostatečně argumentačně podložená, byť někdy diskusní povahy. Předložená 

práce se vymyká standardním diplomovým pracím nejen svým rozsahem, ale 

především mimořádnou pečlivostí a systematičností zpracování a velmi dobrou úrovní 

analyticko-syntetického přístupu diplomanta. Předložená diplomová práce po 

obsahové stránce nesporně splňuje a překračuje požadavky na ni kladené a je 

způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

 Při obhajobě své práce by se diplomant mohl vyjádřit k otázce, jak posuzovat 

negativní omyl o znacích okolností vylučujících protiprávnost. 

 

 

Předběžná klasifikace:   výborně 

 

 

V Praze dne 25.4.2012 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

        vedoucí diplomové práce 


