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Úvod 

Jen málokterá z konverzačních témat spojených s oblastí trestního práva, budí tak 

častých a tak vášnivých debat laických i odborných, jako právě témata nutné obrany a 

krajní nouze. Ačkoli důvodů, proč tomu tak je, existuje mnoho, neboť otázky nutné 

obrany a krajní nouze nejsou zdaleka jen otázkami právními, ale jsou úzce propojeny 

též s morálními, politickými, náboženskými a kulturními názory a principy panujícími 

v každé společnosti, vystupuje z nich do popředí zejména jeden: Jak institut nutné 

obrany, tak institut krajní nouze, se mohou kdykoli a zcela bez varování stát vysoce 

aktuálními pro každého z nás. Všichni se totiž můžeme v průběhu svého života náhle 

ocitnout v mezní situaci, kdy se porušení právních norem a narušení těmito normami 

chráněných zájmů jeví být jejím přípustným, adekvátním a společensky prospěšným 

řešením, neboť takové narušení poslouží k ochraně jiných rovněž právními normami 

chráněných zájmů, jejichž ochranu lze za daných okolností považovat z různých 

důvodů, kterými se budu ještě v této práci zabývat, za prioritní a jimž se současně 

v daném čase a místě nedostává ochrany ze strany orgánů, které společnost za 

takovýmto účelem utváří. Chce-li společnost těmto prioritním zájmům zajistit 

v popsaných situacích odpovídající šanci, aby na jejich ochranu vystoupil jedinec 

odlišný od jejich subjektu, či aby od jejich ochrany nebyl odrazen i jejich subjekt sám, 

pak nesmí pojit s jednáním kteréhokoli z nich na ochranu těchto zájmů negativní právní 

důsledky, byť by jím tento narušil i jiné právem chráněné zájmy (vůči ochraňovaným 

zájmům sekundární). Zároveň se však společnost nemůže zcela vzdát své regulativní 

funkce vůči chování svých členů, především nemůže nechat na jejich volné úvaze, které 

zájmy jsou v jakých situacích skutečně ony zájmy prioritní. 

Zvláště trestní právo, jež zabezpečuje ochranu zájmů nejdůležitějších a s jehož 

užitím jsou zpravidla spojeny právní důsledky nejcitelnější, tak na tyto situace už od 

pradávna reaguje právě úpravou institutu nutné obrany, a později též úpravou institutu 

krajní nouze, které spolu s ostatními okolnostmi vylučujícími protiprávnost tvoří již 

tradičně jeden ze základních pilířů systému trestní odpovědnosti. 

Důležitost těchto institutů trestního práva jsem si poprvé plně uvědomil ještě za 

svých gymnaziálních studií, když jsem jednoho dne na podzim roku 2003 při sledování 

televize zcela náhodně shlédl v té době již značně retrospektivní reportáž o známé kauze 
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nutné obrany Pavla Opočenského.
1
 Tento zážitek ve mně vzbudil živý zájem o institut 

nutné obrany, krátce na to následovaný zájmem o tématiku okolností vylučujících 

protiprávnost vůbec. Volba tématu diplomové práce, které mi umožňuje zabývat se 

instituty nutné obrany a krajní nouze a problematikou jejich mezí, tvořících tenkou a 

často ne zcela zřetelnou hranici mezi oprávněným a protiprávním, tak pro mě byla 

volbou zcela přirozenou. 

Mým cílem je v této práci podat pokud možno komplexní a srozumitelný rozbor 

institutů krajní nouze a nutné obrany, jejichž úprava je obsažena v § 28 a § 29 zákona č. 

40/2009 Sb., našeho současného trestního zákoníku. Při tomto rozboru se hodlám 

zejména zaměřit na podmínky, utvářející meze těchto institutů, určit, při nesplnění 

kterých z těchto podmínek hovoříme o překročení mezí krajní nouze či nutné obrany, 

provést analýzu obsahu jednotlivých podmínek a případů jejich splnění či nesplnění 

(čímž bude při výše uvedeném určení zároveň provedena pozitivní či negativní 

charakteristika případů překročení mezí krajní nouze či nutné obrany) a věnovat se 

specifickým právním důsledkům nesplnění těch podmínek, při jejichž nesplnění lze 

hovořit o překročení mezí krajní nouze či nutné obrany. Na vhodných místech práce 

bych se rovněž rád zabýval některými dílčími problémy, které jsou spojeny s 

podmínkami analyzovaných institutů a posuzováním jejich splnění či nesplnění, jakož i 

s tím, jak jsou tyto podmínky vnímány laickou veřejností. V závěru práce pak hodlám 

formulovat svůj názor na to, zda se mi jeví současná zákonná úprava krajní nouze a 

nutné obrany jako optimální, a případně navrhnout její konkrétní změny. Kromě úvodu 

a závěru je práce členěna do šesti částí, dělených do 15 kapitol a 17 podkapitol.
2
 

V této diplomové práci vycházím z právního stavu k 15. 4. 2012. 

Část 1. - Historický vývoj nutné obrany a krajní nouze 

Chceme-li nahlížet na jakýkoli právní institut komplexně, nemohou pro nás 

v žádném případě stanovit absolutní limity našeho zkoumání v daném čase a místě 

platné právo, současné doktrinální názory a aktuální judikatura. 

Seznámením se s historií vývoje daného institutu získáme, alespoň zpravidla, jeho 

hlubší znalost a můžeme nalézt i možná řešení aktuálních problémů, či odpovědi na 

                                                
1 Reportáž byla tehdy zřejmě vysílána v souvislosti s druhým, neméně mediálně známým, trestním 

procesem s Pavlem Opočenským. 
2 Kapitoly i podkapitoly jsou ze stylistických důvodů v práci nazývány kapitolami a zkracovány „kap.“. 
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současné otázky. Navíc, jak uvádí Lata: „Obeznámenost s historickými právními 

úpravami je také potřebná pro úvahy de lege ferenda.“
3
 

1.1. Několik poznámek k historickému vývoji institutů nutné obrany a 

krajní nouze, zejména ke kořenům římskoprávním 

Nutná obrana patří k institutům, jejichž kořeny sahají hluboko do minulosti, a 

které během svého vývoje prodělaly řadu proměn. Poměrně intenzivně se v konkrétní 

úpravě institutu nutné obrany odrážely morální hodnoty, politické názory, místní 

kulturní specifika a rovněž proměnlivost všech těchto faktorů v čase. 

U kořenů kontinentálního právního vývoje zpravidla stojí právo římské. Nejinak 

je tomu v případě institutu nutné obrany. Zde je nejprve přítomen v rámci svépomoci 

jako ochrany práva účastníkem právního vztahu, která je původně téměř výlučným 

způsobem uplatnění římského práva v jeho počátcích. 

Východisky svépomoci jsou jednak soukromá msta (talio), jednak později i 

poněkud přepjaté pojetí vlastnického práva starými Římany jako absolutního panství 

nad věcí, které automaticky opravňuje vlastníka bránit svůj majetek všemi prostředky. 

Z římského práva také pochází zásada vim vi repellere licet. Co se však týče 

ochrany tělesné integrity, překročili Římané tuto zásadu, a v případě útoku na tělesnou 

integritu nevyžadovali vůbec úměrnosti. Útočník mohl být tedy beztrestně nejen zraněn, 

ale i usmrcen.
4
 

V Zákoně dvanácti desek z poloviny 5. stol. př. n. l., konkrétně na desce osmé, 

pak nacházíme následující úpravu: „12. KRADE-LI V NOCI A JE-LI ZABIT, JE 

ZABIT PRÁVEM. 13. ZA SVĚTLA…JESTLI SE BRÁNÍ SE ZBRANÍ,…A AŤ 

VOLÁ O POMOC.“
5
 

Tato úprava je zatím pouze úpravou speciální, byť: „Livius sice říká, že Zákon 

dvanácti desek byl pramen veškerého práva, soukromého i veřejného (fons omnis 

publici privatique iuris - III 34), avšak nejedná se o soupis veškerého římského práva té 

doby, zahrnuta sem byla pouze ustanovení nejasná, sporná a nová.“
6
 

                                                
3 Lata, J.: Vývoj institutů nutné obrany a krajní nouze v českých zemích, Trestní právo 2/1999, str. 21 
4 Skřejpek, M.: Svépomoc nebo svémoc, Právo a podnikání 1/1995, str. 31 - 32 
5 Skřejpek, M.: Prameny římského práva - Fontes Iuris Romani, 2. vydání, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 

2004, str. 43 
6 Skřejpek, M.: Prameny řím. pr. 2004, str. 27 
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I přes značnou kazuističnost této úpravy lze na ní přesto sledovat vývoj v rovině 

obecné. Pozornost je již věnována způsobu útoku (v noci či ve dne bráníce se zbraní), u 

denního zloděje je při určitém způsobu útoku jednání obránce fakticky omezeno 

vzhledem k jeho možným následkům (pokud sice krade, avšak nebrání se zbraní) a 

dokonce je u denního zloděje jistý způsob jednání obránce, užití určitého prostředku 

obrany (volání o pomoc), pokládán za obligatorní. 

Není bez zajímavosti, že úpravu v Zákoně dvanácti desek vzpomíná ještě o téměř 

čtyři století později, ve své řeči na obranu Milóna, M. T. Cicero
7
, a to slovy: „A jestliže 

dvanáct desek dovolilo zabít nočního zloděje jakýmkoli způsobem, avšak zloděje ve 

dne když se brání zbraní…“
8
 

Cicerova řeč na obranu Milóna má ale pro vývoj institutu nutné obrany daleko 

hlubší význam než jen tento krátký odkaz. Kuchta k tomu uvádí: „Jako první vyjádřil 

právně nutnou obranu Cicero ve své řeči na obranu Milóna.“
9
 Zde je totiž poprvé 

podávána nutná obrana uceleně a včetně filosofických východisek. 

 „A toto je proto zákonem, ó soudci, ne psaným ale zrozeným s námi - který jsme 

se nenaučili, neobdrželi jej, nepřečetli, ale který jsme vzali, do sebe nasáli a vstřebali 

z přírody samé; zákon, který nám nebyl vštípen, ale ze kterého jsme byli vyrobeni - 

kterému jsme nebyli vzděláni, ale který je v nás hluboce zakořeněn - a to, že pokud je 

náš život ohrožen úklady, otevřeným násilím, nebo zbraněmi lupičů nebo nepřátel, je 

každý prostředek k uchování našeho zdraví čestným.“
10

 

                                                
7 Pro úplnost uvádím, že řeč na obranu Milóna M. T. Cicera se převážně datuje do roku 52 př. n. l., Zákon 

dvanácti desek pak vznikal jako soupis římského obyčejového práva mezi lety 450 př. n. l. - 449 př. n. l. 
8 Cicero, M. T. 

- přeloženo z doslovného anglického překladu jeho díla - Yonge, C. D.; London, B. A.: The Orations of 

Marcus Tullius Cicero, George Bell & Sons, York Street - Covent Garden 1891. Dostupný z WWW: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0020%3Atext%3DMil.%3A

section%3D9 
9 Kuchta, J.: Nutná obrana, 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 1999, str. 14 
10 Cicero, M. T. 

- přeloženo z doslovného anglického překladu jeho díla - Yonge, C. D.; London, B. A.: The Orations of 

Marcus Tullius Cicero, George Bell & Sons, York Street - Covent Garden 1891. Dostupný z WWW: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0020%3Atext%3DMil.%3A

section%3D10 

- v pochybnostech použit latinský text - Cicero, M. T. (poznámkoval Clark, C. A.): M. Tulli Ciceronis 

Orationes: Recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit Albertus Curtis Clark Collegii Reginae 

Socius, e Typographeo Clarendoniano, Oxford 1918. dostupný z WWW: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0011%3Atext%3DMil.%3A

chapter%3D4 (Konkrétně jsem se od anglického překladu odchýlil při překládání latinské části věty „… 

omnis honesta ratio esset expediendae salutis.“. Do angličtiny byla přeložena jako „…every means of 

securing our safety is honourable.“ Slovo „salutis“ je zde přeloženo výrazem „safety“ neboli „bezpečí“. 

Můj překlad slova však zní „zdraví“, vzhledem ke kontextu v jakém je použito, a také k celkovému 
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Cicero chápe nutnou obranu jako přirozený zákon (nata lex), který je součástí 

podstaty člověka, jeho přirozené právo, které mu nemůže být odňato. Uvádí dále, že 

zákony (myšleno zde zákony, které jsou součástí pozitivního práva) mlčí při pozvednutí 

zbraní a neočekávají, že by na ně bylo čekáno, protože kdo by v takové situaci otálel, 

utrpěl by nechtěnou ztrátu jistě dříve, než by mohl vynutit spravedlivý trest. Navíc by se 

ani nemusel vynucení spravedlivého trestu vůbec dočkat. Pozitivní právo tak ustupuje 

přirozenému právu se bránit (založenému na pudu sebezáchovy) a jeho jediným úkolem 

zůstává zajistit, aby výkon tohoto přirozeného práva nebyl posléze trestán ani nevedl 

k povinnosti nahradit útočníkovi v obraně způsobenou škodu. 

Cicero dále zohledňuje (mimo jiné) i úmysl obránce se zbraní bránit a nikoli s ní 

zabít, zájem republiky (dnes bychom, vzhledem k významovému posunu, použili slovní 

spojení „veřejný zájem“) a vynucenost obranného jednání situací samou, přičemž 

obránce, nacházející se již v dané situaci, jedná tedy sice úmyslně, nikoli však podle 

svého přání (Cicero tím říká, že obránce neměl předchozího úmyslu tak jednat). 

„Myšlenka nutné obrany si razila cestu i ve středověku v konfrontaci se 

scholastickými náboženskými dogmaty, která připouštěla nutnou obranu pouze tam, kde 

to nebylo v rozporu s láskou k bližnímu, na druhé straně pak nutnou obranu vyžadovala 

jako povinnost tam, kde předmětem útoku byl bůh nebo tehdejší uspořádání společnosti, 

to vše pod záminkou náboženské povinnosti boje proti hříchu.“
11

 

Není proto překvapením, že beztrestnost jednání v nutné obraně v právu pozdního 

středověku je uznávána zejména italskými právníky
12

, neboť rodící se myšlenky 

renesanční, a s nimi spojená snaha čerpat z antické kultury, působí v řadě oborů jako 

protiváha dogmatického náboženského myšlení. Definitivně se právní filosofie 

vymanila z područí teologie v době osvícenství v 17. a 18. století.
13

 

Na přelomu 18. a 19. století se již naplno projevila diverzita názorů na 

problematiku nutné obrany, z nichž některé ovlivňovaly vnímání této problematiky po 

velmi dlouhou dobu. Právo nutné obrany je zde většinou pojímáno jako velmi 

neomezené, bývá limitováno pouze situací a okamžikem, kdy je ho možno užít, méně 

                                                                                                                                          
vyznění Cicerovi řeči, kde Cicero často zmiňuje tělesnou integritu, fyzické zranění, fyzické napadení, 

riziko zranění nebo smrti. Slovo „bezpečnost“ dle mého názoru neúměrně rozšiřuje objekt ochrany, o 

kterém Cicero tvrdil, že jej Milón oprávněně hájil.) 
11 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 14 
12 Solnař, V.: Systém československého trestního práva - Základy trestní odpovědnosti, 1. vydání, 

Praha: Academia, 1972, str. 99 
13 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 14 
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však již ve způsobu a následcích jeho užití. 

Zhruba od poloviny 19. století se pak v různých státech setkáváme s omezováním 

práva nutné obrany již poměrně sofistikovanými právními úpravami. Je tomu tak jednak 

proto, že vzhledem ke stupni vývoje společnosti je již dále reálně nemožné a neúnosné 

prosazení neomezeného práva nutné obrany, jednak proto, že v tomto období dochází 

v řadě států k upevňovaní státní moci. Vznikají tak různá zákonná omezení práva nutné 

obrany, která namnoze tvoří základy současných právních úprav. Jedná se zejména o 

omezení okruhu zájmů, které je možné nutnou obranou chránit, omezení nutné obrany 

na případy, kdy nemůže zasáhnout stát, omezení nutné obrany u útoků osob trestně 

neodpovědných nebo malé společenské škodlivosti, vyloučení nutné obrany u útoků 

přímo nehrozících nebo již skončených a u útoků vyprovokovaných obráncem apod. 

Objevují se zde i požadavky přiměřenosti či proporcionality nutné obrany.
14

 

Institut krajní nouze je oproti institutu nutné obrany vývojově stabilnější, jeho 

právní úprava se objevuje později a názory na institut krajní nouze jsou 

konsolidovanější. 

Solnař uvádí v historickém vývoji dvě skupiny teorií k odůvodnění beztrestnosti 

jednání v krajní nouzi. Objektivní teorie jsou založeny na srovnání hodnoty statku, resp. 

zájmu, ohroženého a obětovaného a umožňují chránit statek, resp. zájem, hodnoty větší 

nebo alespoň stejné. Subjektivní teorie kladou váhu na psychický stav jednajícího, 

konkrétně prohlašují, že nelze člověka zkrátit o právo na sebezáchovu, nelze od něj 

vyžadovat zvláštního heroismu a někdy hovoří přímo o jeho nepříčetnosti nebo 

nedostatku úmyslu.
15

 Prušák uvádí také teorii Fichteho, který tvrdil, že krajní nouze stav 

právní vůbec zrušuje, jednání se tedy děje mimo právo, a nemůže být proto právem 

trestáno.
16

 

1.2. Vývoj nutné obrany a krajní nouze na našem území od roku 1852 

do současnosti 

Císařským patentem ze dne 27. května 1852 čís. 117 ř. z. byl vyhlášen a od 1. září 

                                                
14 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 24 
15 Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 93 - 94 (Solnař se ve své publikaci samozřejmě neomezuje pouze na 

tyto dva hlavní názorové proudy. Podrobněji bude k celé problematice pojednáno níže v kap. 3.2. této 

práce.) 
16 Prušák, J.: Rakouské právo trestní: Díl všeobecný, 1. vydání, Praha: Všehrd, 1912, str. 158 
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1852 „ve skutek uveden“
17

 trestní zákon, zjednodušeně jej nazývejme „trestní zákon č. 

117/1952 ř. z.“, v němž byly v § 2 větě první a § 2 písm. g), mimo jiné, upraveny jak 

nutná obrana, tak implicitně krajní nouze. Z různých pramenů lze získat dvě nepatrně 

odlišná znění tohoto paragrafu. Tak ze systému ALEX (digitální studovny právních 

předpisů Rakouské Národní knihovny)
18

 pochází znění: 

§ 2 

Pročež nepřičítá se činění neb opominutí za zločin: 

… 

g) když skutek se stal z neodolatelného donucení nebo v spravedlivém bránění se 

násilí svému. 

Že ale se někdo spravedlivě bránil násilí svému, za to má se míti jenom tehda, 

když se dá z povahy osob, času, místa, ze způsobu útoku neb z jiných okolností 

s důvodem souditi, že užil toliko obrany potřebné, aby odvrátil od sebe nebo od 

jiných nespravedlivý útok na život, na svobodu nebo na jmění ; - nebo že toliko 

z poděšení, ze strachu neb z leknutí vykročil z mezí takové obrany. - Vykročení 

takové může se však podlé povahy okolností potrestati dle ustanovení dílu druhého 

tohoto zákona trestního (§§ 335. a 431.) za čin trestný z nebedlivosti. 

 

Ze systému ASPI
19

, údajně platné k 31. 3. 1929, a souhlasně i z publikace 

Kallabovi a Herrnrittovi
20

 z roku 1933, pak znění: 

Důvody vylučující zlý úmysl 

§ 2. Proto nepřičítá se konání neb opominutí za zločin: 

… 

g) když skutek se stal z neodolatelného donucení nebo u výkonu spravedlivé 

nutné obrany 

Že však tu byla spravedlivá nutná obrana, za to má se 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 

protiprávný 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 podle ustanovení dílu druhého tohoto 

zákona trestního (§§ 335 a 431) za čin trestný z nedbalosti. 

 

První z citovaných znění je starším, oficiálním (úředním) a také zcela autentickým 

                                                
17 Dnes bychom řekli, že nabyl účinnosti. Císařský patent ze dne 4. března 1849 čís. 153 ř. z., jímž byl 

Říšský zákonník (Reichsgesetztblatt) zaveden a podle něhož byl původně vydáván, však platnost a 

účinnost nezná v takovém pojetí, jako je chápeme dnes. Proto užívám raději slov samotného předpisu. 
18 ALEX (der digitale Lesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek für Gesetze) 

- systém ALEX je dostupný z WWW: http://alex.onb.ac.at/index.htm 

- sám konkrétní citovaný text je v rámci systému ALEX dostupný z WWW: http://alex.onb.ac.at/cgi-

content/alex?aid=rbo&datum=1852&page=1865&size=45 
19 ASPI (Automatizovaný Systém Právních Informací), Praha: Wolters Kluver ČR a. s. 
20 Kallab, J.; Herrnritt, V.: Trestní zákony československé platné v Čechách a v zemi Moravskoslezské, 

3. přepracované a značně rozmnožené vydání, Praha: Československý Kompas, 1933, str. 15 - 17 

Pro které pří-

činy zlý úmysl 

místa nemá. 
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(byť krátce - po dobu 196 dní) zněním právního přepisu.
21

 Naskenované stránky, které 

jsou obsahem elektronického zdroje, totiž pocházejí přímo z oficiálně (úředně) 

vydávaného Říšského zákonníku (Reichsgesetztblatt). Při přepisu obou znění jsem se 

pokusil v nejvyšší možné míře zachovat formátování zdroje, neboť starší znění § 2 

písm. g) se jeví graficky více uceleno a vzájemně provázáno než znění novější. 

Mám za to, že pojmy „činění“ a „konání“, stejně jako pojmy „nebedlivost“ a 

„nedbalost“, lze vykládat vzájemně shodně. U dalších odlišností se však již domnívám, 

že jejich charakter mohl ovlivnit výklad tohoto ustanovení. Konkrétně starší znění ještě 

nehovoří doslovně o „nutné obraně“, ale o „bránění se“, čímž dle mého názoru více 

zdůrazňuje, že je umožněno aktivní konání obráncovo.
22

 Sousloví „nespravedlivý útok“ 

pak podle mě mohlo vést k odlišnému výkladu obráncových možností než sousloví 

„protiprávní útok“, neboť první uvedené sousloví svádí spíše věc posuzovat z hlediska 

materiálního, kdežto druhé sousloví alespoň zdánlivě více akcentuje pohled formální. 

Konečně poslední odlišností je, že starší znění nemá nad sebou nadpis „Důvody 

vylučující zlý úmysl“. Věc je uvedena pouze drobným přípisem na okraji stránky, dle 

mého názoru zcela mimo normativní text sám.
23

 

Ke vzniku samotné odlišnosti znění konstatuji, že se mi nepodařilo dohledat 

žádnou konkrétní novelizaci, která by rozdíly zapříčinila, ani žádný bod v čase, kterým 

by užívání termínů z jednoho znění končilo a z druhého začínalo. Konečně pak výňatek 

z rozhodnutí NS ČSR - Zm I 370/25 (č. 2196/25 Sb. rozh. tr.), tak jak jej uvádějí Fenyk 

a Illková
24

, užívá vedle sebe sousloví „nutná obrana“ a sousloví „nespravedlivý útok“. 

Odvážím se tedy vyslovit teorii, že odlišnost znění vzešla z různého překladu 

německého textu a různého uspořádání českého textu při reedicích poté, co české 

                                                
21 K oficialitě a autenticitě jednotlivých textů právního předpisu v jednotlivých jazycích a v jednotlivých 

časových údobích viz císařský patent ze dne 4. března 1849 čís. 153 ř. z. (doplňující svazek), císařský 

patent ze dne 27. prosince 1852 čís. 260 ř. z. - později ve spojení s nařízením ministerium spravedlnosti 

ze dne 19. března 1853 čís. 51 ř. z. - a konečně zákon ze dne 10. června 1869 čís. 113 ř. z. Z uvedených 

předpisů vyplývá, že oficiálně byl Říšský zákonník vydáván v českém jazyce v letech 1850 - 1852 a 
letech 1870 - 1918 a autentickým textem trestního zákona č. 117/1852 ř. z. bylo české jazykové znění 

v údobí od 1. září 1852 do 15. března 1853. (Srov. Salák, P.; Tauchen, J.: Říšská sbírka zákonů 1848-

1918 Dokumenty, Brno: Masarykova univerzita, 2009, záložka Historie) 
22 Z dnešního pohledu se může zdát tato úvaha zbytečná, v dané době má však své místo. 
23 To nepatrně zmírňuje kritiku, vyslovenou např. Prušákem (Prušák, J.: Rak. pr. tr. 1912, str. 156) nebo 

Miřičkou (Miřička, A.: Trestní právo hmotné - část obecná i zvláštní, Praha: Všehrd, 1934, str. 80), že 

zařazení písm. g), resp. jeho obsahu, do § 2 pod „Důvody vylučující zlý úmysl“ je nevhodné a 

nesystematické. 
24 Fenyk, J.; Illková, P.: Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu zákonu - Výňatky z hmotněprávních 

rozhodnutí a stanovisek 1918 - 1995, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 1995, str. 94 
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jazykové znění pozbylo autenticity.
25

 

Odhlédneme-li od výše popsaného problému různosti znění, platilo toto 

ustanovení beze změny až do roku 1950. Pojetí nutné obrany a krajní nouze se tedy 

vyvíjelo výkladem. 

Relativně jednotně a ustáleně byl pojímán problém, jaké zájmy je možno chránit 

nutnou obranou. Kromě života, svobody a jmění, jak je uvedeno v samotném § 2 písm. 

g), uvádí již Prušák, že: „V útoku na život a svobodu zahrnut je též útok na integritu 

tělesnou vůbec, jakož i na svobodu pohlavní.“
26

 Při útoku na čest konstatuje Prušák 

vyloučení nutné obrany, vyjadřuje však s úpravou nesouhlas.
27

 Miřička rovněž uznává 

jednání v nutné obraně proti útoku na tělesnou integritu vůbec. Nutnou obranu proti 

útoku na čest obecně, čest pohlavní nebo mravnost podmiňuje Miřička tím, že útok je 

zároveň veden i na tělesnou integritu nebo svobodu.
28

 Solnař pak vyžaduje 

k ospravedlnění nutné obrany proti útoku na čest nebo neporušenost pohlavní současně 

útok na tělesnou integritu. Že by nutnou obranu cti nebo neporušenosti pohlavní 

ospravedlňoval rovněž útok vedený současně na svobodu, Solnař nezmiňuje.
29

 

Proti výkonu moci úřední byla dovolena nutná obrana v případě, že „…úkon 

úřední osoby sám se jevil bezprávným útokem…“
30

, tedy zejména pokud osoba výkon 

provádějící překračovala svou působnost (věcnou pravomoc), tímto výkonem se 

dopouštěla trestného činu (nejčastěji „zneužití moci úřední“) nebo takový výkon moci 

úřední byl vůbec nedovolený. Tento přístup k problematice se v průběhu dějin projevil 

jako nadčasový - obsahově v podstatě odpovídá přístupu současnému. 

K problému možnosti útěku před útokem uvádí Lata: „Zatímco judikát č. 1633/23 

Sb. rozh. tr. útěk nežádá, Kallabův komentář k trestnímu zákonu možnosti užít nutnou 

obranu vylučuje, „bylo-li možno snadno a bez nebezpečí uniknouti“.“
31

 K tomu 

dodávám, že Kallabův komentář dále pokračuje slovy „…nebo pomoci se dovolati.“
32

 

Zásadní vývoj proběhl v otázce proporcionality nutné obrany. Prušák v roce 1912 

uvádí, že panující učení zamítá zásadně jakékoli omezování práva nutné obrany 

                                                
25 Viz poznámka pod čarou č. 21. 
26 Prušák, J.: Rak. pr. tr. 1912, str. 156 
27 Prušák, J.: Rak. pr. tr. 1912, str. 156 
28 Miřička, A.: TPH 1934, str. 82 
29 Solnař, V.: Trestní právo hmotné - Část obecná, Praha: nákladem Knihovny Sborníku věd právních a 

státních, 1947, str. 107 
30 Miřička, A.: TPH 1934, str. 80 
31 Lata, J.: Tr. pr. 2/1999, str. 21 
32 Kallab, J.; Herrnritt, V.: Tr. z. ČS 1933, str. 22 
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proporcionalitou jako bezdůvodné, a že tedy např. zastřelí-li chromý majitel jabloně 

chlapce kradoucího z ní jablka, je jeho jednání podle tohoto převládajícího názoru zcela 

právoměrné a beztrestné. Prušák tento stav však nepovažuje za vyhovující, neboť je zde 

přehlíženo, že úkolem práva je úprava lidského spolužití a ne bezohledný vzájemný 

boj.
33

 Miřička v roce 1934 naproti tomu již říká: „…kdyby tu byly takové okolnosti, že 

by jednání obranné nebylo lze pokládati za sociální, nenastala by beztrestnost.“ Jako 

příklad takového jednání užívá Miřička zastřelení chlapce prchajícího s několika 

ukradenými švestkami.
34

 Možnost poškození statku větší hodnoty na ochranu statku 

menší hodnoty však, až na tyto extrémní případy, žádný z autorů neomezuje. 

Při překročení mezí nutné obrany rozlišovala sama úprava, na základě pohnutky 

pachatele, mezi excesem jarým (stenickým - ze zlosti, pomstychtivosti) a excesem 

chabým (astenickým - z poděšení, strachu nebo z leknutí). Při excesu chabém nebylo 

možno pachateli přičítat dolosní trestný čin. 

Značně složitá byla potom otázka útoku osob nepříčetných či dětí. Prušák 

jednoduše konstatuje, že k nutné obraně vyhledává se útoku objektivně bezprávného, 

tedy útoku, který nemá v právu oporu nebo není výronem nějakého oprávnění 

útočníkova, a tudíž je nutná obrana přípustná i proti útoku osob nepříčetných nebo 

podle trestního práva neodpovědných.
35

 Ne tak Miřička a Solnař, kteří již popisují řadu 

otázek s útokem takových osob souvisejících. Miřička i Solnař vyslovují názor, že není-

li si jednající vědom stavu útočníkova, jedná se o obranu putativní, kdežto je-li si tohoto 

stavu jednající vědom, pak jedná pouze v krajní nouzi. Oba autoři se však již liší 

v názoru na obranu proti útoku zvířete. Mezitím co u Miřičky lze dovodit, že proti útoku 

zvířete připouští nutnou obranu, Solnař, byť to přímo nevyslovuje, má zjevně za 

správné považovat takový případ za opravňující toliko k jednání v krajní nouzi.
36

 

Krajní nouze byla v § 2 písm. g) obsažena pouze implicitně pod slovy 

„neodolatelné donucení“. Zpočátku se zahrnovaly pod neodolatelné donucení také 

chorobné pudy, např. monomanie, perverzní pud pohlavní (sexuální deviace) nebo 

vášeň (afekt), později se však tyto začaly posuzovat v rámci posuzování příčetnosti. 

Pozornost si u institutu krajní nouze zaslouží zejména dvě otázky, a to sice otázka, 

                                                
33 Prušák, J.: Rak. pr. tr. 1912, str. 153 
34 Miřička, A.: TPH 1934, str. 83 
35 Prušák, J.: Rak. pr. tr. 1912, str. 150 
36 Miřička, A.: TPH 1934, str. 81 a Solnař, V.: TPH č. obecná 1947, str. 106 - 107 
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zda bylo jednání v nouzi pouze beztrestné, nebo zda vylučovalo i bezprávnost 

(protiprávnost), a otázka proporcionality. 

Řešení prvé otázky pojímá zajímavě Prušák, který připouští obě možnosti. 

Třídícím kritériem je pro něj velikost rozdílu při porovnání hodnoty statku obětovaného 

a hodnoty statku zachraňovaného. Mezitím co jednání zachraňující statek nepoměrně 

větší hodnoty než statek obětovaný vylučuje dle jeho názoru bezprávnost, jednání 

zachraňující statek poměrně stejné hodnoty jako statek obětovaný je pouze beztrestné.
37

 

Podle Miřičky není jednání z nouze bezprávné ve smyslu trestního práva, byť převážně 

používá v souvislosti s tímto jednáním slova „beztrestnost“. Otázku náhrady škody 

podle občanského práva však jasně vymezuje jako od problému odlišnou.
38

 Solnař 

považuje za pragmatičtější uznávat pouze beztrestnost jednání v krajní nouzi.
39

 

Otázka proporcionality je především zajímavá z dnešního úhlu pohledu, neboť, 

oproti současnosti, tehdy drtivě převládal názor, že není překročením mezí krajní nouze 

obětování statku stejné hodnoty, protože nelze žádat od jedince průměrné psychické 

zdatnosti a morálky, aby projevil zvláštního heroismu a obětoval statek svůj nebo osoby 

jemu blízké za statek cizí. 

V období protektorátu Čechy a Morava platilo na území protektorátu, nařízením 

generálplukovníka Walthera von Brauchitsche ze dne 15. března 1939, pro 

vyjmenované trestné činy německé trestní právo, a to včetně jeho části obecné. U 

obrany nevymezovala německá úprava konkrétní zájmy, které bylo možno chránit, 

takže byl jejich okruh podstatně širší oproti úpravě české. U nouze bylo naopak možno 

chránit pouze život nebo tělo jednajícího a osob jemu blízkých. (Stejně tak tomu bylo i 

u donucení, které německá úprava vydělovala jako speciální případ nouze.)
40

 

V roce 1950 byl pod č. 86/1950 Sb. vydán nový trestní zákoník, ve kterém byla 

úprava nutné obrany obsažena v § 8 a úprava krajní nouze v § 9: 

 

§ 8 

Nutná obrana 

Jednání jinak trestné, jímž někdo odvrací útok na lidově demokratickou 

republiku, její socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu nebo na jednotlivce, 

                                                
37 Prušák, J.: Rak. pr. tr. 1912, str. 158 - 161 (Prušák rozlišuje ještě případ, kdy statek obětovaný je 

hodnoty nepoměrně větší než statek zachraňovaný - zde nevylučuje ani trestnost.) 
38 Miřička, A.: TPH 1934, str. 85 - 86 
39 Solnař, V.: TPH č. obecná 1947, str. 112 - 113 
40 Veselá, J.: Trestní právo německé všeobecně platné na území Protektorátu Čechy-Morava, Praha: 

Kompas, 1939, str. V, 3 - 4, 50 - 51 a 59 - 60 
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není trestným činem, jestliže 

a) útok přímo hrozil nebo trval a 

b) obrana byla útoku přiměřená. 

 

§ 9 

Krajní nouze 

(1) 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. 

(2) Nejde o krajní nouzi podle odstavce 1, jestliže ten, komu nebezpečí hrozilo, byl 

povinen je snášet. 

 

Jak je na první pohled patrné, byly obě tyto úpravy poplatné době svého vzniku, 

zejména pořadím zájmů, které bylo možno chránit v nutné obraně nebo krajní nouzi. 

Zatlačení zájmů jednotlivce do pozadí bylo propagováno jako velký pokrok od 

sobeckého buržoazního individualismu k socialistické vzájemnosti, ve které jsou zcela 

propojeny zájmy jednotlivce a celku. Důsledkem tohoto nového výčtu chráněných 

zájmů bylo pak rozšíření podmínek přípustnosti nutné obrany na útoky jiné než proti 

životu, svobodě a majetku. 

Uvedená úprava již u nutné obrany výslovně žádala naplnění podmínky 

přiměřenosti. Přiměřenost je ovšem pojem velmi složitý. Publikace „Československé 

trestní právo“ z roku 1957 uvádí: „Pro přiměřenost obrany nelze stanovit určité 

pravidlo; je nutno ji posuzovat nejen podle intensity útoku, nýbrž…podle všech 

okolností případu. Obrana je jen tehdy přiměřená, je-li k odvrácení útoku potřebná.“ 

Dále pak: „…nesmí však být hrubý nepoměr mezi škodou, která pro společnost vzniká 

odvracením útoku a škodou která…z útoku hrozí.“
41

 Oproti předchozí úpravě tak 

podmínka přiměřenosti zužuje meze nutné obrany a klade poměrně velké nároky na 

obránce, kterého ve vypjaté situaci nutí ke komplikované a komplexní úvaze. 

Útok nepříčetných osob a osob mladších 15 let bylo možno, podle dobového 

výkladu této úpravy, odvracet jednáním v nutné obraně. Útok byl totiž nově pojímán 

skrze svou objektivní nebezpečnost pro společnost.
42

 
43

 

                                                
41 Kolektiv autorů: Československé trestní právo: učební texty pro studující právnických fakult - Sv. 1. - 

část obecná, 1. vydání, Praha: Orbis, 1957, str. 255 
42 Kolektiv autorů: ČS tr. p. 1957, str. 253 
43 Lata zde uvádí souvislost s tím, že nutným znakem útoku již není úmysl. (Lata, J.: Tr. pr. 2/1999, str. 

22) Ten však nebyl požadován ani předchozí úpravou. Např. Miřička připouští obranu i proti útoku 



19 

 

 
 

„Byly činěny pokusy pro některé méně závažné případy útoků stanovit podmínku 

subsidiarity jednání v nutné obraně (§ 8 nového trestního zákona správního č. 88/1950 

Sb.).“
44

 

U krajní nouze se, oproti předchozí úpravě, žádalo způsobení škody menší než 

škody, která hrozila. To bylo zapříčiněno rovněž hodnotovým posunem. Výše zmíněná 

publikace uvádí, že jde o odklon od „měšťáckého egoismu“.
45

 

Popsané úpravy však neplatily dlouho. Trestní zákoník z roku 1950 byl poměrně 

brzy nahrazen trestním zákonem z roku 1961, vydaným pod č. 140/1961 Sb., který již 

obsahoval úpravy nutné obrany a krajní nouze blížící se úpravám soudobým: 

 

§ 13 

Nutná obrana 

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. 

 

§ 14 

Krajní nouze 

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. 

 

Zákon č. 140/1961 Sb. byl vydán za doby uvolnění politické, společenské a 

kulturní atmosféry, typické pro 60. léta v tehdejším Československu. S tím souvisí 

uvolnění podmínek nutné obrany i krajní nouze a vytěsnění výčtu chráněných zájmů ze 

samotného znění jejich úpravy, neboť již zde není politický tlak, aby tyto chráněné 

zájmy byly co nejvíce zdůrazňovány, a dává se přednost právní čistotě znění. 

Byly také rozšířeny podmínky nutné obrany, když místo přiměřenosti zákon žádal 

pouze, aby obrana nebyla zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku. Pojem 

„zřejmě“ provázely výkladové problémy. Bylo jej totiž možno vykládat buď jako odkaz 

na subjektivní představu obránce, nebo jako „hrubý, očividný nepoměr“ a tedy jako 

                                                                                                                                          
kulpóznímu. (Miřička, A.: TPH 1934, str. 81) Útok nepříčetných osob je jednáním z pohledu trestního 

práva vůbec nezaviněným, a chceme-li proti němu připustit nutnou obranu, nezbývá než ji připustit, 

alespoň v tomto případě, proti jednání útočníka, které je nejen neúmyslné, ale vůbec nezaviněné. Věk 

útočníka pak má s úmyslem souvislost pouze nepřímou, skrze vývoj schopností rozpoznávacích a 

určovacích, primárně však vede k vyloučení trestnosti sui generis. 
44 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 31 
45 Kolektiv autorů: ČS tr. p. 1957, str. 258 
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objektivní měřítko vycházející z průměrného úsudku - tak jej chápal např. Dolenský
46

. 

Vzhledem k tomu, že se navrátilo pojetí útoku i jako aktu protiprávního, a nikoli 

jen objektivně společensky nebezpečného, roznítila se znovu debata, zda nebezpečné 

jednání osob nepříčetných a osob mladších 15 let
47

 je třeba považovat za nebezpečí, 

odůvodňující stav krajní nouze, nebo za útok, kterému lze čelit v nutné obraně. Po 

většinu údobí platnosti zákona č. 140/1961 Sb. převládal názor prvý.
48

 Solnař uvádí, že 

v tomto případě je požadavek subsidiarity krajní nouze přiměřený, požadavek 

proporcionality však „neuspokojivý“.
49

 

Podmínky krajní nouze byly, stejně jako podmínky nutné obrany, oproti předchozí 

úpravě rozšířeny. Úprava tak reagovala na nemožnost jednajícího odhadnout nebo 

zhodnotit předem naprosto přesně následky. Jednající je tak omezen pouze podmínkou, 

že nesmí způsobit následek zřejmě stejně závažný, a tedy v pochybnostech je třeba 

rozhodnout v jeho prospěch, neboť jsou-li tu důvodné pochybnosti přítomny, nejedná se 

o věc zřejmou. 

Přestože z úpravy krajní nouze vymizelo výslovné vyjádření, že nejde o krajní 

nouzi, jestliže ten, komu nebezpečí hrozilo, byl povinen je snášet, dovozuje se dále tato 

podmínka ze samotného pojmu krajní nouze. 

Úprava krajní nouze už také nehovořila o škodě, neboť to přespříliš svádělo ke 

zjednodušujícímu výkladu zahrnujícímu pouze škodu hmotnou, ale obecněji o následku. 

Zákonem č. 290/1993 Sb. došlo, kromě jiného, s účinností od 1. 1. 1994 k úpravě 

znění § 13 Tr. zák. Původní znění věty druhé bylo upraveno tak, že slovo „zřejmě“ bylo 

nahrazeno slovy „zcela zjevně“ a slova „povaze a nebezpečnosti“ byla nahrazena 

slovem „způsobu“. Po novelizaci tedy věta druhá zněla: „Nejde o nutnou obranu, 

byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ 

Změna v gramatickém pořadí první, tedy nahrazení slova „zřejmě“ slovním 

spojením „zcela zjevně“, byla doktrínou reflektována buď jako rozšíření mezí nutné 

                                                
46 Dolenský, A.: Přiměřenost nutné obrany in Sborník prací z trestního práva k sedmdesátým 

narozeninám prof. dr. Vladimíra Solnaře, Praha: Universita Karlova, 1969, str. 36 - 37 
47 Nebezpečné jednání osob jednajících v omylu nebylo z počátku řadou autorů vůbec zmiňováno. Proto 

jej, v historických souvislostech, nezmiňuji ani já, přestože je nepochybně s problematikou úzce spjato. 
48 Třebaže řada autorů v takovém případě podmínky krajní nouze určitým způsobem modifikovala, aby 

spravedlivěji odrážely těžkou situaci napadeného. Činili tak např. Dolenský (Dolenský, A.: Přiměřenost 

N. O. 1969, str. 29) nebo Solnař (Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 109).  
49 Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 102 (Ostatně, jak bylo zmíněno v poznámce pod čarou č. 48, Solnař 

patřil mezi autory podmínky krajní nouze v této situaci modifikující. Konkrétně modifikoval právě 

proporcionalitu.) 
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obrany
50

, nebo jako zachování stavu
51

 - neboť jak píše Král „…mezi použitými výrazy 

není přesně měřitelný rozdíl.“
52

 Obecně lze říci, že převládal názor první, tedy že změna 

meze rozšiřuje. 

Následky druhé změny byly již daleko diskutabilnější. Podle důvodové zprávy 

měly obě změny vést k rozšíření mezí nutné obrany tak, aby její podmínky nebyly 

splněny jen tehdy, je-li obrana naprosto nepřiměřená povaze útoku, čímž mělo dojít 

k většímu respektování objektivních i subjektivních možností bránící se osoby. Zejména 

z praxe se ovšem vůči této změně ozývaly kritické hlasy. Kritici často poukazovali na 

to, že vycházeje z jazykového výkladu pojmu „způsob útoku“, zúží tento kritéria 

posuzování přiměřenosti natolik, že to v některých situacích může být obránci na škodu. 

Uváděli, že jazykový výklad znemožňuje zhodnotit ve prospěch obránce např. opuštěné 

místo či pozdní čas útoku, vlastnosti osoby útočníka atd. Výklad zahrnující do 

hodnocení způsobu útoku i tato kritéria pak označovali za výklad nadřazující metodu 

historickou metodě jazykové, hrozící účelovostí a nebezpečím, že bude znemožněno 

nalézt rozumné hranice respektující doslovné znění novely, či navracející se 

k hodnocení útoků podle jejich nebezpečnosti.
53

 

Zastánci změny naproti tomu považovali výklad zahrnující do hodnocení způsobu 

útoku i výše uvedená kritéria za možný, vhodný a zákonodárcem předpokládaný. Šámal 

tak uváděl názor, že zákonodárce záměrně užil pojmu „způsob útoku“, a nikoli užšího 

pojmu „způsob provedení útoku“, aby tak umožnil do jeho rámce zahrnout všechny 

okolnosti, které musí obránce a následně i soud odpovědně a komplexně hodnotit (tedy i 

okolnosti výše uvedené).
54

 Výkladu se zastával též Dolenský, který v těchto 

souvislostech poukazoval na to, že výklad zákona nelze provádět pouze za užití metody 

jazykové a nepřihlížet přitom k ostatním výkladovým metodám. Jazykový výklad tvoří 

podle Dolenského východisko, na něž další metody výkladu navazují, a stanovuje 

výkladu hranici v podobě „možného smyslu slova“.
55

 Zastáncem uvedeného výkladu 

                                                
50 Tak změnu vnímali např. Dolenský (Dolenský, A.: Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák.), 

Bulletin advokacie 1/1994, str. 19) nebo Kuchta (Kuchta, J.: K novele ustanovení § 13 trestního zákona o 

nutné obraně, Časopis pro právní vědu a praxi 2/1994, str. 67), jakož i další autoři. 
51 Fremr, R.; Zelenka, P.: K výkladu ustanovení § 13 trestního zákona, Právní praxe 6/1994, str. 338 
52 Král, V.: Novelizace českého trestního práva, Právní rozhledy 6/1993, str. 189 
53 Fremr, R.; Zelenka, P.: Pr. prax. 6/1994, str. 339 a 342 nebo Lněnička, J.: Ad „Nová koncepce nutné 

obrany (§ 13 tr. zák.)“, Bulletin advokacie 4/1994, str. 13 - 14 
54 Šámal, P.: K novele trestního zákona, Všehrd 1/1994, str. 6 
55 Dolenský, A.: B. A. 1/1994, str. 23 - 24 
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byl rovněž Kuchta.
56

 Právě tento výklad pojmu „způsob útoku“ se nakonec prosadil do 

praxe, a v současné době je široce respektován i naukou. 

 Pozitivně se podle mého názoru tato v gramatickém pořadí druhá změna projevila 

především tím, že správným směrem orientovala praxi orgánů činných v trestním řízení, 

jakož i vhodným způsobem odrazila potřebu při hodnocení přiměřenosti nutné obrany 

vnímat jako pouhé doplňkové hledisko porovnání škody, která z útoku hrozila, se 

škodou, která nastala v důsledku obrany (blíže kap. 4.3.5.). 

Současná úprava institutů nutné obrany a krajní nouze, jíž je věnována převážná 

část této práce, se nachází v § 28 a § 29 stále poměrně mladé kodifikace trestního práva, 

vydané pod č. 40/2009 Sb., tedy v současném trestním zákoníku.
57

 Sama úprava je však 

do značné míry dědičkou úprav předchozích a převzetím úpravy institutů nutné obrany 

a krajní nouze z trestního zákona č. 140/1961 Sb. v podobě, v jaké v něm byly přítomny 

ke konci jeho platnosti. Lze tak při jejím rozboru rozsáhle užívat doktrinálních názorů a 

judikatury, které směřovaly ještě k jejím předchůdkyním. Proto i já v této práci nezřídka 

vycházím z odborných textů či rozhodnutí soudů, jejichž vznik a publikace často o celé 

dekády předcházely platnosti a účinnosti současného trestního zákoníku. 

Část 2. - Okolnosti vylučující protiprávnost 

Základním účelem trestního zákoníku, a trestního práva vůbec, je ochrana 

nejdůležitějších práv a oprávněných zájmů jednotlivce a společnosti, a to, v souladu se 

zásadou subsidiarity trestní represe, v případech společensky škodlivých, ve kterých 

nepostačuje ochrana, resp. uplatnění odpovědnosti, podle jiného právního předpisu, 

resp. zajišťovaná jiným odvětvím práva. Jedním z hlavních úkolů trestního práva je tedy 

stanovit abstraktní trestnost činů, u nichž je, vzhledem k jejich společenské škodlivosti, 

potřeba uplatňovat odpovědnost podle trestního práva. Děje se tak zákonným 

stanovením znaků trestného činu. 

Do systému určování trestnosti činu se, jako jedna z jeho základních součástí, 

zapojují také okolnosti vylučující protiprávnost, mezi které řadíme i nutnou obranu a 

                                                
56 Kuchta, J.: Č.P.V.P. 2/1994, str. 65 - 67 
57 Jako o stále poměrně mladém, relativně novém atd. budu o současném trestním zákoníku, a úpravách 

v něm obsažených, v této práci hovořit ještě na několika místech. Jsem si samozřejmě velmi dobře vědom 

toho, že trestní zákoník je platný už od 9. 2. 2009, účinný od 1. 1. 2010 a navazuje v mnohém na úpravu 

předchozí. Přesto však zastávám názor, že zavádění takto rozsáhlé kodifikace do praxe může nezřídka 

trvat i několik let. Konečně i u „běžných“ zákonů se často hovoří o tom, že je třeba uplynutí alespoň 3 - 4 

let od data jejich účinnosti, aby se naplno projevily jejich efekty. 
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krajní nouzi. Abychom tedy tyto instituty a jejich funkci v systému trestního práva 

mohli správně pochopit, je třeba se nejprve alespoň krátce zabývat okolnostmi 

vylučujícími protiprávnost jako takovými. Složitost otázek, pojících se s okolnostmi 

vylučujícími protiprávnost, nám naznačí již následující kapitola, popisující z velké části 

jeden z teoretických sporů, který se přímo dotýká samotného mechanismu funkce těchto 

okolností. 

2.1. Obecně k okolnostem vylučujícím protiprávnost a k odlišnosti 

přístupů k nim (podle náhledu na protiprávnost trestného činu) 

Pojetí okolností vylučujících protiprávnost se liší podle toho, jak přistupujeme 

k protiprávnosti trestného činu. Tak učebnice Kratochvíla a kol. uvádí: „Trestní právo 

se ale zabývá a operuje též se skutečnostmi, rovněž v jejich typové podobě, které 

v konkrétních případech způsobují nedostatek trestnosti činu, tedy ve svém důsledku i 

trestní neodpovědnost pachatele.“ a „Jde tedy o typizované výjimky, které vylučují 

určité činy z dosahu skutkových podstat a způsobují tím, že tyto činy nebudou vůbec 

trestné (tzv. negativní znaky skutkové podstaty).“
58

 a učebnice O. Novotného, 

Vanduchové, Šámala a kol. říká, že: „Vedle toho ovšem trestní právo respektuje i 

případy, kdy určitý čin sice splňuje téměř všechny zákonné znaky některého trestného 

činu (např. ublížení na zdraví), ale je učiněn za zvláštních okolností, v jejichž důsledku 

nejen že není společensky škodlivý, ale dokonce je z pohledu společnosti užitečný, 

prospěšný (např. zranění útočníka při obraně života napadeného). S takovými typovými 

případy činů pak trestní právo přímo spojuje i vyloučení jejich protiprávnosti (§ 13 odst. 

1). O trestný čin se pak nejedná, protože takovému činu vůbec chybí zákonný znak 

protiprávnosti.“
59

 Takové výjimky či případy pak nazýváme okolnostmi vylučujícími 

protiprávnost. 

Podle prvního přístupu je tedy protiprávnost přítomna v typových znacích 

trestného činu, přímo z nich vychází, a je tak za jeden z nich sama považována.
60

 

Okolnosti vylučující protiprávnost tak vylučují samu skutkovou podstatu trestného činu. 

                                                
58 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs trestního práva - Trestní právo hmotné - Obecná část, 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, str. 360 - 361 
59 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné - Obecná část, 6. přepracované 

vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2010, str. 256 
60 F. Novotný uvádí, že se jedná o přístup převládající. (Novotný, F. a kol.: Trestní zákoník 

2010: komentář/ judikatura/důvodová zpráva, Praha: Eurounion, 2010, str. 43, autorem části Novotný, F.) 
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Podle druhého přístupu je pak protiprávnost obecným znakem trestného činu, který není 

od ostatních znaků nijak odvislý. Trestný čin je zde vylučován na základě absence 

tohoto samostatného znaku. 

Velmi zevrubně je tato problematika popsána v podstatně přepracovaném a 

doplněném vydání Solnařových Základů trestní odpovědnosti. Autoři se zde nakonec 

přiklánějí k tomu, že: „…nauka o negativních znacích skutkové podstaty poměrně 

nejlépe řeší problémy, které důvody vyloučené protiprávnosti vyvolávají.“
61

 Za jejich 

nepřesvědčivější argumenty považuji, že nauka o negativních znacích skutkové podstaty 

je prosta mimozákonných prvků, a že historicky okolnosti vylučující protiprávnost 

vznikaly generalizací negativních znaků některých skutkových podstat.
62

 

Sám se však kloním spíše k přístupu druhému, a to z následujících důvodů: 

„Skutkovou podstatou určitého druhu trestného činu tedy rozumíme souhrn jeho 

typových znaků, které…odlišují tento druh trestného činu od jiných druhů trestných 

činů.“
63

 Protože je znak protiprávnosti všem druhům trestného činu společný, nesplňuje 

toto kritérium pro znak typový, byť pouze implicitně obsažený. Dále § 13 odst. 1 TZ 

stanoví: „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a 

který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ Jazykovým výkladem tohoto 

ustanovení docházím k závěru, že použitím oddělovacího interpunkčního znaménka 

„ , “ a slučovací spojky „a“ jsou zde spojovány tři nezbytné samostatné prvky, které ve 

svém souhrnu tvoří trestný čin.
64

 To podle mě nebrání dalšímu rozpadu těchto prvků na 

základě systematického výkladu
65

, brání to však jejich vzájemné implikaci, neboť 

použitá formulace je klade vedle sebe - sobě na roveň - a naznačuje tak, že fungují ve 

vzájemné souvztažnosti, nikoli jeden v rámci druhého. Konečně se pak domnívám, že 

                                                
61

 Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Systém českého trestního práva - Základy trestní odpovědnosti - 

podstatně přepracované a doplněné vydání, dotisk prvního vydání, Praha: Orac, 2003, str. 131 
62 Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 127 - 131 
63 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 116 - 117 
64 Je potom otázkou, zda, v zájmu zákonnosti a právní jistoty, nepojímat za jeden ze znaků trestného činu 

i jeho výslovné označení jako trestného činu v zákoně. (Nebo, vzhledem k dikci § 110 TZ, jeho přímou 
přítomnost v zákoně č. 40/2009 Sb.) Význam by to mělo např. pro případ, že by trestné činy v budoucnu 

vymezovaly i jiné zákony než jen trestní zákoník, avšak výslovně je tak neoznačovaly (třeba v důsledku 

chyby v legislativním procesu), jejich povaha jako trestných činů by však odborné veřejnosti byla zřejmá 

(kupříkladu z použití sankce trestu odnětí svobody). Laická veřejnost by ale mohla být absencí označení 

zmatena a postavena do situace, kdy by neměla jistotu ohledně aplikace dalších právních předpisů. 

Současná doktrína by při tom mohla sloužit k obhájení existence takových „trestných činů výslovně 

nepojmenovaných“ argumentem, že u nich neabsentuje žádný ze znaků trestného činu, a tedy není 

důvodu, proč by taková úprava nemohla fungovat. To nepovažuji za zcela vyhovující stav. 
65 „Znaky uvedené v takovém zákoně“ na „obecné požadavky na subjekt“ a „typové znaky tvořící 

skutkovou podstatu trestného činu“. 
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první přístup nese riziko pojímání protiprávnosti jako jakéhosi všudypřítomného 

normativního znaku skutkové podstaty, a to i tehdy, kdy není neoprávněnost či 

protiprávnost výslovně zdůrazněna v dispozici normy. Protiprávnost by pak musela být 

vždy nutně kryta zaviněním, což by ve výsledku mohlo vést až k neúnosnému rozšíření 

dosahu negativního skutkového omylu.
66

 

Důsledky naplnění podmínek libovolné okolnosti vylučující protiprávnost, u 

konkrétního činu jinak trestného, jsou však, u obou přístupů, stejné: je vyloučena 

protiprávnost činu v rámci celého právního řádu (blíže kap. 2.3. str. 33), je vyloučena 

společenská škodlivosti činu
67

 a je vyloučena trestnost činu, to vše ex tunc. V těchto 

případech tedy vůbec nedochází ke vniku trestného činu, natož k jeho existenci (byť by 

tato byla sebevíc temporálně omezena). Řečené vymezuje okolnosti vylučující 

protiprávnost oproti případům vyloučení trestnosti. V těchto případech totiž došlo ke 

vzniku trestného činu, jeho trestnost je zde po určitou dobu přítomna, a zaniká až 

v důsledku dodatečně nastalých skutečností, tedy ex nunc. 

Okolnosti vylučující protiprávnost je také třeba odlišit od jiných případů, ve 

kterých je vyloučena trestnost činu sice ex tunc, avšak z důvodů sui generis. Jedná se 

jednak o nenaplnění obecných požadavků na subjekt (pachatele) trestného činu, jednak 

o „…většinou v zákoně přímo neupravené okolnosti, které vylučují některé další znaky 

                                                
66 Dlužno na tomto místě dodat, že jsem se původně klonil k prvnímu přístupu, a svůj názor jsem změnil 

teprve v průběhu dalšího uvažování nad touto problematikou. Impulzem k dalším úvahám mi byl, mimo 

jiné, krátký rozhovor s vedoucím mé diplomové práce, který následoval po mnou „mezi dveřmi“ 
položeném dotazu, jak na celou problematiku pohlíží. Tak jsem byl přiveden zejména k argumentu, který 

uvádím na prvním místě. 
67 Např. Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 360 (Konkrétně slovy: „U těchto je 

vyloučena společenská škodlivost…“) nebo Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. 

obecná 2010, str. 256 (Konkrétně slovy: „…nejen že není společensky škodlivý, ale dokonce je z pohledu 

společnosti užitečný…“), jakož i další. (Jako zastánce druhého přístupu k protiprávnosti se však 

k vyloučení společenské škodlivosti činu stavím rezervovaně, neboť podle něj okolnosti vylučující 

protiprávnost nevylučují skutkovou podstatu trestného činu, ze které plyne jeho typová škodlivost. 

Škodlivost, byť ve své typové podobě, tak vlastně není formálně vyloučena. Materiálním problémem je 

podle mě složitá víceprvková motivace lidského jednání. Tak např. v případě nutné obrany může být 

obránce veden nejen motivem odrazit útok, ale zároveň i motivem ukázat útočníkovi „zač je toho loket“. 

Příležitost dovoleným činem demonstrovat svou přítomnost tedy dostane, doposud latentní, agresivita 
obráncova, která se tak však může vymanit z jeho id a stát se napříště součástí jeho ega. Pokud v takovém 

případě nedojde k excesu, převáží jistě prospěšnost takového činu pro společnost a potřeba vyloučit u něj 

protiprávnost i trestnost. Vzrůst individuální agresivity obráncovi však podle mého názoru nelze 

považovat za důsledek prospěšný a společnosti neškodlivý. Myslím, že druhému přístupu by spíše 

odpovídalo tvrzení, že naplnění okolností vylučujících protiprávnost pouze indikuje nedostatek 

společenské škodlivosti, že její absence je pouze empiricky odůvodněným poznatkem a není absolutně 

bezvýjimečná. Tento poznatek je konec konců materiálním důvodem zákonné úpravy okolností 

vylučujících protiprávnost, kdy stejně jako škodlivosti činu pro společnost může existovat fakticky, 

nezávisle na zákonném zákazu takového činu, může i jeho neškodnost vznikat čistě faktickou, na 

zákonném dovolení nezávislou, cestou, a právo tento faktický stav pouze reflektuje.) 
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skutkových podstat.“ (např. vis absoluta).
68

 

2.2. K úpravě okolností vylučujících protiprávnost v trestním zákoníku 

Oproti předchozí úpravě v zákoně č. 140/1961 Sb. rozšířil zákon č. 40/2009 Sb., 

v souladu s dlouhodobými požadavky teorie i praxe
69

, katalog výslovně upravených 

okolností vylučujících protiprávnost. 

Současný trestní zákoník tak v hlavě III. obecné části upravuje konkrétně tyto 

okolnosti vylučující protiprávnost: § 28 Krajní nouze, § 29 Nutná obrana, § 30 Svolení 

poškozeného, § 31 Přípustné riziko a § 32 Oprávněné použití zbraně.
70

 Oproti předchozí 

úpravě je zde tedy výslovně upraveno v § 30 Svolení poškozeného a v § 31 Přípustné 

riziko. Je však třeba dodat, že tyto instituty byly již před svou výslovnou zákonnou 

úpravou dovozeny a formulovány doktrínou trestního práva, resp. právní praxí
71

, a 

nejsou tedy českému trestnímu právu zdaleka neznámé. 

K výčtu okolností vylučujících protiprávnost podanému současným trestním 

zákoníkem je ještě třeba učinit poznámku, že není a ani nemůže být uzavřený. Jedná se 

pouze o nejdůležitější a nejčastěji se vyskytující případy vyloučení protiprávnosti. 

V teorii i praxi jsou však známy další okolnosti vylučující protiprávnost, např. výkon 

práva a plnění povinnosti nebo lékařský zákrok (o kterém se trestní zákoník v § 30 odst. 

3 sice zmiňuje, ale neupravuje jej zde komplexně). 

Rovněž je možná analogická aplikace okolností vylučujících protiprávnost, 

protože se v takovém případě nejedná o rozšíření podmínek trestnosti, ale naopak o 

                                                
68 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 361 - 362 (Citaci jsem ponechal v doslovné formě 

včetně přítomnosti slova „další“ proto, že publikace se zakládá na prvním z popisovaných přístupů 

k protiprávnosti, a tedy protiprávnost je zde také znakem skutkové podstaty. Považuji za slušné při citaci 

zachovat integritu původní myšlenky autorovy, i když tak způsobím drobnou nepřehlednost textu.) 
69 Jmenujme např. již v roce 1993 velmi přehledně a koncentrovaně formulované požadavky 

Teryngelovy. (Teryngel, J.: Ke zpřesnění úpravy okolností vylučujících trestní odpovědnost, Všehrd 

2/1993, str. 14 - 15) 
70 Fenyk ještě v souvislosti s výslovně upravenými okolnostmi vylučujícími protiprávnost uvádí 
„Beztrestnost agenta“ podle § 363 TZ. (Fenyk, J.: Základy trestní odpovědnosti podle nového trestního 

zákoníku, Trestní právo 3/2009, str. 10) Povaha beztrestnosti agenta je otázkou. Nelze přehlédnout, že je 

zde trestnost, vzhledem k apriorní existenci podmínek jejího vyloučení, vyloučena ex tunc, a trestný čin 

tak vůbec nevznikne. Rovněž v tomto případě nejde o okolnost vylučující jiné znaky skutkové podstaty, 

ty jsou zde přítomny všechny. Na druhou stranu ustanovení vylučuje pouze trestnost, dopadá toliko na 

vyjmenované trestné činy a působí jen vůči speciálním subjektům. (Srov. zařazení § 30 „Plnenie úlohy 

agenta“ predpisu č. 300/2005 Z.z., slovenského trestného zákona, pod „okolnosti vylučujúce 

protiprávnosť činu“.) 
71 Srov. Novotný, O.; Vanduchová, M. a kol.: Trestní právo hmotné - Obecná část, 5., jubilejní, zcela 

přepracované vydání, Praha: ASPI a. s., 2007, str. 263 
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jejich zúžení, a jde tedy o analogii přípustnou (in bonam partem). 

Na rozdíl od předchozí úpravy je v současném trestním zákoníku systematicky 

správně jako první okolnost vylučující protiprávnost zařazena krajní nouze, neboť se 

jedná o okolnost nejobecnější. Pochvalnou poznámku k takovému řazení učinila ještě 

v roce 2000, vůči tehdy připravovanému návrhu nové kodifikace trestního práva, 

Císařová. Tato poznámka je bezezbytku jistě platná i dnes.
72

 

2.2.1. Exkurz ke vztahu výslovné úpravy oprávněného použití zbraně 

v trestním zákoníku k podmínkám nutné obrany a krajní nouze 

Ve výše zmíněném článku Císařová také, rovněž vzhledem k tehdy 

připravovanému návrhu, uvádí: „Je třeba souhlasit s tím, že z budoucího trestního 

zákona má být vypuštěna problematika upravená v dnešním § 15 (dnes § 32 TZ), totiž 

oprávněné použití zbraně.“
73

 Protože však úprava oprávněného použití zbraně přečkala 

nakonec rekodifikaci trestního práva hmotného v téměř nezměněné podobě, považuji 

uvedený názor za stále aktuální a po mém soudu také zcela správný. Dovoluji si zde 

proto uvést krátký exkurz k následkům, které plynou ze zachování úpravy oprávněného 

použití zbraně v trestním zákoníku jak pro signifikantní část laické veřejnosti, tak pro 

veřejnou odbornou, a u nichž mám za to, že úzce souvisejí s předmětem této práce. 

Nejprve tedy k části laické veřejnosti, u které nelze pominout, že se často 

v souvislosti s úpravou oprávněného použití zbraně dopouští dvou úvahových omylů, 

které ve své syntéze vedou ke vzniku omylu třetího, který v některých situacích velmi 

nevhodně ovlivňuje laickou představu o podmínkách (a tedy i mezích) nutné obrany či 

krajní nouze. 

Prvním z těchto omylů je přesvědčení, že toto ustanovení dopadá výlučně na 

použití zbraně střelné. Takový omyl by ještě šlo pominout jako relativně nevýznamný, 

neboť není sám o sobě způsobilý být nositelem hlavního problému, a není ostatně ani 

zapříčiněn začleněním institutu oprávněného použití zbraně mezi okolnosti vylučující 

protiprávnost, ale vychází spíše z kulturně podmíněné asociace na slovo „zbraň“. Navíc 

jeho intenzita není nijak vysoká, protože „Zpravidla půjde o zbraň střelnou…“
74

, i když 

tomu tak (podle vymezení obsaženého v „jiném právním předpisu“) nemusí být 

nezbytně. Druhou mylnou laickou představou, už o poznání méně zanedbatelnou, je, že 

                                                
72 Císařová, D.: K nové koncepci okolností vylučujících protiprávnost, Trestní právo 10/2000, str. 9 
73 Císařová, D.: Tr. pr. 10/2000, str. 11 
74 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 393 
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§ 32 TZ působí vůči všem subjektům, nikoli jen vůči subjektům speciálním. Právě u 

druhého omylu je příčinou nesystematické začlenění ustanovení o oprávněném použití 

zbraně, které je svým charakterem poněkud speciální, neboť směřuje vždy
75

 k použití 

zbraně příslušníky ozbrojených veřejných bezpečnostních sborů
76

, navíc za zvláštních 

podmínek („…které ve své většině jsou konkrétnějším rozvedením obecného ustanovení 

o nutné obraně.“
77

), vedle tak obecných právních institutů, jako jsou nutná obrana a 

krajní nouze, které prostupují celým právním řádem
78

, v trestním zákoníku mají 

poměrně široce stanovené podmínky, díky nimž dopadají na řadu konkrétních situací, a 

hlavně nemají zvláštních požadavků na své subjekty. Nositelem hlavního problému je 

však až kombinace dvou předchozích omylů. Ta dává vzniknout omylu třetímu, 

nejzávažnějšímu, totiž že oprávněné použití zbraně dopadá i na obecné oprávnění použít 

střelnou zbraň, která je držena, nošena a jejíž vlastnictví se nabývá v rámci zákona č. 

119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, osobami, které jsou držiteli příslušných 

oprávnění podle tohoto zákona.
79

 

Díky tomu v představě některých laiků vznikají iluzorní třecí plochy mezi 

oprávněným použitím zbraně a především nutnou obranou, případně krajní nouzí. Ti se 

tak například mohou domnívat, že do rámce oprávněného použití zbraně spadá případ, 

kdy osoba, která je běžným občanem České republiky
80

, postřelí zbraní, popsanou na 

konci předchozího odstavce, v pozdních nočních hodinách, na odlehlém a opuštěném 

místě, fyzicky zdatného, nožem ozbrojeného násilníka, který se ji pokouší hrozbou 

                                                
75 Alespoň v současné době. V minulosti např. některá ustanovení zák. č. 96/1977 Sb., o hospodaření 

v lesích a státní správě lesního hospodářství, umožňovala oprávněné použití zbraně osobám, které nebyly 

příslušníky níže v poznámce pod čarou č. 76 popsaných ozbrojených veřejných bezpečnostních sborů. 

Tato ustanovení však již byla zrušena. (Srov. Dolenský, A.; Novotný, F.: K některým otázkám 

oprávněného použití zbraně, Magazín Security 6/1995, str. 36 - 37) 
76

 Pojem „veřejné bezpečnostní sbory“ zde užívám ve smyslu jeho vymezení Sládečkovou publikací 

„Obecné správní právo“, podle které mezi veřejné bezpečnostní sbory patří: „…Policie České republiky, 

Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České 

republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace. Nepochybně 

můžeme k takovým sborům přiřadit ozbrojené síly, vojenskou policii, vojenské zpravodajství a obecní 

policii.“ (Sládeček, V.: Obecné správní právo, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2009, str. 275). 
Jen pro úplnost dodávám, že na užití zbraně příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky 

§ 32 TZ samozřejmě nedopadá, proto ozbrojené veřejné bezpečnostní sbory. 
77 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 393 
78 Vokoun, R.: Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze, Acta Universitatis Carolinae -

Iuridica 9/1989, str. 31  
79 Jako ještě problematičtější by se mohla jevit situace, kdy by laický recipient normy došel k názoru, že 

pojem zbraně je i v tomto případě potřeba chápat podle vymezení obsaženého v § 118 TZ. Takový omyl 

však, zejména vzhledem k vhodné jazykové formulaci § 118 TZ, naštěstí v praxi nevzniká. 
80 Resp. není příslušníkem v poznámce pod čarou č. 76 popsaných ozbrojených veřejných bezpečnostních 

sborů. 
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násilí donutit k pohlavnímu styku, a navíc hlasitě projevuje úmysl provést po činu 

zahlazovací jednání, spočívající v usmrcení této osoby. Jiným takovým příkladem by 

byla situace, kdy by výše popsaná osoba výše popsanou zbraní a za analogických 

okolních podmínek odrážela útok smečky zuřivých toulavých psů. 

Lze pak těžko odhadnout, k jakým závěrům se takto zmatený laik dopracuje 

ohledně mezí právně aprobovaného chování v případě použití střelné zbraně 

v takovýchto nebo obdobných situacích. Bude mu zřejmé, že jimi budou meze utvářené 

podmínkami (v prvním případě) nutné obrany a (ve druhém případě) krajní nouze, nebo 

se bude marně snažit tyto meze nalézt v „jiném právním předpisu“? Jestliže právo samo 

vytváří nad nutnou míru stavy, kdy je pro běžného občana nepochopitelné nebo 

nepřehledné, nelze to považovat za ideální.
81

 

Ani z pohledu odborné veřejnosti se však problematika vztahu nutné obrany a 

krajní nouze k oprávněnému použití zbraně nejeví zcela prostá a přehledná. Podle 

Dolenského a F. Novotného lze rozlišovat tři situace: 1. Jiný právní předpis odkazuje na 

podmínky nutné obrany a krajní nouze stanovené v trestním zákoníku. 2. Ustanovení 

jiného právního předpisu sama stanoví zvláštní podmínky použití zbraně. 3. Ustanovení 

jiného právního předpisu se sice dovolávají podmínek nutné obrany, stanoví však další 

omezující podmínky sama. Takovými podmínkami je zpravidla omezena široká 

toleranční hranice „zcela zjevné nepřiměřenosti“.
82

 Do této skupiny lze dnes ještě 

přiřadit případy, kdy se jiný právní předpis dovolává podmínek krajní nouze a stanoví 

navíc podmínky vlastní. Toto členění se zakládá na velmi jasných juristických 

kritériích. Pro účely této práce však bude lépe užít členění jiné, a to sice rozdělení na 

případy, kdy podmínky oprávněného použití zbraně (stanovené jiným právním 

předpisem) jsou oproti podmínkám nutné obrany a krajní nouze (podle trestního 

zákoníku) za a) širší, nebo naopak za b) užší. 

K případům sub a) se lze vyjádřit poměrně stručně. Tyto případy jsou případy 

výkonu práva nebo plnění povinnosti. Dnes již je v definici trestného činu výslovně 

uvedeno, že musí jít o čin protiprávní. O protiprávní čin samozřejmě nemůže jít tam, 

kde svým jednáním pouze plníme právem uloženou povinnost či jednáme způsobem 

                                                
81 Přitom z osobní zkušenosti vím, že se nejedná o pouhou teoretickou konstrukci. Setkávám se s tímto 

omylem zejména u legálních vlastníků střelných zbraní, se kterými mám, jako jeden z nich, často 

příležitost hovořit. 
82 Dolenský, A.; Novotný, F.: Mag. Sec. 6/1995, str. 37  
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právem dovoleným. Protože takové jednání po právu nezakládá ani možnost vzniku 

trestného činu, jeví se vylučování protiprávnosti takového činu (dodatečně) ještě 

oprávněným použitím zbraně jako zcela nadbytečné. 

Jako složitější se jeví případy sub b). Narážíme zde totiž na základní problém, a to 

sice fakt, že to, že jsou některé speciální subjekty oprávněny jednat za podmínek 

oprávněného použití zbraně, je nezbavuje možnosti v totožné konkrétní situaci jednat za 

podmínek nutné obrany či krajní nouze. Například: „Kde jsou podmínky pro dovolené 

použití zbraně užší, než by vyplývalo z trestního zákona, může dojít k situaci, kde by 

policista nesměl použít zbraně, ale kdokoli jiný by použít zbraně mohl. Použije-li 

v takové situaci zbraně policista, nedopouští se trestného činu, neboť jedná v nutné 

obraně…Mohlo by však…jít o kázeňský přestupek.“
83

 Přítomnost oprávněného použití 

zbraně v trestním zákoníku a jeho zúžené podmínky oproti nutné obraně a krajní nouzi 

tak v těchto případech vedou k tomu, že vznikají velmi složité hraniční situace, kdy je 

potřeba posoudit, na základě které okolnosti vylučující protiprávnost je tato vyloučena, 

podmínky jedné z těchto okolností však svou šíří plně pohlcují podmínky okolnosti 

druhé. 

Problematická je i distinkce důsledků - ty by totiž měly být při naplnění podmínek 

jakékoli okolnosti vylučující protiprávnost vždy totožné. Zmíněná praxe kázeňského 

postihování se mi tak jeví jako velmi diskutabilní. Došlo-li k vyloučení protiprávnosti 

podle trestního zákoníku, měla by být vyloučena i odpovědnost za delikt vůbec, a to bez 

ohledu na to, že se jedná o delikt podle jiných právních předpisů.
84

 Lze tedy vůbec 

obhájit, jinak než čistě účelovým výkladem zákona, že osoba je postihována či 

nepostihována podle toho, za podmínek jaké okolnosti vylučující protiprávnost jednala, 

když jsou tyto systematicky ve stejném postavení? Myslím, že současným přístupem 

k této otázce značně trpí jistota následků spojených se splněním či 

nesplněním podmínek nutné obrany nebo krajní nouze. 

Domnívám se, že daleko schůdnějším a juristicky čistším řešením by bylo 

vypustit úpravu oprávněného použití zbraně z trestního zákoníku, a k podmínkám jejího 

užití podle jiných právních předpisů pak přistupovat, v případě jejich nesplnění, jako k 

demonstrativnímu výčtu zvláštních hodnotících kriterionů při hodnocení přiměřenosti 

nutné obrany a subsidiarity a proporcionality krajní nouze. Tam, kde by tyto zvláštní 

                                                
83 Dolenský, A.; Novotný, F.: Mag. Sec. 6/1995, str. 37  
84 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 33 
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kriteriony vedly k překročení mezí nutné obrany či krajní nouze, by přitom nic 

nebránilo užít zásadu subsidiarity trestní represe a postihnout takový čin pouze jako 

kázeňský přestupek.
85

 

Vzhledem k výše uvedenému uzavírám tuto svou krátkou úvahu konstatováním, 

že když už zákonodárce seznal za potřebné úpravu oprávněného použití zbraně v 

trestním zákoníku ponechat (i přes všechny naznačené problémy a diskutabilnost 

jakéhokoli pozitivního přínosu), mohl přinejmenším vhodně pozměnit její název
86

, což 

by alespoň odstranilo popsaný problém neodborných recipientů trestněprávních norem. 

Místo toho však zákonodárce jejich situaci ještě ztížil, když část původní formulace 

§ 15 Tr. zák. „…v mezích zmocnění příslušných zákonných předpisů.“ nahradil 

v § 32 TZ slovy „…v mezích stanovených jiným právním předpisem.“, čímž uzavřel 

poslední možnost úniku z bludného kruhu mylných úvah laikových, že totiž výraz 

„příslušný zákonný předpis“ umožňoval do takové kategorie zařadit i sám trestní zákon. 

Domnívám se, že pro širokou veřejnost je obecně obtížné získat věcně správnou 

představu o podmínkách (a tedy i mezích) nutné obrany a krajní nouze, a zákonodárce jí 

v tomto případě svým přístupem situaci nijak neulehčuje. 

2.3. Dopad změny pojetí trestného činu v trestním zákoníku na 

okolnosti vylučující protiprávnost 

Na závěr této části práce bych se ještě rád stručně vyjádřil k tomu, jaké následky 

pro oblast okolností vylučujících protiprávnost vyplynuly ze změny pojetí trestného 

činu z pojetí materiálně-formálního, které bylo obsaženo ve starém trestním zákoně č. 

140/1961 Sb., na pojetí formální, které je obsaženo v zákoně č. 40/2009 Sb., tedy 

současném trestním zákoníku. 

                                                
85 Nadto jsou v literatuře vyjadřovány pochybnosti, zda vůbec lze omezovat podmínky použití zbraně 

příslušníky ozbrojených veřejných bezpečnostních sborů oproti obecné úpravě nutné obrany a krajní 
nouze. (Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 282) Domnívám se 

však, že taková omezení jsou přístupem za určitých okolností správným, byť by nemělo jít o přístup 

převažující. Příslušníci ozbrojených veřejných bezpečnostních sborů jsou totiž zpravidla vybaveni 

cíleným výcvikem a rovněž zbraně jimi užívané bývají někdy vysoce specializované, civilně zcela 

oprávněně nedostupné, nástroje, vyznačující se značným destruktivním potenciálem. Nebezpečí 

z řečeného plynoucí by tedy měl zákon zohledňovat už proto, že v demokratické společnosti nelze, 

zejména pro vykonavatele veřejné moci, bezmezně uplatňovat lidové rčení, že účel světí prostředky. 
86 Vzhledem k současné šíři úpravy v jiných právních předpisech (viz poznámka pod čarou č. 75) bych 

navrhoval například použití názvu „oprávněné použití zbraně příslušníky ozbrojených veřejných 

bezpečnostních sborů“. 
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Ačkoli výše zmíněný přechod mezi pojetími trestného činu byl (a občas stále je) 

v literatuře obšírně diskutován, a to v řadě různých souvislostí, stála problematika 

návaznosti okolností vylučujících protiprávnost na tuto změnu poněkud stranou 

zájmu.
87

 

Přímo se tak k dané otázce vyjádřil pouze Kuchta. Ten uvádí, že v době platnosti 

staré úpravy byla nutnost existence okolností vylučujících protiprávnost dovozována 

z materiálního znaku trestného činu - společenské nebezpečnosti, kdy, při naplnění 

formálního znaku, právě absence této nebezpečnosti byla důvodem vyloučení 

protiprávnosti. V návaznosti na vypuštění materiálního znaku pak navrhuje, že 

východiskem pro zdůvodňování existence těchto okolností by mohla být německá 

nauka o třístupňové výstavbě trestného činu (skutková podstata - protiprávnost - vina). 

U této nauky naplňuje-li jednání a další objektivní skutečnosti skutkovou podstatu, je 

zpravidla porušen chráněný zájem, a tak je dáno typové bezpráví (Unrecht), které 

indikuje protiprávnost. V dalším stupni je pak potřeba tento předpoklad testovat, zda 

jednání je skutečně protiprávní, tedy zda zde není porušení zákazu stanoveného normou, 

která protiprávnost indikovala, přípustné podle normy jiné. Je tedy potřeba i v rámci 

trestních předpisů konstruovat skupinu takovýchto norem, které v odůvodněných 

případech stanovený zákaz prolamují a konkrétní jednání právně aprobují.
88

 

Dovodit jistý přístup k věci je možné u autorů tvrdících, že zásada subsidiarity 

trestní represe, tak jak je zapracována do trestního zákoníku v § 12 odst. 2, zavádí do 

definice trestného činu materiální prvky
89

 nebo dopadá do oblasti viny prakticky stejně 

jako materiální korektiv.
90

 Z tvrzeného můžeme usuzovat, že - z pohledu rozebíraného 

problému - zde v podstatě došlo k jediné změně, a to k nahrazení pojmu „společenská 

nebezpečnost“ pojmem „společenská škodlivost“, při zachování původní koncepce.
91

 

                                                
87 Důvody pro to byly a jsou pochopitelné, neboť zmíněný přechod mezi pojetími trestného činu nabízel 

k debatě řadu „živějších“ témat, spojených s rizikem vzniku nemalých problémů v aplikační praxi. 
88 Kuchta, J.: Postavení a úprava okolností vylučujících protiprávnost v připravované rekodifikaci 

trestního práva hmotného, Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2/2007, str. 65 - 66 (Zde je třeba uvést, 
že vzhledem k době vydání Kuchtova článku jsem byl nucen jej v tomto směru parafrázovat.) 
89 Císařová, D.: Krátké zamyšlení nad teorií a praxí zákona č. 40/2009 Sb., Trestní právo 3/2010, str. 5 - 6  
90 Fenyk, J.: Tr. pr. 3/2009, str. 5 - 6 
91 Ani tito autoři však neříkají, že by bylo možno stavět pojem „společenská nebezpečnost“ s pojmem 

„společenská škodlivost“ ve všech aspektech zcela na roveň. (Blíže ke srovnání těchto pojmů a výkladu 

pojmu „společenská škodlivost“ viz články uvedené v poznámkách pod čarou č. 89 a 90, důvodová 

zpráva, která byla předložena v rámci legislativního procesu při schvalování současného trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb. (sněmovní tisk 410/0 ze dne 25. 2. 2008 na str. 195 - 198), či stať Vantuchova - 

kde Vantuch vymezuje kritéria společenské škodlivosti, zřejmě v návaznosti na důvodovou zprávu, 

doslova tak, jak to činil § 3 odst. 4 Tr. zák. u společenské nebezpečnosti a jak to nyní, až na dvě nová 
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Z uvedeného lze nabýt dojmu, že zmíněná změna pojetí trestného činu buď 

dopadla pouze do oblasti důvodů výslovné úpravy okolností vylučující protiprávnost 

v zákoně, a to ještě navíc do oblasti důvodů vycházejících ze systematiky přepisu (tedy 

v jistém smyslu formálních), nebo dokonce neměla na tyto okolnosti vliv vůbec. 

Je však třeba uvědomit si širší souvislosti. Přestože, jak již bylo zmíněno, došlo 

podle některých autorů zavedením pojmu společenské škodlivosti v současném trestním 

zákoníku k materializaci formálního pojetí trestného činu, není ani při plné akceptaci 

názorů těchto autorů schopna společenská škodlivost v současném pojetí společenskou 

nebezpečnost plně zastoupit. Je tomu tak zejména proto, že není legálně definována 

spodní hranice společenské škodlivosti potřebná pro trestný čin.
92

 Formální 

odstupňování míry poškození právem chráněných zájmů tedy vymizelo. 

Více než kdy dříve je tak zesílena potřeba chápat protiprávnost jako rozpor 

s právním řádem v jeho celku, rozpor s normami v něm obsaženými, a při úvahách de 

lege lata do jisté míry potlačit její povahu jako formálního odraz materiální škodlivosti 

činu.
93

 
94

 Podle mého názoru jsou tak do jisté míry oslabeny argumentace, opírající 

potřebu považovat určité jednání za nesplňující podmínky té které okolnosti vylučující 

protiprávnost právě o to, že toto jednání je společensky škodlivé, pokud se zároveň 

dostatečně neopírají o platnou právní úpravu. 

V souladu s uvedeným je pak třeba i vyloučení protiprávnosti považovat primárně 

za vyloučení rozporu s právním řádem jako celkem, s normami v něm obsaženými. 

Proto je-li kupříkladu některou okolností vylučující protiprávnost obsaženou v trestním 

zákoníku vyloučen trestněprávní delikt, pak souběžné vyloučení jiného libovolného 

deliktu se děje primárně z uvedeného důvodu, a nikoli kvůli tomu, že by byla u tohoto 

jiného deliktu vyloučena společenská škodlivost proto, že již byla vyloučena u deliktu 

                                                                                                                                          
kritéria, činí § 39 odst. 2 TZ u povahy a závažnosti trestného činu. (Vantuch, P.: Nový trestní zákoník č. 

40/2009 Sb., Právní rádce 10/2009, str. V.) Právě na § 39 odst. 2 TZ odkazuje pro účely vymezení 

společenské škodlivosti důvodová zpráva, sám zákon však tento odkaz nečiní! Také § 39 odst. 2 TZ 

obsahuje navíc, oproti bývalému § 3 odst. 4 Tr. zák., kritéria cíle a záměru pachatele, která Vantuchův 
výčet neobsahuje zřejmě pouze nedopatřením. Ani v tomto podání nejsou tedy pojmy „společenská 

nebezpečnost“ a „společenská škodlivost“ zcela totožné. V souvislosti s problematikou lze ještě uvést, že 

Vantuch později ve svém komentáři podle stavu k 1.8.2011 již uvádí, že „Trestní zákoník společenskou 

škodlivost včetně jejích stupňů nedefinuje…“ čímž zřejmě svůj původní názor na problematiku mění. 

(Vantuch, P.: Trestní zákoník s komentářem, 1. vydání, ANAG, 2011, str. 30)) 
92 Císařová, D.: Tr. pr. 3/2010, str. 5 - 6 (Srov. také poznámka pod čarou č. 91.) 
93 Srov. Solnař, V.: Zákl. tr. odp., str. 52 
94 Byť je samozřejmě nadále pravdou, že materiálním důvodem existence formálních trestněprávních 

úprav je společenská škodlivost, resp. u okolností vylučujících protiprávnost její předpokládaný 

nedostatek. (Srov. však poznámka pod čarou č. 67) 
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trestněprávního.
95

 

Tím lze pro účely této práce uzavřít problematiku okolností vylučujících 

protiprávnost jako takových. Následující části práce se již plně věnují rozboru institutů 

krajní nouze a nutné obrany, jejich podmínkám, překročení jejich mezí a specifickým 

právním důsledkům, které jsou s takovým překročením mezí spojeny. 

Část 3. - Krajní nouze 

Zákon č. 40/2009 Sb., tedy současný trestní zákoník, upravuje krajní nouzi v části 

první, hlavě III., § 28 takto: 

§ 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. 

 

Obdobný institut je pak pro oblast práva občanského upraven v § 418 odst. 1 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, pro oblast přestupkového práva v § 2 

odst. 2 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., přestupkového zákona, a v § 251 odst. 2 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, byť v posledním jmenovaném případě se jedná 

již o úpravu poněkud užší a více specializovanou. Předmětem zájmu této práce je však 

primárně úprava institutu krajní nouze pro oblast trestního práva, proto bude-li se 

v textu dále hovořit o institutu krajní nouze či krajní nouzi bez bližšího určení, je tím 

míněna zásadně právě ona úprava krajní nouze pro odvětví trestněprávní. 

3.1. Problém obecnosti krajní nouze a její subsidiarita k ostatním 

okolnostem vylučujícím protiprávnost 

Jak již bylo výše zmíněno, je krajní nouze v současné době zařazena v rámci 

trestního zákoníku do čela výčtu okolností vylučujících protiprávnost, neboť se z těchto 

                                                
95 V tomto smyslu byl vztah mezi vyloučením deliktu trestněprávního a vyloučením jiných deliktů často 

chápán v minulosti. 
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jedná o institut nejobecnější. Co do míry obecnosti by krajní nouzi snad ještě mohl 

konkurovat doktrínou dovozovaný, a do seznamu okolností vylučujících protiprávnost 

v rámci odborné literatury pravidelně zařazovaný, institut výkonu práva a plnění 

povinnosti (resp. spíše soubor institutů). Obsah výkonu práva a plnění povinnosti je 

totiž v abstraktní rovině v podstatě tvořen obsahem celého právního řádu, a je navíc 

doplňován principem legální licence
96

 a korigován principem enumerativnosti 

veřejnoprávních pretenzí. Proti tomu lze však namítat, že v konkrétní rovině je naopak 

tento obsah vždy tvořen specifickou právní normou, případně konkretizací jejího 

obsahu, nebo aprobací či reprobací konkrétního jednání podle jednoho z výše 

zmíněných principů, a je tedy vždy pro konkrétní případ poměrně úzký. Nadto lze 

rovněž namítat, že v případě výkonu práva a plnění povinnosti lze spatřovat částečnou 

odlišnost mechanismu jejich funkce od mechanismu funkce ostatních okolností 

vylučujících protiprávnost, kterou lze pozorovat představíme-li si, že bychom ze 

systému práva selektivně odstranili celou oblast okolností vylučujících protiprávnost. I 

za těchto podmínek by nadále výkon práva a plnění povinnosti musely nutně vylučovat 

postihování jednání v jejich rámci, neboť kdyby tomu tak nebylo, nebyl by schopný 

funkce ani celý zbytek systému práva.
97

 Výše řečené mě tedy vede k úvaze, že výkon 

práva a plnění povinnosti se blíží, spíše než okolnosti vylučující protiprávnost, 

základnímu funkčnímu principu práva, který se v systému práva projevuje (mimo jiné) 

také totožně jako okolnost vylučující protiprávnost. Projeví-li se však již jako okolnost 

vylučující protiprávnost, je obsah tohoto institutu pro daný případ zpravidla velmi úzký 

a konkrétní. Lze tedy uzavřít, že z okolností vylučujících protiprávnost vykazuje krajní 

nouze nejvyšší míru obecnosti, a to nejen v rámci těch okolností v trestním zákoníku 

výslovně upravených, ale v rámci okolností vylučujících protiprávnost vůbec. 

Zmiňovaný aspekt obecnosti nabývá na důležitosti zejména při určování vztahu 

krajní nouze k ostatním okolnostem vylučujícím protiprávnost, k nimž se tak ocitá 

krajní nouze zpravidla v poměru subsidiarity. Vůči některým okolnostem vylučujícím 

protiprávnost je tento vztah zcela zřejmý, tak je tomu např. u institutů nutné obrany či 

                                                
96 Zde je nutno dodat, že je-li oprávněně uplatněn tento princip (tedy za situace, kdy právní regulace 

konkrétního jednání neexistuje), půjde o výkon práva vždy, neboť nelze uvažovat o nenaplnění 

konkrétních podmínek výkonu práva (ty v dané situaci neexistují). 
97 Neexistovala by totiž naprosto žádná záruka, že bude-li osoba dodržovat závazná pravidla chování 

stanovená právními normami, nebude na ní aplikováno státní donucení, a motivace takové osoby 

k žádanému chování by tak byla nulová.  
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přípustného rizika, vůči jiným, např. vůči institutu svolení poškozeného, se může jevit 

poměrně jako nejasný, přesto však je i zde přítomen.
98

 

Z výše uvedeného je třeba učinit závěr, že hodláme-li podrobit institut krajní 

nouze jakémukoli rozsáhlejšímu zkoumání, musíme mít vždy na paměti, že se jedná o 

institut velmi nesnadno uchopitelný pro svoji obecnost a pro subsidiaritu vůči ostatním 

okolnostem vylučujícím protiprávnost. V souvislosti s úvahami o krajní nouzi je tak 

potřeba se na jednu stranu vyvarovat tendencí omezujících její aplikaci pro zdánlivou 

nesouvislost mezi konkrétními případy a značně abstraktní zákonnou definicí
99

, na 

druhou stranu je třeba rovněž velmi pečlivě zvažovat, zda daný případ neodpovídá 

svými znaky již spíše jiné okolnosti vylučující protiprávnost, byť by byly splněny i 

podmínky krajní nouze, a vyhnout se tak uplatnění krajní nouze tam, kde realitě lépe 

odpovídá jiný institut.
100

 

Chybují-li, díky nesprávnému uchopení problematiky, profesionálové, je situace 

laiků o to horší. Přestože krajní nouze dopadá na širokou škálu rozličných situací, které 

mohou v každodenním životě nastat, je počet případů aplikace ustanovení o krajní nouzi 

orgány činnými v trestním řízení poměrně malý. Proč tomu tak je? Rozhodně se 

nedomnívám, že by tomu tak bylo proto, že by snad situace, kdy aplikace tohoto 

institutu vůbec přichází v úvahu, byly nějak řídké.
101

 Základem je spíše špatná 

informovanost veřejnosti o podmínkách krajní nouze a jejich obsahu. Počet 

poskytovaných informací o případech krajní nouze mediální cestou je malý, neboť téma 

se nejeví dostatečně přitažlivé pro běžného čtenáře či diváka, a tak je masovými 

sdělovacími prostředky převážně opomíjeno. Pokud se vůbec už nějaké informace 

vyskytnou, jsou zpravidla zavádějícího charakteru. Masmédiím totiž vyhovují zejména 

                                                
98

 Ke vztahu příkladmo uvedeného institutu svolení poškozeného vůči institutu krajní nouze lze ještě 

dodat, že tento vztah nabývá na zřejmosti ve chvíli, kdy označíme ohrožení svobody rozhodování o 

zájmech, nacházejících se čistě v individuální disposici jednotlivce, za zvláštní druh nebezpečí. 
99 Jinak řečeno, je třeba si uvědomit „… že krajní nouze není jen polozapomenutým paragrafem někde na 

začátku trestního zákona…“ (Kubová, O.: K některým otázkám krajní nouze, Bulletin advokacie 10/1998, 

str. 50) 
100 Praxe uplatnění krajní nouze tam, kde by realitě lépe odpovídal jiný institut, byla v minulosti 

kritizována například Teryngelem (v souvislosti s institutem přípustného rizika): „Jde o okolnost, kterou 

teorie uznávala již dříve, v praxi však byla aplikována jen ojediněle, neboť orgány činné v trestním řízení 

se snažily i na okolnosti, které by zakládaly vyloučení odpovědnosti na základě přípustného rizika, 

aplikovat ustanovení o krajní nouzi nebo nutné obraně, s nimiž měly větší zkušenosti.“ (Teryngel, J.: 

Ochrana zdravotnictví v novém trestním kodexu, Zdravotnictví a právo, 3/2009, str. 12) Jen těžko soudit, 

zda od doby vydání článku došlo, díky výslovné úpravě institutu přípustného rizika v trestním zákoníku, 

k výraznější změně. 
101 Jak tvrdí Polášek a Kollár. (Polášek, Z.; Kollár, J.: Některé problémy vyloučení krajní nouze, Právník 

8/1975, str. 786) 
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případy hraniční. Byť je třeba nakonec orgány činnými v trestním řízení shledáno, že 

jednající dodržel podmínky krajní nouze, sám kamerou či fotoaparátem 

zprostředkovaný pohled na takovou osobu sedící na lavici obžalovaných je pro laika do 

budoucna impulsem k nečinnosti. Snahu takový mylný dojem napravit neprojevují ani 

státní orgány. Např. absence třeba jen základního statistického zpracování okolností 

vylučujících protiprávnost ze strany těchto orgánů, působí na povědomí občanů značně 

negativním dojmem, že instituty sloužící k ochraně jejich oprávněného jednání jsou 

opomíjeny.
102

 V praxi tak dochází k tomu, že osoba, která by třeba i měla dostatečnou 

osobní morální zdatnost a fyzické i psychické schopnosti, je nakonec od jednání v krajní 

nouzi odrazena mylnou představou o jejích podmínkách a jejich aplikaci. I tak se ale 

bude zřejmě, vzhledem k již zmíněnému rozsahu dopadu krajní nouze, vyskytovat řada 

osob, které se přeci jen jednat rozhodnou. Takové osoby však, rovněž z důvodu mylné 

představy o podmínkách krajní nouze, mohou mít (a často i mají) posléze snahu řešit 

následky svého jednání neformálně, nebo je dokonce utajit. To může mít silné negativní 

důsledky (zejména tehdy, je-li takovým následkem jednání vznik škody). Jmenujme 

např. oslabování a ztrátu důkazních prostředků (pojící se s plynutím času) nebo náhradu 

škody tam, kde „škůdce“ ve skutečnosti jednal oprávněně a nebyl k ní povinen. Pakliže 

existuje zájem, aby se široká veřejnost aktivně zapojovala do ochrany hodnot 

chráněných trestním zákoníkem, měla by zároveň existovat i snaha ji pravdivě 

informovat o jejích možnostech. Nemělo by se spoléhat pouze na to, že občané budou 

sami jevit aktivní zájem o současnou právní úpravu a její výklad. 

3.2. Podstata a účel institutu krajní nouze v trestním zákoníku a jeho 

obecná charakteristika 

V předchozí kapitole jsem se zabýval dílčí problematikou obecnosti institutu 

krajní nouze podle § 28 TZ. Danou problematiku jsem považoval za natolik důležitou, 

zejména kvůli poměrně často se vyskytujícím úvahovým chybám, spojeným právě 

s jejím nesprávným uchopením, že jsem ji předsunul výkladu o samotné podstatě a 

účelu institutu krajní nouze, kterými se tak budu zabývat až v této kapitole. 

Nahlédneme-li do odborné literatury ve snaze dobrat se podstaty institutu krajní 

                                                
102 Tím hůř, podpoří-li takový dojem naopak rozsáhlé publikované analýzy kriminality a neméně snadno 

dosažitelné podrobné statistické údaje o jejím výskytu a vývoji. 
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nouze pro oblast trestního práva, nalézáme hned v úvodních odstavcích výkladů, že jako 

krajní nouze je obecně označován vzájemný střet právem chráněných zájmů, kdy jeden 

z těchto zájmů je možno ochránit pouze obětováním zájmu jiného.
103

 

Takový konflikt mívá často podobu kolize dvou povinností, kdy jednu z nich lze 

splnit pouze za předpokladu, že porušíme povinnost druhou. Solnař k tomu uvádí, že se 

v podstatě jedná o kolizi právních norem a z nich vyplývajících povinností.
104

 

Nesouhlas se Solnařovým názorem vyjadřují Polášek a Kollár, kteří tvrdí, že „…právní 

řád je nutno pojímat jako celek, jehož jednotlivé součásti nejsou mezi sebou v rozporu, 

naopak navzájem se doplňují.“
105

 Jako právní normy tedy v tomto případě nejsou 

vnímána jednotlivá pravidla chování, plynoucí z toho kterého ustanovení zákona, ale 

jako norma je chápána teprve syntéza těchto jednotlivých ustanovení, vztahujících se na 

danou situaci (napříč právním řádem). V takovém případě však nemohou být v rozporu 

ani povinnosti touto normou stanovené, neboť všechny rozpory těchto povinností jsou, 

nebo by alespoň měly být, odstraněny v procesu jejího utváření. Rovněž zde není 

umožněn paralelní vznik a existence více norem, protože všechna ustanovení dopadající 

na řešenou situaci jsou bez výjimky obsažena právě v oné konečné normě. Jedinou 

možností, jak zde tedy může vzniknout rozpor povinností, je tak situace, kdy by ona 

finální, syntézou jednotlivých ustanovení utvořená, norma byla sama vnitřně rozporná. 

Protože ale samotný rozpor povinností Polášek a Kollár nijak neodmítají, dojdeme při 

přijetí jejich interpretace buď právě k této paradoxní situaci, nebo nám nezbude než 

tvrdit, že kromě konfliktu norem absentuje i konflikt stanovených povinností, pro což 

nám ovšem zmínění autoři neposkytují dostatečný argumentační podklad. Domnívám se 

proto, že lépe vyhovujícím a více teoreticky uváženým je názor Solnařův. Podporou 

tomuto názoru je i fakt, že s konfliktem povinností u institutu krajní nouze pracuje zcela 

nekriticky prakticky veškerá moderní odborná literatura. Nadto některé současné 

publikace zcela výslovně přijímají i myšlenku konfliktu norem
106

, ale žádná dostupná 

moderní literatura ji nepodrobuje explicitní kritice. 

                                                
103 Pro účely této práce má význam spíše užší pojetí, tedy pouze střet trestním zákonem chráněných 

zájmů, kdy navíc na straně obětovaného zájmu stojí zájem odpovídající intenzity, jinak potřebné pro 

spáchání trestného činu, neboť je-li obětovaný zájem chráněn jiným než trestním zákonem, nebo je jeho 

porušení či ohrožení menší intenzity než trestní zákoník požaduje pro trestný čin, dojde pravděpodobně 

k řešení vzniklé situace na základě jiného zákona, než právě zákona č. 40/2009 Sb. 
104 Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 92 
105 Polášek, Z.; Kollár, J.: Právník 8/1975, str. 788 
106 Např. publikace Kratochvíla a kol. (Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 365) 
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Ať už se však jedná či nejedná o případ rozporu povinností, krajní nouze vždy 

umožňuje (za splnění určitých podmínek) svým subjektům porušit alespoň jednu jim 

stanovenou povinnost, aniž by pro ně nesl takový čin riziko negativních právních 

následků. 

Jak již bylo naznačeno na konci kap. 1.1., v průběhu dějin byly pro poskytnutí 

takovéto možnosti formulovány různé teoretické důvody, od nichž se pak přirozeně 

odvíjela i šíře dovoleného jednání a formulace jeho podmínek. Přirozenoprávní teorie 

odůvodňují krajní nouzi nesmyslností trestání chování, ke kterému velí pud 

sebezáchovy. Subjektivní teorie zakládají vyloučení protiprávnosti na psychickém stavu 

jednající osoby (argumentují např. nedostatkem úmyslu nebo dočasnou nepříčetností). 

Některé na subjektivních teoriích založené a některé přirozenoprávní úvahy k sobě mají 

velmi blízko.
107

 Například von Ferneck zdůrazňuje kolizi dvou motivů pachatele, 

konkrétně strachu z trestní hrozby a nouze, a klade otázku, zda by se každý na místě 

pachatele zachoval stejně jako pachatel sám. Pakliže je odpověď kladná, mělo by podle 

něj dojít ke zproštění viny.
108

 Myšlenkovou paralelu lze zde spatřovat v tvrzení, že je 

možno nalézt všem lidem společnou motivaci, nutící je k tomu, aby za určité 

situace porušili zákon, a zároveň i takovou její míru, která by odůvodňovala při jejím 

dosažení vyloučení protiprávnosti, neboť takové nucení bylo neodolatelné. Oprávněnost 

činu se tak neodvíjí od poměru hodnot chráněného a poškozeného zájmu, ale od druhu a 

síly motivace k jejich ochraně či poškození. U některých autorů, takovými teoriemi 

ovlivněných, lze tak spatřovat toleranci ke způsobení stejně závažného následku jako 

toho, který hrozil, nebo dokonce i následku závažnějšího (byť jen za situací mimořádně 

silně motivujících).
109

 Z česky píšících autorů lze jmenovat např. Prušáka nebo 

Miřičku.
110

 Některé judikáty z prvorepublikového období, které pomáhaly nalézat 

hranice krajní nouze, nesou taktéž výrazné stopy ovlivnění jak přirozenoprávními, tak 

                                                
107 Přesto se však domnívám, že nelze teorie přirozenoprávní zcela pod kategorii teorií subjektivních 
podřazovat. Sebezáchovné jednání nemusí mít vždy nutně odrazu v psychickém stavu pachatele, třebaže 

právě na tomto principu většina přirozenoprávních teorií pracuje. Může být pojímáno objektivně, jako 

mechanismus potřebný k zachování existence druhu. 
108 Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 139 
109 Většinou však pouze toleranci, nikoli aprobaci. Např. Prušák píše: „Zde není důvodu, abychom 

s činem sympatisovali, jej za sociální prohlašovali; vždyť pravidlem tu jde o projev krajního (byť i 

omluvitelného) egoismu, o záchranu statků vlastních (neb osob blízkých) na cizí účet. Přes to však i 

v těchto případech správně prohlásiti je čin záchranný za beztrestný.“ (Prušák, J.: Rak. pr. tr. 1912, str. 

160) 
110 Miřička, A.: TPH 1934, str. 85 a Prušák, J.: Rak. pr. tr. 1912, str. 160 
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subjektivními teoriemi.
111

 Objektivní teorie naopak pracují s reálným poměrem hodnot 

chráněných statků, resp. zájmů, který podle nich nejlépe vyjadřuje prospěšnost 

společnosti. Uplatňují tedy princip menšího zla, popřípadě alespoň zla rovného. Ve své 

čisté podobě objektivní teorie nesly nebezpečí ignorace faktů, že ne každá osoba 

jednající v krajní nouzi má dostatečné rozumové schopnosti ke spatření všech možností 

řešení nastalé situace či k odpovídajícímu zvážení závažnosti hrozících škod, stejně jako 

nejsou identické ani duševní schopnosti takových osob snášet stresové zatížení. Lidské 

uvažování pro ně mnohdy bylo souborem průměrných hodnot, ignorujícím přirozené 

odchylky. S tím souvisí např. konstrukce představy průměrného úsudku jednajícího u 

požadavku proporcionality. Podle kolizních teorií umožňuje stav krajní nouze ochranu 

vyššího práva na úkor práva nižšího, kdy faktická hodnota těchto práv je v konkrétním 

případě určována jak z hlediska kvalitativního, tak z hlediska kvantitativního. 

Současný náhled na institut krajní nouze se mi pak jeví ponejvíce jako 

odpovídající objektivním teoriím.
112

 Tvrdost takového přístupu je však redukována 

zohledňováním reálných subjektivních schopností jednajícího, jakož i jeho úsudku (byť 

jen do určité míry). I přes takovéto změkčení ale zůstává podstata krajní nouze 

nezměněna. Spočívá v ochraně významnějšího (hodnotnějšího) ze střetávajících se 

zájmů chráněných trestním zákonem na úkor zájmu méně významného (menší 

hodnoty), a to za situace, kdy jeden z těchto zájmů lze ochránit pouze poškozením nebo 

ohrožením druhého. Preferovaný zájem je tedy určován za pomoci srovnání významů 

(hodnot) kolidujících zájmů. 

Účelem institutu krajní nouze je pak, pro obor trestního práva, poskytnout 

každému možnost, aby svým jednáním při ochraně výše zmíněného významnějšího 

(tedy preferovaného) zájmu porušil jemu stanovenou povinnost, a to, pakliže dodrží 

podmínky stanovené § 28 TZ, s vyloučením všech negativních právních důsledků. Je 

přitom lhostejné, zda jsou jednáním v krajní nouzi hájeny zájmy státu, společnosti, 

některé její části nebo zájmy individuální
113

, zda je vystupováno na ochranu zájmů 

                                                
111 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Zm I 713/28 (č. 3384/29 Sb. rozh. tr.) nebo 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Zm II 324/32 (č 4532/32 Sb. rozh. tr.). Oběma rozhodnutím je 

společný hluboký zájem o pohnutku pachatele a akcentace jejího významu, zejména v tom smyslu, že aby 

bylo pachatelovo jednání omluvitelné, musí být nouze jeho jedinou pohnutkou. 
112 Třebaže v této souvislosti nelze zcela pominout ani teorie kolizní. (Viz poznámka pod čarou č. 156) 
113 Byť lze samozřejmě říci, že: „Chráněny jsou však jen takové zájmy, jimž společnost přikládá zvláštní 

význam. V tomto smyslu jsou proto i zájmy jednotlivců zájmy společenskými, pokud je společnost 

chrání.“ (Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 169) To však nevylučuje, aby, 
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vlastních nebo cizích. 

Situace, kdy jedná v krajní nouzi osoba odlišná od té, jejíž zájem je ohrožen, je 

v literatuře nazývána pomocí v krajní nouzi. Nezajímavý není ani názor, že: „Nezáleží 

na tom, zda je subjektem zájmu jednající či někdo jiný. Proto je pro naše právo - na 

rozdíl od některých jiných úprav - pojem pomoci v nouzi bezpředmětný; pomoc v nouzi 

je zahrnuta v krajní nouzi samé.“
114

 Na první pohled podobný názor vyjadřuje Vokoun: 

„Pomoc v nutné obraně a v krajní nouzi je tedy sama jednáním v nutné obraně a v krajní 

nouzi.“ Vokoun však správně dodává: „…v konkrétních případech může být rozdílný 

přístup v nárocích na správné zhodnocení povahy a nebezpečnosti útoku, resp. 

závažnosti následků. Tyto rozdíly plynou z toho, že osoba, která přistupuje k pomoci 

v nutné obraně nebo k pomoci v krajní nouzi, zpravidla nebude v tak složitém 

psychickém stavu, jako sám ohrožený. Stav strachu, leknutí apod. zde zpravidla nebude 

tak intenzivní, aby ovlivňoval natolik její pozorovací a rozumové schopnosti. Nemusí 

tomu ovšem tak být vždy. Lze si představit i opačné případy (např. rodič spěchající 

svému dítěti na pomoc může být více rozrušen než napadené dítě, které si třeba ani 

skutečné nebezpečí v plném rozsahu neuvědomuje).“
115

 Autor tak ukazuje správnou 

cestu k chápání pojmu pomoci v krajní nouzi. Pojem je potřeba chápat jako juristickou 

metodu, založenou na empirických poznatcích, sloužící k odlišení dvou kategorií osob, 

jejichž psychický stav vykazuje zpravidla značné, a z pohledu práva důležité, rozdíly. 

Z tohoto úhlu pohledu jej tedy nelze považovat za bezpředmětný. V žádném případě 

však pojetí pomoci v krajní nouzi nesmí být přepínáno tak, že by sama o sobě byla 

považována za právní kvalifikaci určitého jednání.
116

 Tendence k takovému přepjetí se 

ale ani v teorii ani v praxi nevyskytují. 

S tím, co bylo řečeno v předchozím odstavci, souvisí nepřímo můj názor, že 

jednání v krajní nouzi není vyloučeno ani v případě, kdy někdo odvrací nebezpečí 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem i přes nevoli osoby, jejíž zájem je 

ohrožen.
117

 Možnost pomoci v krajní nouzi není nijak závislá na tom, jak na ni pohlíží 

                                                                                                                                          
alespoň u některých, převládal jejich individuální charakter. 
114 Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 140 
115 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 51 
116 Od takového přístupu by totiž byl jen krůček k např. analogickému dovození akcesority pomoci 

v krajní nouzi, kdy by naplnění podmínek krajní nouze pomáhající osobou bylo přímo závislé na naplnění 

těchto podmínek osobou odvracející. 
117 Například majitel náhodně vzníceného hořícího motorového vozidla projevuje nesouhlas s činností 

osoby, která z chodby blízké budovy odcizí hasicí přístroj a pokouší se plameny uhasit, neboť dává 
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subjekt chráněného zájmu. (Jiná je samozřejmě situace, kdy takový volní vztah 

řečeného subjektu vylučuje samu existenci nebezpečí, například v případě svolení 

poškozeného.) 

Je třeba zdůraznit, že trestní zákoník k jednání v krajní nouzi pouze poskytuje 

možnost. Zásadně není stanovena obecná povinnost konat (či zdržet se konání), 

vyskytnou-li se okolnosti odůvodňující stav krajní nouze. Povinnost jednat za stavu, 

který by umožňoval jednání v krajní nouzi, je přímo stanovena pouze některým osobám, 

jimž byla zvláštními právními předpisy uložena povinnost chránit některé důležité 

zájmy chráněné též trestním zákoníkem.
118

 Vyloučení protiprávnosti jednání těchto 

osob by se však mělo dít na základě institutu výkonu práva a plnění povinnosti (nebo, 

ve specifických případech, na základě oprávněného použití zbraně - § 32 TZ). Jedná se 

totiž o extenzi podmínek krajní nouze mimo trestní zákoník, ne však o extenzi institutu 

samotného.
119

 

Jednání za podmínek krajní nouze vylučuje protiprávnost činu jím provedeného a 

zároveň samo toto jednání je rovněž právně aprobovaným, oprávněným, a tedy není 

proti němu přípustná nutná obrana ani sama krajní nouze. Díky vyloučení protiprávnosti 

také není možno takový čin posoudit jako přestupek
120

 nebo na jeho základě přiznat 

(subjektu, jehož zájmy byly poškozeny či ohroženy) proti jednajícímu náhradu škody. 

Protože je zpravidla jednáním v krajní nouzi zasahováno do zájmů třetích osob, 

které se na vzniku nebezpečí nijak nepodílely, jsou podmínky pro takové jednání 

stanoveny poměrně přísně. 

 

 

 

                                                                                                                                          
přednost profesionálnímu zásahu přivolaného Hasičského záchranného sboru, nebo je pro něj 
„výhodnější“, aby vozidlo zcela požáru podlehlo. (Např. kvůli podmínkám pojistného plnění - ponechme 

stranou otázku, zda jednání majitele vozidla v takovém případě naplňuje znak skutkové podstaty podle § 

210 odst. 2 TZ „nebo takový stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje“.) 
118 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 321, 

autorem části Šámal, P. 
119 Ostatně ze specifického úhlu pohledu jsem o případech takové extenze pojednal již v souvislosti se 

zmiňovaným oprávněným použitím zbraně v kap. 2.2.1. 
120 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 7 Tz 25/79 (č. 10/80 Sb. rozh. tr.): „Krajná núdza 

vylučuje protiprávnosť činu. Preto konanie v krajnej núdzi nemožno posúdiť ani ako priestupok 

s odôvodnením, že krajná núdza len znižuje nebezpečnosť činu pre spoločnosť.“ 



43 

 

 
 

3.3. Podmínky krajní nouze, případy jejich nesplnění a překročení 

mezí krajní nouze 

3.3.1 Obecný úvod k problematice podmínek a překročení mezí krajní nouze 

Umožňuje-li právo za určitých okolností, z důvodu vhodnosti, porušit jím samým 

stanovenou povinnost, v případě trestního práva minimálně povinnost stanovenou erga 

omnes nepoškozovat a neohrožovat zájmy jím chráněné, bez negativních důsledků pro 

toho, kdo ji porušil, musí zároveň nutně co nejpřesněji vymezit jednak samu situaci, kdy 

tak lze učinit, jednak míru, do jaké lze ono porušení povinnosti ještě považovat za 

přínosné, nebo alespoň přípustné. Právě takové vymezení představuje u institutu krajní 

nouze soubor jeho podmínek. Z textu § 28 TZ lze abstrahovat následující podmínky 

krajní nouze: 

 

1. odvracení nebezpečí hrozícího zájmu chráněnému trestním zákonem 

2. nebezpečí hrozí přímo, bezprostředně 

3. nebezpečí nebylo možné za daných okolností odvrátit jinak (požadavek 

subsidiarity) 

4. následek způsobený jednáním v krajní nouzi nesmí být zřejmě stejně závažný 

nebo ještě závažnější než ten, který hrozil (požadavek proporcionality) 

5. ten, komu nebezpečí hrozilo, nebyl povinen jej snášet 

 

Někteří trestněprávní teoretici, jmenovitě např. Vokoun
121

, dělí tyto podmínky na 

dvě skupiny. První skupinou jsou podmínky vytvářející stav krajní nouze. Zmíněný 

autor je charakterizuje takto: „Striktně vzato, za podmínky vytvářející „stav“ nutné 

obrany a krajní nouze třeba považovat souhrn takových podmínek, při jejichž 

komplexním splnění vzniká právo (možnost) jednat v nutné obraně nebo v krajní nouzi¸ 

resp. při jejichž zániku rovněž zaniká právo (možnost) v nutné obraně nebo v krajní 

nouzi jednat.“
122

 Sám autor mezi tyto podmínky řadí reálnou existenci nebezpečí proti 

chráněnému zájmu, požadavek bezprostřední hrozby, požadavek subsidiarity a 

                                                
121 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 55 - 64 
122 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 62 
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neexistenci povinnosti nebezpečí snášet.
123

 Druhou skupinou jsou pak podmínky tvořící 

meze vlastního dovoleného jednání. V případě krajní nouze sem spadá pouze požadavek 

proporcionality. Zatímco při nesplnění některé z podmínek první skupiny stav krajní 

nouze není reálně přítomen, při nedodržení jediné podmínky druhé skupiny, požadavku 

proporcionality, dojde k překročení mezí krajní nouze. Dělící kritérium mezi skupinami 

podmínek tedy někteří teoretici spatřují v tom, zda je možno při nesplnění té které 

podmínky vůbec jednat, nebo zda podmínku lze splnit či nesplnit teprve až určitým 

způsobem jednání. 

Ačkoli je uvedené dělení podmínek krajní nouze, a na něj navazující vymezení 

obsahu pojmu překročení mezí krajní nouze, po teoretické stránce nepochybně velmi 

logické, při jejich konfrontaci se současnou právní úpravou vznikne otázka jejich 

praktického významu. Sám trestní zákoník totiž při konstrukci § 28 TZ, obsahujícího 

podmínky krajní nouze, uvedené dělení podmínek nerespektuje, a při rozdělení těchto 

podmínek do jednotlivých odstavců se zjevně řídí jinými kritérii.
124

 Rovněž zákonem 

stanovené právní důsledky nesplnění podmínek krajní nouze nejsou na uvedeném dělení 

nijak závislé. Celkově lze tedy praktický význam uvedeného dělení podmínek krajní 

nouze, a na něj navazujícího vymezení obsahu pojmu překročení mezí krajní nouze, při 

současné právní úpravě úspěšně zpochybnit. 

Je také samozřejmě možné odchýlit se od hlediska juristického a pokusit se 

obhájit uvedený přístup z hlediska čistě materiálního. Zde samozřejmě nabývá na 

významu uvedené dělící kritérium. To však zůstane podle mého názoru osamoceno. Byť 

by se totiž na první pohled mohlo zdát, že jednání v situaci „nepřítomnosti stavu krajní 

nouze vůbec“ vykazuje vyšší společenskou škodlivost, než pouhé „překročení mezí 

krajní nouze při jednání za tohoto stavu“, mám za to, že z empirického hlediska lze 

takovou domněnku rovněž zpochybnit. Stačí si kupříkladu uvědomit, jak častou lidskou 

neřestí je sobectví, které vede mnohdy u řady jedinců k až extrémnímu nadhodnocování 

vlastních zájmů nad zájmy ostatních členů společnosti. Důsledkem toho jsou pak často 

značně společensky škodlivé případy nedodržení požadavku proporcionality. 

Recentní literatura i praxe proto přistupují k odlišenému určení obsahu pojmu 

                                                
123 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 62 - 63 
124 Ta však nejsou důvodovou zprávou, která byla předložena v rámci legislativního procesu při 

schvalování současného trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., zmíněna (srov. sněmovní tisk 410/0 ze dne 

25. 2. 2008, str. 211). 
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překročení mezí krajní nouze. Tak Šámal v komentáři k trestnímu zákoníku uvádí: „O 

vybočení z mezí krajní nouze (exces) podle našeho zákoníku jde tehdy [§ 41 písm. g)], 

jestliže zde některé její podmínky byly, že tedy stav byl krajní nouzi blízký, ale nebyly 

tu dány podmínky krajní nouze zcela ve všech směrech.“
125

 Obdobně o věci hovoří i 

publikace Jelínka a kol.
126

, publikace O. Novotného, Vanduchové, Šámala a kol.
127

, 

učebnice F. Novotného, Součka a kol.
128

 a v neposlední řadě také učebnice Chmelíka a 

kol.
129 130

 Z uvedeného vyplývá, že klíčová pro vymezení obsahu pojmu překročení 

mezí krajní nouze bude především odpověď na otázku, jaké podmínky, či podmínka, 

krajní nouze musí být minimálně naplněny, či naplněna, aby bylo možné vůbec hovořit 

o stavu krajní nouzi blízkém. 

Při hledání této odpovědi můžeme předně vyjít z obsahu § 41 písm. g) TZ a § 58 

odst. 6 TZ, které (mimo jiné) hovoří o situacích, kdy pachatel „…spáchal trestný čin 

odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany 

nebo krajní nouze…“. S těmito situacemi pak pojí možnost aplikace polehčující 

okolnosti (§ 41 písm. g) TZ) nebo možnost mimořádného snížení trestu odnětí svobody 

(§ 58 odst. 6 TZ). Je pak obecně platným poznatkem, že právní řády civilizovaných 

států zohledňují, že trestný čin byl spáchán za stavu, jenž vykazuje proximitu ke stavu 

krajní nouze (nebo obdobné okolnosti vylučující protiprávnost) samotnému. K tomu 

v našem právním řádu dochází právě skrze dikci uvedených ustanovení. 

Z řečeného je tedy možné abstrahovat poznatek, že pro přítomnost stavu krajní 

nouzi blízkého postačí podle našeho platného práva naplnění podmínky odvracení 

                                                
125 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 325, autorem části Šámal, P. 
126 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha: Leges, 2009, str. 248 
127 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 263 
128 Novotný, F.; Souček, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 3. rozšířené vydání, Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, str. 158 
129 Chmelík, J. a kol.: Trestní právo hmotné - obecná část, Praha: Linde, 2009, str. 145 - 146 
130 Bylo by snad možno zpochybňovat, zda uvedenou literaturou užívaný pojem vybočení z mezí je 

skutečně synonymický k pojmu překročení mezí. K tomu je možno uvést, že synonymický vztah těchto 

pojmů je zprostředkován skrze pojem exces, který uvedená literatura užívá k pojmu vybočení z mezí jako 
ekvivalentní, a který zároveň byl a je chápán jako synonymum k pojmu překročení mezí natolik běžně, že 

věc snad nelze rozumně zpochybnit. Konečně je také možné uvést pasáž z publikace Kratochvíla a kol.: 

„O toto překročení (vybočení, exces) jde tehdy, jestliže zde některé její podmínky byly, že tedy stav byl 

nutné obraně blízký, aniž by tu podmínky nutné obrany byly dány ve všech směrech.“ (Kratochvíl, V. a 

kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 386) Zde jsou pojmy překročení, vybočení a exces výslovně uvedeny 

jako souřadné. Pasáž sice pochází z části publikace pojednávající o překročení mezí nutné obrany, avšak 

protože při pojednání o překročení mezí krajní nouze publikace Kratochvíla a kol. na text v rámci rozboru 

institutu nutné obrany odkazuje, je užití této pasáže zcela na místě. (Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. 

obecná 2009, str. 369 - 370) Proto jsem v této práci pojmů exces, vybočení z mezí a překročení mezí 

doposud užíval, a i nadále hodlám užívat, jako pojmů zcela ekvivalentních a se shodným obsahem. 
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nebezpečí hrozícího zájmu chráněnému trestním zákonem, výše uvedené sub 1. Je-li 

tato podmínka splněna, pak ani kumulativní nesplnění všech ostatních podmínek krajní 

nouze, výše uvedených sub 2, 3, 4 a 5, nemůže stav krajní nouzi blízký odstranit. 

Naproti tomu není-li podmínka sub 1 naplněna, nemůže stav krajní nouzi blízký vůbec 

vzniknout, a to ani kumulativním naplněním ostatních podmínek sub 2, 3, 4 a 5, natož 

naplněním pouze některé z nich. 

Uvedené je dle mého názoru zcela logické. Předně materiálním důvodem potřeby 

existence institutu krajní nouze na naprosto základní rovině je ochrana určitého zájmu, 

z jejíž potřeby pak vzniká konflikt tohoto zájmu se zájmem jiným (příp. s více jinými 

zájmy).
131

 Pokud však není vnějšími okolnostmi žádný zájem ohrožen (nebezpečí), 

nebo není chráněn (odvracení), nelze v podstatě samu situaci nijak odlišit od jinak 

z pohledu tohoto institutu indiferentní reality. Naproti tomu jakmile je naplněna 

podmínka sub 1, tedy existuje nebezpečí a je odvraceno, je situace již znatelně od 

indiferentní reality směrem ke krajní nouzi nakloněna. Tento náklon nemůže nenaplnění 

ostatních podmínek sub 2, 3, 4 a 5 zvrátit, neboť není způsobilé odstranit onen konflikt 

zájmů. Také naplnění podmínky sub 1 je v konkrétní reálně existující situaci 

determinující pro možnost vůbec určit konkrétní obsah všech zbylých podmínek krajní 

nouze. Bez existence, resp. znalosti, odvraceného nebezpečí totiž není možné: alokovat 

s ním spojené body na časové ose, určit jakými způsoby je možno jej odvrátit, vymezit 

následky, které v důsledku jeho působení hrozí zájmům chráněným trestním zákonem a 

konečně ani stanovit, které (a zda vůbec nějaké) osoby jsou povinny toto nebezpečí 

snášet. Právě proto tak nelze vůbec uvažovat o tom, že by splnění některé z podmínek 

sub 2, 3, 4 a 5 (nebo jejich splnění kumulativní) mohlo snad vytvořit stav krajní nouzi 

blízký - jejich splnění není díky absenci jejich konkrétního obsahu v takovém případě 

vlastně vůbec možné. Zároveň však podle mého názoru nelze při nenaplnění podmínky 

sub 1 hovořit ani o nenaplnění podmínek sub 2, 3, 4 nebo 5 - ty totiž ve své konkrétní 

podobě v dané situaci prakticky nevzniknou. 

Sumarizuji-li tedy doposud uvedené do konkrétních závěrů, mám za to, že z 

hlediska problematiky krajní nouze lze v rámci reality rozeznávat tři situace
132

: 

                                                
131 Tak tomu je i v případě nesplnění požadavku subsidiarity. Ohrožený zájem je v podstatě v konfliktu 

s jakýmkoli zájmem, jejž lze obětovat na jeho záchranu, a to až do doby než přestane být ohrožený. 

Kdyby v konfliktu nebyl, nebyla by potřeba ani podmínka subsidiarity, neboť obětováním zájmu, s nímž 

by ohrožený zájem nebyl v konfliktu, by těžko mohlo být potlačeno ohrožení zájmu ohroženého.  
132 Zde záměrně užívám pojem situace, který je podle mého názoru výstižnější než pojem stav. Pojem 
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I. situace, které jsou z uvedeného hlediska indiferentní realitou 

II. situace krajní nouzi blízké 

III. situace krajní nouze 

 

Za dělící kritérium mezi skupinami podmínek je pak podle mého názoru třeba 

považovat to, zda nesplnění podmínky povede k tomu, že zde bude situace krajní nouzi 

blízká, nebo k tomu, že situace bude vlastně z hlediska problematiky krajní nouze 

indiferentní realitou. Představím-li si totiž všechny uvedené situace ve formě Vennova 

diagramu vzhledem k tomu, jak mnoho se konkrétní situace blíží ideálu ochrany 

ohroženého zájmu chráněného trestním právem bez obětování jiného zájmu vůbec (tedy 

nejen zájmu chráněného trestním právem), pak moje představa odpovídá dvěma 

soustředným kruhům o rozdílných poloměrech, kdy obsah menšího kruhu bude tvořen 

situacemi krajní nouze, obsah většího kruhu situacemi krajní nouzi blízkými, středem 

obou bude zmíněný ideál a oba budou zaneseny v rovině indiferentní reality. Pouze ty 

podmínky, při jejichž nesplnění zde bude situace krajní nouzi blízká, pak lze považovat 

za podmínky, při jejichž nesplnění dojde k překročení mezí krajní nouze, neboť situaci 

vzniklou jejich nesplněním odděluje od situací krajní nouze pouze jedna mez tvořená 

obvodem menšího kruhu, tedy mez krajní nouze samé. U podmínek, při jejichž 

nesplnění zde bude situace z hlediska krajní nouze indiferentní reality, pak tuto situaci 

oddělují od situací krajní nouze meze dvě, tvořené obvody obou kruhů, totiž mez krajní 

nouze samé a mez situace krajní nouzi blízké. 

Mám tedy za to, že pod pojmem překročení mezí krajní nouze je třeba chápat 

nenaplnění některé, některých nebo dokonce všech podmínek krajní nouze výše 

uvedených sub 2, 3, 4 nebo 5, neboť situaci vzniklou při jejich nesplnění odděluje od 

situací krajní nouze právě jen mez krajní nouze samé. Pokud je naproti tomu 

nenaplněna podmínka výše uvedená sub 1., pak vzniklá situace je od situací krajní 

nouze oddělena mezemi dvojími. Navíc při jejím nenaplnění v podstatě ony dvoje 

překračované meze nebude možno pevně stanovit. Naplnění či nenaplnění podmínky 

sub 1 jsou tak vlastně multidimenzionálními fenomény, utvářejícími v pevných 

                                                                                                                                          
stav totiž inklinuje pouze k postižení okolností nezávislých na jednání pachatele. To, o jakou situaci se 

nakonec bude jednat, je však stejně závislé na těchto okolnostech, jako na osobě konkrétního 

jednajícího/pachatele a způsobu jeho jednání. 
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hranicích sám systém a působícími uvnitř něj jinak, než naplnění či nenaplnění 

podmínek ostatních. Proto při nenaplnění podmínky sub 1 nelze dle mého názoru 

hovořit o překročení mezí krajní nouze. (V této souvislosti lze také zmínit publikaci 

Kratochvíla a kol., která výslovně hovoří o tom, že k překročení mezí krajní nouze 

dojde tehdy, jestliže jednání směřuje k odstranění nebezpečí, ale nejsou zde všechny 

podmínky krajní nouze.
133

) 

Plně v korelaci s uvedeným pak lze užít i recentní literaturou a současnou praxí 

široce uznávané rozlišení případů vybočení z mezí krajní nouze, které lze zároveň 

považovat za bližší charakteristiku tohoto pojmu.
134

 Jde tedy o případy, kdy: 

 

a) jednání bylo provedeno v době, kdy nebezpečí ještě nehrozilo přímo, nebo 

v době, kdy již nebezpečí samo od sebe pominulo, či bylo už odvráceno 

(vybočení z časových mezí - tzv. exces extenzivní) 

b) hrozící nebezpečí bylo možno odvrátit jinak (vybočení z požadavku subsidiarity) 

c) jednáním způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než 

ten, který hrozil (vybočení z mezí požadavku proporcionality - tzv. exces 

intenzivní) 

d) byla zde povinnost nebezpečí snášet 

 

V následujících kapitolách budu postupně provádět výklad obsahu jednotlivých 

podmínek a případů jejich nenaplnění. Tím bude v podstatě, při zohlednění již řečeného, 

proveden i výklad o jednotlivých uvedených druzích excesů (excesu sub a) u podmínky 

sub 2, excesu sub b) u podmínky sub 3, excesu sub c) u podmínky sub 4 a konečně 

excesu sub d) u podmínky sub 5). Na prvém místě se ovšem budu zabývat podmínkou 

sub 1 a případy jejího nenaplnění, neboť tím bude vlastně provedeno negativní 

vymezení obsahu pojmu překročení mezí krajní nouze. 

K obecnému pojednání o pojmu excesu lze ještě uvést, že výše uvedené dělení 

případů excesu není samozřejmě dělením jediným. Literatura druhy excesů také dělí na 

základě pohnutky. Tak o exces jarý (stenický) jde tehdy, když pachatel vybočí z mezí 

krajní nouze ze zlosti, pomstychtivosti atd., a o exces chabý (astenický) pak tehdy, 

pokud pachatel vybočí z mezí krajní nouze z leknutí, ze strachu, ze zmatku apod. 

                                                
133 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 369 - 370 
134 Srov. kupříkladu literatura uvedená v poznámkách pod čarou č. 125 - 129 
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Učebnice O. Novotného, Vanduchové, Šámala a kol. říká, že exces chabý nalezl svůj 

odraz v privilegovaných skutkových podstatách obsažených v § 141 TZ a § 146a TZ.
135

 

Co do formy zavinění může být vybočení z mezí krajní nouze úmyslné, nedbalostní 

nebo zcela nezaviněné. Takováto rozlišení excesu sice netvoří zároveň jeho 

charakteristiku, na důležitosti však nabudou v oblasti právních důsledků.
136

 

3.3.2. Obecně k subjektivní stránce krajní nouze a jejích podmínek 

Než začneme se samotným výkladem jednotlivých podmínek a případů jejich 

nesplnění, které lze u některých z nich nazývat překročením mezí krajní nouze, je třeba 

ještě stanovit, zda u subjektu krajní nouze - tedy jednajícího v krajní nouzi a nikoli toho, 

jehož zájmy jsou ohroženy, pokud není zároveň jednajícím - musí existovat vůči krajní 

nouzi a/nebo jejím jednotlivým podmínkám přítomna jakási alternace některé z forem 

zavinění. Řečeno jinak, zda musí být vůči krajní nouzi a/nebo jejím podmínkám 

přítomna u jednajícího jistá forma složky intelektuální (o existenci situace a/nebo 

podmínek krajní nouze věděl), případně jistá forma složky volní (měl kladného vztahu 

k výsledku krajní nouze a/nebo k naplnění jejích jednotlivých podmínek). Slov 

„alternace“ a „jistá forma“ přitom užívám zejména proto, že nelze v tomto případě 

přehlédnout určitou kvalitativní odlišnost u subjektivní stránky krajní nouze oproti 

subjektivní stránce u trestných činů. U pachatele trestného činu se totiž subjektivní 

stránka formuluje k objektivním skutečnostem (relevantním pro vznik trestného činu), 

které mají z převážné části teprve nastat, a to na základě pachatelova rozhodnutí 

nějakým způsobem ovlivnit fyzickou realitu, tedy převážně ex ante. Naproti tomu u 

jednajícího v krajní nouzi již v podstatě objektivní skutečnosti (relevantní pro vznik 

krajní nouze jako celku) převážně ve fyzické realitě existují, a subjektivní stránka se tak 

ve vztahu k nim formuluje ve své většině ex post. Užiji-li tedy v textu v těchto 

souvislostech dále pojmů forma zavinění, intelektuální složka nebo volní složka, činím 

tak ve světle tohoto drobného upřesnění. Předně je potřeba říci, že většina autorů o této 

problematice z obecného hlediska mlčí. Činí tak z pochopitelných důvodů. Mlčení je 

totiž v tomto případě i metodou zákona. 

Jistou alternaci formy zavinění k podmínkám krajní nouze žádá Šámal, když v 

komentáři v rámci obecného úvodu k problematice krajní nouze uvádí: „Po subjektivní 

                                                
135 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 264 
136 Viz část 5. této práce. 
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stránce úmysl při jednání v krajní nouzi zahrnuje všechny její podmínky, zejména že tu 

je přímo hrozící nebezpečí zájmu chráněnému trestním zákoníkem, které nelze za 

daných okolností odvrátit jinak a které ten, komu nebezpečí hrozí, není povinen 

snášet.“
137

 Citace na mě působí dojmem, že požaduje přítomnost složky jak 

intelektuální, tak volní, k činu v krajní nouzi jako celku i k jejím jednotlivým 

podmínkám. Publikace Jelínka a kol. žádá, aby si „pachatel“ byl vědom existence 

objektivních podmínek a měl vůli za nich jednat.
138

 To chápu tak, že žádá složku 

intelektuální i složku volní k jednotlivým podmínkám, nikoli ke krajní nouzi jako 

k celku. Uvedené přístupy však mají stejné výsledky. Celek všech podmínek totiž 

vlastně tvoří jednotu s institutem jako takovým. Konečně Císařová žádá pouhé vědomí 

objektivních znaků, tedy pouze složku intelektuální.
139

 

Mám za to, že hlavním problémem takto obecně formulovaných požadavků na 

subjektivní stránku krajní nouze je již zmíněný fakt, že zákon o celé věci mlčí. 

Explicitně tedy není ani vědomí ani vůle požadována, a to jak u krajní nouze jako celku, 

tak u žádné z jejích podmínek. Musíme tedy požadavky vědomí a vůle buď nalézt 

v textu zákona implicitně inkorporovány, nebo je analogicky dovodit. Postup, kterým 

by tyto požadavky bylo možno v textu zákona na takto obecné rovině nalézt, jsem však 

nikde v literatuře ani judikatuře nenalezl a sám jej nespatřuji. Implicitně v textu zákona 

lze dle mého názoru nalézt tyto požadavky, nebo alespoň některý z nich, pouze u 

některých jednotlivých podmínek krajní nouze, o čemž bude dále pojednáno vždy u 

dané podmínky. Analogické dovození subjektivní stránky na této obecné rovině je též 

problematické. Nelze univerzálně říci, že by taková analogie byla jednajícímu vždy 

k tíži. Protože se však mohou vyskytnout případy obou druhů, domnívám se, že je, 

rovněž na takto obecné rovině, toto dovození v rozporu se zásadou zákazu analogie v 

neprospěch pachatele. Dovození subjektivní stránky je opět třeba řešit ve spojení vždy s 

jednotlivou podmínkou krajní nouze. 

Následkem absence požadované složky intelektuální nebo složky volní u 

podmínky, u které lze požadavek takovéto složky dovodit jako implicitně obsažený 

v textu zákona, je pak buď příslušná forma excesu, nebo, v případě podmínky odvracení 

hrozícího nebezpečí, vůbec absence situace krajní nouzi blízké. Následující kapitoly již 

                                                
137 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 321, autorem části Šámal, P. 
138 Jelínek, J. a kol.: TPH 2009, str. 242 
139 Novotný, F. a kol.: Kom. Eurounion 2010, str. 98, autorkou části Císařová, D. 
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pojednávají o jednotlivých podmínkách a případech jejich nesplnění. 

3.3.3. Podmínka odvracení nebezpečí hrozícího zájmu chráněnému trestním 

zákonem a její nesplnění 

Jako první z podmínek krajní nouze lze tedy ze samotného textu § 28 TZ vyčíst 

podmínku odvracení nebezpečí, které hrozí zájmu chráněnému trestním zákonem. 

Nebezpečí je možno definovat jako stav hrozící poruchou, nebo stav, kdy porucha 

sice již nastala, avšak hrozí nárůst její intenzity (její prohloubení). Prameny takového 

nebezpečí jsou různorodé. Může být způsobeno například přírodními silami (povodeň, 

zemětřesení, sesuv půdy, blesk, vichr), chováním zvířete, selháním lidského výtvoru 

(zborcení části opěrné konstrukce mostu, porucha strojního zařízení), fyziologickými 

procesy v organismu nebo jejich selháním (hlad, spánková deprivace, mimovolné 

pohyby) atd. Nehrozí-li porucha nebo její prohloubení, není splněna podmínka 

odvracení nebezpečí hrozícího chráněnému zájmu. 

Příčinou vzniku nebezpečí může být také jednání člověka, a to jak nedbalostní 

(řidič způsobí dopravní nehodu), tak i úmyslné (pachatel poškodí stavidla na hrázi, aby 

zatopil vilky stojící na nábřeží). Nebezpečí, které jednající odvrací v krajní nouzi, může 

spočívat dokonce i v útoku člověka. Proti útočníkovi samotnému je v takovém případě 

připuštěna nutná obrana, zasáhne-li však jednající zájmy třetí nezúčastněné osoby, lze 

protiprávnost takového činu vůči třetí osobě vyloučit pouze za splnění podmínek krajní 

nouze.
140

 
141

 Typicky se vyskytují situace, při nichž bude jednající volit mezi zasažením 

zájmů útočníka a zasažením zájmů třetí osoby. Např. je přepaden pracovník společnosti 

zajišťující převoz peněz, který se v dané chvíli nachází v nákladovém prostoru 

firemního vozidla spolu s převáženou hotovostí. Útočník, mířící na něj střelnou zbraní, 

po něm důrazně požaduje vydání peněz a hrozí, že jej jinak usmrtí. Takový pracovník 

má buď možnost se pokusit útok odvrátit, přičemž pro vyloučení protiprávnosti musí 

splnit podmínky nutné obrany, nebo vydat svěřenou hotovost, přičemž vyloučení 

protiprávnosti je v takovém případě závislé na splnění podmínek krajní nouze. Nelze 

pominout ani případy, ve kterých jednající zasáhne zájmy třetí osoby pouhým 

                                                
140 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 7 Tz 9/87 (č. 9/88 Sb. rozh. tr.): „Nebezpečenstvo, ktoré 

občan odvracia v krajnej núdzi, môže spočívať aj v útoku človeka. V takom prípade ide o krajnú núdzu, a 

nie o nutnú obranu vtedy, ak konaním inak trestným je spôsobená škoda inému než útočníkovi.“ 
141 Charakteristickým zasažením zájmu třetí osoby bývá v těchto případech jeho poškození. Pojmově však 

není vyloučeno ani pouhé ohrožení takového zájmu. 



52 

 

 
 

nedopatřením při pokusu zasáhnout zájmy útočníkovy. Např. zmíněný pracovník se 

rozhodne bránit útočníkovi střelbou z legálně držené střelné zbraně, svým výstřelem jej 

však mine a poškodí opodál zaparkované motorové vozidlo. Protiprávnost jeho činu je 

v takovém případě vyloučena jen pokud nevybočí z mezí krajní nouze. Konečně je 

možné si představit i situaci, kdy jednající zasáhne jak zájmy útočníka, tak zájmy třetí 

osoby. Např. jmenovaný pracovník sice výstřelem zasáhne útočníka do ramene (a 

zabrání mu tak pokračovat v útoku), kulka však projde jeho tělem a poraní náhodného 

kolemjdoucího. V takovém případě je protiprávnost činu vůči útočníkovi vyloučena 

pouze za dodržení podmínek nutné obrany a protiprávnost činu vůči kolemjdoucímu 

toliko za naplnění podmínek krajní nouze. Nebezpečí může být také vyvoláno 

výhrůžkou nebo nátlakem ze strany třetí osoby.
142

 

Činem, který vyvolal nebezpečí hrozící chráněnému zájmu, nemusí být nutně čin 

protiprávní. Dokonce „I oprávněným činem může být způsobeno nebezpečí, které lze 

odvrátit podle § 28.“
143

 Za nebezpečí lze v takovém případě považovat však pouze ty 

následky hrozící chráněnému zájmu, které nejsou bezprostředním, adekvátním a nutným 

výsledkem oprávněného činu, nikoli následky sice nepříznivé, avšak adekvátní. 

Probíraná podmínka tedy není splněna, snaží-li se pachatel odvracet oprávněné následky 

oprávněného činu. 

V současné době převládá názor, že za podmínek krajní nouze může jednat i 

osoba, která sama způsobila nebezpečí, jež následně odvrací.
144

 Trestní zákoník totiž 

v tomto směru neobsahuje žádné výslovné omezení. Za nelogické takové řešení 

považují Polášek a Kollár v případech, kdy samo vyvolání nebezpečí je trestným činem, 

nebo je nebezpečí vyvoláno nedbalostí a při jeho odvracení vznikla škoda, jejíž 

kulpózní zavinění by za jiných okolností bylo trestným činem. Uvádějí dále příklad 

člena myslivecké společnosti, který rozdráždí býka a před jeho útokem se zachrání tak, 

že jej zastřelí. Staví jej do kontrastu se situací, kdy jiný myslivec zastřelí podobného 

býka z nedbalosti při střelbě po zajíci.
145

 V souvislosti s námitkami Poláška a Kollára je 

                                                
142 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 7 To 72/80 (č. 20/82 Sb. rozh. tr.): „Stav krajnej núdze 

môže byť vyvolaný vyhrážkami a nátlakom zo strany tretej osoby na vôľu obvineného, z ktorých vyplýva 

nebezpečenstvo priamo hroziace záujmom chráneným trestným zákonom a ktoré obmedzujú slobodu 

rozhodovania obvineného.“  
143 Jelínek, J. a kol.: TPH 2009, str. 243 
144 Např. Jelínek, J. a kol.: TPH 2009, str. 243 nebo Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH 

č. obecná 2010, str. 260 , jakož i další. 
145 Polášek, Z.; Kollár, J.: Právník 8/1975, str. 790 
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však třeba si uvědomit, že přítomnost krajní nouze je dána právě přítomností 

specifických okolností, odlišných od oněch okolností „jiných". Vyloučení protiprávnosti 

v případech krajní nouze se přímo odvíjí od výjimečnosti těchto okolností, která takové 

vyloučení odůvodňuje. Jimi, a pouze jimi, je ospravedlněna i distinkce mezi případy 

obou myslivců. Kdyby myslivec střílející na zajíce omylem býka pouze poranil a 

vyprovokoval ho tak k útoku, nastala by z nepochybně krajní nouze i u něj. Popsaný 

případ je navíc značně morálně zabarven. Proto uveďme jiný příklad. Tulák přespávající 

ve stodole odhodí nedbale zhašený nedopalek do stohu, který počne dýmit. Přeskočí 

proto plot, rozbije okno sousední nemovitosti a telefonem uvnitř přivolá pomoc. 

Hasičský záchranný sbor pak požár zlikviduje v počátku. Je na místě otázka: 

Kdybychom přijali Poláškovu a Kollárovu argumentaci, odpovídajícím způsobem 

upravili právní předpisy, a tulák by tak věděl, že za vstup do nemovitosti bude 

potrestán, nerozhodl by se raději „tiše vytratit“ a nebyla by škoda na majetku potom 

několikanásobně větší? Jak řešit takové situace, kdy je nanejvýše vhodné, aby se osobě, 

která nebezpečí způsobila, umožnilo jednat v krajní nouzi, Polášek a Kollár neuvádějí. 

Domnívám se proto, že současný převládající názor je správný, plně opodstatněný a 

proto považuji podmínku odvracení nebezpečí hrozícího chráněnému zájmu za splněnou 

i tehdy, když jednající odvracené nebezpečí sám vyvolal. 

Nadto je třeba poznamenat, že osoba, která nebezpečí vyvolala, neujde v žádném 

případě absolutně všem právním následkům svého chování jako celku. Předně krajní 

nouze samozřejmě nebrání potrestání činu, kterým bylo nebezpečí vyvoláno, pakliže je 

tento sám o sobě činem trestným. 

Krajní nouze také nevylučuje odpovědnost za škodu, kterou osoba způsobila 

vyvoláním nebezpečí. Jednající je sice zbaven povinnosti k náhradě škody způsobené 

činem v krajní nouzi, jeho původního odpovědnost za škodu způsobenou činem, jímž 

zapříčinil vznik nebezpečí, však zůstává nedotčena. Ta v sobě nese i povinnost nahradit 

škodu, která byla způsobena při odvracení takového nebezpečí v rámci krajní nouze, ať 

už byla způsobena kýmkoli, včetně původního škůdce samotného.
146

 Tato konstrukce se 

v praxi projeví zejména tak, že trestnímu soudu není dána § 228 Tr. ř. možnost přiznat 

v adhezním řízení poškozenému náhradu škody (a to ani částečně) ani v případě, že sice 

                                                
146 Švestka, J.; Spáčil, J.; Škárová, M.; Hulmák, M.: Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář, 2. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1195 shodně s Fiala, J.; Kindl, M. a kol.: Občanský zákoník. 

Komentář. I. díl, 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2009, str. 647 - 648 
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zprošťuje obžalovaného obžaloby podle § 226 písm. b) Tr. ř. (v žalobním návrhu 

označený skutek není trestným činem), činí tak však pouze proto, že byla krajní nouzí 

vyloučena protiprávnost činu, kterým odvracel jednající (obžalovaný) nebezpečí jež 

sám způsobil.
147

 V rámci civilního řízení je pak ovlivněn rozsah odpovědnosti v případě 

více škůdců (odpovídají zpravidla společně a nerozdílně i za škodu, kterou jeden z nich 

způsobil při odvracení nebezpečí, jehož vznik společně zapříčinili), jakož i poměr jejich 

vzájemného vypořádání (účast odvracejícího škůdce by se měla řídit jeho účastí na 

původním činu, jímž byla způsobena škoda). Domnívám se, že jiný přístup není možný, 

neboť nelze účelově omezovat dosah protiprávnosti. Buď tedy budeme krajní nouzí 

vylučovat pouze trestnost, což je výklad příliš úzký již vzhledem k názvu hlavy III. části 

první trestního zákoníku, nebo budeme vylučovat protiprávnost, ovšem se všemi 

důsledky. 

Tedy např. Láďa, Karel a Petr se spolu domluví, že zapálí stodolu nenáviděného 

souseda. Společně se v noci vydají s kanystry benzínu přes pole, dorazí k předmětné 

stodole, každý z nich vylije svůj kanystr do jednoho z uskladněných balíků slámy, 

společně si připálí každý jednu cigaretu a najednou odhodí nedopalky, každý na svůj 

připravený balík. Stodolu zachvátí plameny. Když však vyjdou ven, aby pozorovali své 

dílo, spatří, že oharky odletující ze střechy stodoly mají, díky její značné výšce nad 

povrchem země, větší rádius dopadu, než původně předpokládali, a hrozí zapálit opodál 

stojící momentálně opuštěný rodinný dům majitele stodoly, který je s rodinou na 

dovolené. Láďa s Karlem se dají na zběsilý úprk. Petr svede krátký boj se svědomím, 

poté nastartuje dráty opodál stojící traktor, navede jej na hořící stodolu a v poslední 

chvíli vyskočí. Celou věc s traktorem přitom provede se záměrem narušit statiku 

budovy, aby tím zapříčinil její pád a odstranil tak nebezpečí, že z vysoko položené 

střechy odletující oharky zapálí ohrožený rodinný dům. Mějme za to, že svým jednáním 

naplnil Petr podmínky krajní nouze. Za co budou tedy v důsledku celého průběhu 

událostí Láďa, Karel a Petr odpovědní? Předně jsou všichni trestně odpovědní (jako 

spolupachatelé) za trestný čin (příp. trestné činy), který (příp. které) spáchali zapálením 

stodoly. Petr nebude trestně odpovědný za čin, který spáchal tím, že se zmocnil traktoru, 

                                                
147 Vykazuje-li však skutek znaky více trestných činů, z nichž pouze u některých je vyloučena jejich 

protiprávnost, nebrání to samozřejmě trestnímu soudu přiznat v adhezním řízení náhradu škody 

poškozeným, kterým škoda vznikla v příčinné souvislosti s činy, jejichž protiprávnost není vyloučena. 
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ani za čin spáchaný navedením tohoto traktoru do hořící budovy.
148

 Petr nebude rovněž 

občanskoprávně odpovědný za škodu, která vznikla v důsledku činu, jímž se zmocnil 

traktoru, ani za škodu, která vznikla v důsledku činu, jímž tento traktor poškodil jeho 

navedením do hořící budovy. Petr bude místo toho odpovídat za škodu na traktoru 

občanskoprávně, společně a nerozdílně s Láďou a Karlem, neboť tato odpovědnost mu 

vzniká na základě příčinné souvislosti této škody s činem, jímž společně s Láďou a 

Karlem celé nebezpečí způsobili. 

Řada autorů vylučuje nebezpečí tam, kde je jednající záměrně vyvolal, aby se 

vyhnul trestní odpovědnosti za naplánovaný vlastní trestný čin. Činí tak zpravidla 

formulacemi jako: „Vyloučeno je však nebezpečí…“
149

 nebo „Podobně jako u nutné 

obrany je však třeba vyloučit nebezpečí vyprovokované…“
150

 Ačkoli je takový postup 

z hlediska morálního plně opodstatněný, platné právo nám takovou možnost explicitně 

neposkytuje. Ostatně celá věc zůstává zpravidla vůbec bez zdůvodnění platným 

právem.
151

 Z recentní literatury jisté odůvodnění naznačuje publikace Kratochvíla a 

kol., textem v závorce: „…(v podstatě se jedná o přípravu k vlastnímu trestnému 

činu).“
152

 Je tak naznačeno odůvodnění skrze specialitu úpravy vývojového stádia 

trestného činu, jež je upraveno v § 20 TZ, vůči krajní nouzi. V době platnosti starého 

trestního zákona č. 140/1961 Sb. nabízela v podstatě stejné řešení explicitně Kubová.
153

 

Takový postup však selhává v tom, že vyloučíme-li na základě tvrzeného vztahu 

speciality úpravu krajní nouze, nebude možno výslednou situaci posuzovat podle 

úpravy, o které je tvrzeno, že je úpravou speciální. Bude zde totiž přítomno stádium 

bližší dokončení, a to trestný čin samotný. Nehledě na to, že vůči úpravě trestného činu 

bude pro změnu speciální úpravou krajní nouze, a celé posuzování situace se tak 

zacyklí, chceme-li tvrdit, že nějaká úprava je vůči jiné speciální, měli bychom mít 

možnost pak celou situaci podle této speciální úpravy také posoudit. Vzhledem 

                                                
148 Záměrně neuvádím v celém příkladu přesnou právní kvalifikaci všech činů spáchaných Láďou, 

Karlem a Petrem. To by si totiž vyžádalo podrobnější popis všech okolností případu, který by bez 
hlubšího účelu rozsahově zatěžoval tuto práci. 
149 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 260 
150 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 366 
151 Podobná konstrukce se u mnoha autorů vyskytuje rovněž i u institutu nutné obrany. K té již lze nalézt 

řadu odpovídajících odůvodnění. Celou situaci ale považuji za odlišnou. Útok je natolik specifickou 

formou nebezpečí, že některá z těchto odůvodnění nelze u krajní nouze pro obecný pojem nebezpečí užít 

vůbec, jiná jen omezeně. Nadto Kuchta ve své monografii jednotlivá odůvodnění velmi podrobně rozebral 

a také poukázal na jejich nedostatky. (Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 109 - 119) 
152 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 366 
153 Kubová, O.: B. A. 10/1998, str. 53 
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k řečenému se domnívám, že vyloučit „nebezpečí“ nebude ani v těchto případech 

možné. Sdílím tak názor Poláška a Kollára, že takový výklad nemá oporu ve znění 

zákona.
154

 Mám za to, že celou věc je potřeba řešit na základě absence ze zákona 

dovoditelné subjektivní stránky, vztahující se k podmínce jako k celku, o čemž bude 

pojednáno níže. 

Nebezpečí musí hrozit zájmu chráněnému trestním zákonem.
155

 Tyto zájmy jsou 

blíže rozvedeny v jednotlivých ustanoveních zvláštní části trestního zákoníku.
156

 

Konkrétně se jedná např. o život, zdraví, svobodu, osobnost člověka a jeho soukromí, 

lidskou důstojnost a majetek, ale i o ústavní zřízení a celistvost území České republiky, 

pořádek ve věcech veřejných, životní prostředí atd. Trestním zákonem poskytovanou 

ochranu je třeba chápat z hlediska kvalitativního (druhově) nikoli kvantitativního 

(intenzity), a to zejména tam, kde je ochrana trestním zákonem podmíněna určitou 

kvantitativně vyjádřenou hranicí.
157

 Proto jakékoli nebezpečí hrozící zájmu druhově 

chráněnému trestním zákonem je nebezpečím ve smyslu § 28 TZ, bez ohledu na jeho 

intenzitu. Je tak možno v krajní nouzi chránit například i majetek menší hodnoty, než je 

hraniční hodnota vyžadovaná pro vznik trestného činu. Hrozí-li ale nebezpečí zájmu 

chráněnému pouze jiným než trestním zákonem, pak v této kapitole řešená podmínka 

naplněna není. 

V neposlední řadě musí nebezpečí hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem 

být nebezpečím skutečným, reálným. Je-li takové nebezpečí pouze domnělé, tedy 

existuje-li pouze v mylné představě osoby jej odvracející, není splněna podmínka 

                                                
154 Polášek, Z.; Kollár, J.: Právník 8/1975, str. 790 
155 Viz rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 6 To 606/2001 (č. 163/2002 Sbírka Orac - trestní, sešit 

2/2002): „Obžalovaný jako důvod porušení zákazu řízení uváděl potřebu „dostat se včas do práce v P.“. 

Trestní zákon chrání zájmy obecně uvedené v § 1 (nemá v dnešním TZ korespondující §), které jsou pak 

blíže rozvedeny v jeho dalších ustanoveních. Obhajobu obžalovaného by bylo možno akceptovat např. 

tehdy, pracoval-li by jako lékař a z důvodu jeho nepřítomnosti na pracovišti by byl ohrožen život či 

zdraví občanů. Z výpovědi obžalovaného vyplývá, že je soukromým podnikatelem ve stavebnictví. 

Jediným nebezpečím, které hrozilo, bylo to, že obžalovaný nedodrží své povinnosti vyplývající ze vztahů 

chráněných předpisy práva soukromého…Jednání, kterým se odvrací nebezpečí hrozící zájmům 
chráněným jiným než trestním zákonem, ochrana § 14 tr. zák. (dnes § 28 TZ) poskytnuta není.“. 
156 Právě na tomto místě lze vysvětlit, proč se domnívám, že náhled našeho práva na institut krajní nouze 

odpovídá více teoriím objektivním než teoriím kolizním. Mnohotvárnosti pojmu „zájem chráněný 

trestním zákonem“ totiž dle mého názoru neodpovídá zcela přesně pojem „chráněné právo“, který užívají 

kolizní teorie (přestože spolu tyto pojmy nezřídka splývají). Např. objektem ochrany u trestného činu 

„Znásilnění“ podle § 241 TZ je právo člověka svobodně se rozhodovat o svém pohlavním životě. Naproti 

tomu objektem trestného činu „Krádež“ podle § 247 TZ je vlastnictví ale i držení věci. Držení věci přitom 

nemusí odpovídat právu a může být pouze faktickým stavem (např. držet může i zloděj, a bude-li okraden 

zlodějem jiným o věc ukradenou, bude i takový druhý zloděj trestně odpovědný). 
157 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 322, autorem části Šámal, P. 
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odvracení hrozícího nebezpečí. Hovoříme o tzv. putativní krajní nouzi
158

, která je 

v praxi otázkou zavinění. Putativní krajní nouze se posuzuje podle zásad o pozitivním 

skutkovém omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost a bude o ní blíže pojednáno 

v části 6., věnující se problematice omylu pro krajní nouzi i nutnou obranu společně. 

Jednání v krajní nouzi musí nebezpečí odvracet, tedy musí být po objektivní 

stránce alespoň teoreticky způsobilé vykonat na hrozící nebezpečí vliv ve smyslu jeho 

znatelného zmenšení nebo odstranění. Není podle mého názoru na místě připustit 

splnění rozebírané podmínky krajní nouze tam, kde jednání, ač se odehrálo za přímo 

hrozícího nebezpečí, na toto nebezpečí ani nemohlo mít vliv (např. jednání vraha 

vraždícího v hořící budově), ani tam, kde sice jednání vliv mít mohlo, avšak pouze 

natolik nepatrný, že nebylo ani za ideálních podmínek způsobilé hrozící nebezpečí 

znatelně zmenšit nebo odstranit (např. jednání pobudy, který rozbije okno opuštěné 

lesní samoty, aby lahví vody položenou na parapetu hasil zuřící lesní požár
159

). Mám 

však za to, že kde se jednající mylně domníval, že nebezpečí odvrací, ačkoli tomu tak 

ve skutečnosti nebylo (jednající na doutnající stoh slámy vylil obsah barelu s nápisem 

„voda“, barel však obsahoval hořlavinu), je přítomna již zmíněná putativní krajní nouze. 

Z textu zákona lze podle mého názoru pro rozebíranou podmínku vyvodit 

naprosto unikátní subjektivní stránku, a to za pomoci výkladu formulace části § 28 TZ: 

„kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním 

zákonem“. Zájmeno někdo slouží k označení osoby či osob. Z nedokonavého vidu 

užitého slovesa odvrací pak lze dovozovat, že od osoby je požadováno jednání. Jednání 

je přitom vždy projev vůle ve vnějším světě jako vědomé činnosti člověka zaměřené na 

dosažení určitého cíle.
160

 Krajní nouze přitom zde připouští jediný cíl (účel), jímž je 

ochrana zájmu chráněného trestním zákonem. Vzhledem k uvedenému mám za to, že 

zákon dovoluje formulovat subjektivní stránku krajní nouze v podobě cíle jednajícího. 

Tedy jednající musí jednat s cílem odvrátit nebezpečí od zájmu chráněného trestním 

                                                
158 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 7 To 25/79 (č. 10/80 Sb. rozh. tr.): „O zdanlivú (tzv. 

putatívnu) krajnú núdzu ide vtedy, ak sa páchateľ omylom domnieva, že jestvuje nebezpečenstvo priamo 

hroziace záujmu chránenému Trestným zákonom, v skutočnosti však takéto nebezpečenstvo nejestvuje. 

Takýto prípad sa posúdi podľa zásad o skutkovom omyle, ktorý vylučuje zodpovednosť za úmyselný 

trestný čin.“ 
159 Je třeba zdůraznit, že je splněn požadavek proporcionality, neboť následek způsobený pobudou - 

rozbití okna a odcizení lahve vody nepatrné hodnoty - není stejně závažný nebo závažnější než ten, který 

hrozil - rozsáhlé škody na majetku a možná také zdraví a životech. Je lhostejno, že nakonec nastal i 

následek hrozící. 
160 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 154 
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zákonem, být takovým cílem motivován.
161

 Cíl je potom konečné místo směřování, 

žádaný definitivní stav. Tedy v tomto případě stav, kdy nebezpečí již nebude zájmu 

chráněnému trestním zákonem hrozit. Paralelní existence více cílů (motivů) není na 

překážku, pokud se některý z nich přímo nevylučuje s cílem žádaným. Tak například 

nevadí, snaží-li se osoba svým jednáním v krajní nouzi dosáhnout společenského 

uznání. V případě, že takto formulovaná subjektivní stránka není přítomna, není splněna 

podmínka odvracení nebezpečí hrozícího zájmu chráněnému trestním zákonem vůbec. 

Nemůže tedy ani nastat stav krajní nouzi blízký, natož krajní nouze sama. 

Popsaná koncepce umožňuje řešit dva problematické případy. Prvním je již výše 

zmíněný případ, kdy pachatel záměrně vyvolá nebezpečí (hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem) s úmyslem vyhnout se trestní odpovědnosti za čin spáchaný při jeho 

odvracení. Druhým je pak případ, kdy pachatel odstraní nebezpečí hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem zcela nevědomky v průběhu páchání trestného činu. U 

obou pachatelů bude absentovat popsaná subjektivní stránka probírané podmínky, a 

proto jejich jednání nebude vůbec kryto krajní nouzí. U prvního pachatele bude 

subjektivní stránka absentovat proto, že si takové jednání předem představuje alespoň 

v hrubých obrysech jako jeden celek. Ochrana zájmu chráněného trestním zákonem se 

tak stává pouhým prostředkem ke konečnému cíli, jímž je poškození nebo ohrožení 

jiného takového chráněného zájmu.
162

 U druhého pachatele budeme moci cíl vyloučit 

jednoduše proto, že nemá dostatek informací, aby si vytvořil představu konkrétního 

cílového stavu. Nadto na subjektivní stránku usuzujeme vždy i z objektivních okolností. 

Ty v takovém případě také zřejmě nebudou pachateli svědčit. Druhý popsaný případ 

teorie často pojímá jako negativní omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost. 

Zmíním alespoň tři možnosti takového přístupu: 1. Konkrétní autor pojímá podmínky 

                                                
161 Takové „jednání s cílem odvrátit nebezpečí“ přitom není pojmově shodné s „úmyslem odvrátit 

nebezpečí“. Ten totiž ve své složce intelektuální předpokládá alespoň vědomí způsobilosti užitého jednání 

ochránit (alespoň z části) zájem chráněný trestním zákonem, které podle mého názoru nemusí být nutně 

přítomno u jednání s cílem odvrátit nebezpečí. Mám za to, že jednající v krajní nouzi může pokládat 
dokonce za nemožné, kupříkladu díky nedostatku víry ve vlastní schopnosti, zájem chráněný trestním 

zákonem ochránit. -, že se o to navzdory svému vnitřnímu přesvědčení pokusí, třeba i ze zoufalství nad 

nedostatkem jiných možností, je podle mě dostačující pro vyloučení protiprávnosti jeho činu. Nepovažuji 

za správné trestat nedostatek optimismu. 
162 V této souvislosti lze zmínit publikaci Jelínka a kol., která u institutu nutné obrany naznačuje 

obdobnou proměnu charakteru obranného jednání z cíle na pouhý prostředek v případě, kdy pachatel 

vyprovokuje útok s úmyslem v následném obranném jednání spáchat proti útočníkovi trestný čin: 

„Provokace útoku je v takovém případě prostředkem spáchání trestného činu. Znamená uskutečňování 

úmyslu spáchat trestný čin a odnímá následujícímu „odvracení útoku“ povahu nutné obrany.“ (Jelínek, J. 

a kol.: TPH 2009, str. 251) 
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krajní nouze objektivně. V takovém případě není čin nevědomého pachatele činem 

trestným, ale naopak činem oprávněným. I kdyby se tak autor rozhodl trestat pachatele 

alespoň za nezpůsobilý pokus na základě naplnění subjektivní stránky trestného činu 

v jeho představě, bude ve výsledku trestat za pokus oprávněného činu. To zní poněkud 

nepřesvědčivě. 2. Konkrétní autor sub 1. je navíc autorem, který pojímá protiprávnost 

jako znak skutkové podstaty, a nadto tvrdí, že vyloučení protiprávnosti vylučuje 

skutkovou podstatu jako celek. Pokud se tedy rozhodne trestat, trestá na základě 

naplnění subjektivní stránky, která je ovšem součástí vyloučené skutkové podstaty. 

3. Konkrétní autor žádá u podmínek krajní nouze naplnění stránky objektivní i 

subjektivní. Potom ovšem není důvodu, aby se následky nenaplnění subjektivní stránky 

konkrétní podmínky kvalitativně lišily od následků nenaplnění její stránky objektivní. U 

zmíněných autorů se ovšem tato distinkce běžně vyskytuje. 

Případy, kdy nedojde k naplnění podmínky odvracení nebezpečí hrozícího zájmu 

chráněnému trestním zákonem, byly obsaženy v textu kapitoly. Následky jejího 

nesplnění pak již byly detailně rozebrány v kap. 3.3.1. na str. 46 - 48. Na tomto místě si 

proto dovolím pouze připomenout, že podle mého názoru nemůže při nesplnění této 

podmínky vůbec nastat situace krajní nouzi blízká, natož aby nastala situace krajní 

nouze sama. Naopak při nesplnění této podmínky nastane situace, která bude z hlediska 

problematiky krajní nouze indiferentní realitou. Proto při nesplnění této podmínky nelze 

dle mého názoru hovořit o překročení mezí krajní nouze. Rovněž nelze při nesplnění 

této podmínky překročit meze krajní nouze ani nesplněním jejích ostatních podmínek, 

neboť ty v takovém případě budou postrádat konkrétního obsahu. Pachatel při nesplnění 

této podmínky tak jedná za situace, která se z hlediska krajní nouze nijak neodlišuje od 

běžné reality, a spáchá-li svým jednáním trestný čin, bude za něj plně trestně odpovědný 

podle jeho příslušné právní kvalifikace. Navíc nemůže samozřejmě ani očekávat, že by 

se v jeho prospěch jakýmkoli způsobem spojeným s institutem krajní nouze uplatnila 

polehčující okolnost obsažená v § 41 písm. g) TZ, ani že by mu byl, opět v souvislosti 

s institutem krajní nouze, podle § 58 odst. 6 TZ mimořádně snížen trest odnětí svobody. 

3.3.4. Nebezpečí hrozící přímo, bezprostředně a exces extenzivní 

Aby byly splněny podmínky krajní nouze, musí nebezpečí hrozit chráněnému 
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zájmu přímo, bezprostředně.
163

 Přímo hrozící nebezpečí je přítomno tehdy, jestliže 

vývoj událostí buď spěje rychle a nezadržitelně k poruše, nebo se již nastalá porucha 

prohlubuje, anebo je sice existující stav momentálně statický, ale okolnosti celé situace 

jsou takové, že postačí nahodilá událost, která může kdykoli s velkou pravděpodobností 

nastat, aby k poruše nebo k jejímu prohloubení došlo. K naplnění této podmínky krajní 

nouze nepostačí, hrozí-li nebezpečí teprve v budoucnosti, nebo naopak již pominulo (ať 

již samo od sebe nebo vnějším zásahem).
164

 Podmínkou přímo hrozícího nebezpečí je 

tak určen časový rámec, z něhož nelze při jednání v krajní nouzi vykročit. 

Rychlost, jakou se musí blížit porucha chráněného zájmu, nebo jakou musí 

postupovat jeho zkáza, se nedá určit absolutně. Je závislá na konkrétní situaci, kdy 

například u neovladatelného vozidla, řítícího se z prudkého kopce, budeme hovořit o 

bezprostřednosti nebezpečí, pakliže má poškození nastat do několika sekund. Naproti 

tomu u rozšiřující se praskliny na přehradě je možno spatřovat bezprostřední nebezpečí 

i tehdy, když má zkáza nastat v rámci několika hodin. Lez tedy říci, že časový rámec, 

stanovený pro jednání v krajní nouzi není univerzálně určitelnou hodnotou. Zejména 

značně individuální délku bude mít časový úsek mezi okamžikem, kdy se nebezpečí 

stalo bezprostředním, a okamžikem případné poruchy. 

Kontinuální prohlubování poruchy se zpravidla nazývá trváním nebezpečí. 

Takové trvající nebezpečí je třeba považovat za přímo hrozící. S jednáním v krajní 

nouzi je možno započít i za trvajícího nebezpečí. Z časového hlediska lze jednat i tehdy, 

jestliže porucha chráněného zájmu nejdříve bezprostředně hrozila, poté došlo k jeho 

poškození, a nyní se toto poškození dále prohlubuje. Přechod mezi různými stádii nemá 

vliv na bezprostřednost nebezpečí. Nelze však již jednat když tím, že porucha nastala, 

došlo zároveň k pominutí nebezpečí. 

                                                
163 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 758/2011 ze dne 13.07.2011: „V projednávaném 

případě jsou úvahy o krajní nouzi podle § 28 tr. zákoníku vyloučeny, neboť nebyla splněna podmínka 

bezprostředně hrozícího nebezpečí… Obviněný uvedl, že z věznice uprchl, aby se mohl toliko podrobit 
lékařským vyšetřením, neboť bylo ohroženo zdraví jeho tehdy nenarozeného dítěte. … S ohledem na 

skutečnost, že obviněný se lékařskému vyšetření podrobil až měsíc po útěku z věznice, lze mít za to, že 

obviněný nepociťoval ve skutečnosti jím namítané bezprostřední nebezpečí pro jeho tehdy nenarozené 

dítě. … Ze skutkových zjištění nevyplývá, že by skutečně nějaké nebezpečí vyplývající z rizikového 

těhotenství jeho manželky bezprostředně hrozilo v tom smyslu, že když se nepokusí o útěk z věznice, 

tedy nespáchá trestný čin, bude to mít fatální a neodčinitelné či těžko odčinitelné následky pro život nebo 

zdraví jeho tehdy nenarozeného dítěte.“ 
164 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. Zm I 760/42 (č. 6960/42 Sb. rozh. tr.): „Vlastník pozemku 

není oprávněn brániti se proti škodě, kterou mu na něm působí lovná (škodná) zvěř tím, že ji v době, kdy 

její přímý útok ani nehrozí, stíhá a složí v okrsku, v němž mu nepřísluší právo myslivosti.“ 
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K nesplnění podmínky přímo hrozícího nebezpečí a tedy k excesu extenzivnímu 

tak dojde tehdy, jestliže jednající počal s jednáním ještě před okamžikem, kdy 

nebezpečí začalo hrozit bezprostředně, ale zároveň již alespoň hrozilo, nebo jednal ještě 

v okamžiku, kdy nebezpečí již nehrozilo bezprostředně, avšak stále ještě hrozilo (např. 

přešlo do zcela statické fáze). Rovněž do rámce excesu extenzivního spadá zřejmě 

situace, kdy jednající počal jednat ještě za bezprostředně hrozícího nebo trvajícího 

nebezpečí, ale v jednání pokračuje i po jeho pominutí. 

Problematická bude situace, kdy jednající počne jednat teprve poté, co nebezpečí 

již pominulo (byť třeba v těsné časové návaznosti). Moderní literatura se u stanovení 

excesu extenzivního vyhýbá užití pojmu počátek jednání a užívá pojem provedení 

jednání.
165

 Mám za to, že v takové situaci nedochází k excesu extenzivnímu, neboť celé 

trestněprávně relevantní jednání (celý skutek) se bezezbytku odehrává za situace 

z pohledu krajní nouze indiferentní reality. Po celou dobu takového jednání totiž 

absentuje jakékoli nebezpečí hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, které by 

bylo možno odvracet. Není tak naplněna podmínka odvracení nebezpečí hrozícího 

zájmu chráněnému trestním zákonem a nemůže tedy ani dojít k excesu (viz kap. 3.3.1. a 

3.3.3. str. 59). Jednající tak bude pachatelem „zcela běžného“ trestného činu. 

Podmínka bezprostřednosti nebezpečí se pojí úzce s požadavkem subsidiarity. 

V čím vzdálenější budoucnosti se totiž nachází horizont událostí, tím pravděpodobnější 

je možnost nalézt jiné řešení situace bez nutnosti poškodit nebo ohrozit zájem chráněný 

trestním právem. 

Dle mého názoru nelze k podmínce bezprostřednosti nebezpečí dovozovat nutnost 

přítomnosti jakékoli složky subjektivní stránky u jednajícího. Zákon tuto podmínku 

pojímá pouze z objektivního hlediska - adverbium „přímo“ stejně jako sloveso „hrozící“ 

se vztahují k neživé objektivní skutečnosti, k nebezpečí. Co se týče zohlednění 

subjektivního stavu obránce, mám za to, že posuzující orgán (zpravidla soud nebo státní 

zástupce) by sice měl zjišťovat, z jakých důvodů se jednající domníval, že nebezpečí již 

bezprostředně hrozí nebo naopak že ještě nepominulo, měl by tak ovšem činit 

především proto, aby nepřehlédl důležité objektivní okolnosti, jakož i správně zhodnotil 

zavinění jednajícího vůči excesu extenzivnímu. 

                                                
165 Např. Jelínek, J. a kol.: TPH 2009, str. 248 nebo Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 325 , jakož i 

další. 
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3.3.5. Požadavek subsidiarity a jeho nesplnění 

Další podmínkou, kterou je nutno splnit u krajní nouze, je nemožnost odvrátit 

hrozící nebezpečí za daných okolností jinak (tzv. požadavek subsidiarity).
166

 Ta má své 

opodstatnění ve faktu, že jednáním v krajní nouzi jsou zpravidla dotčeny zájmy 

subjektu, který se na vzniku nebezpečí nijak nepodílel a nenese na něm žádnou vinu. 

Jen těžko bychom mohli považovat za správné a spravedlivé, ohrozit či porušit zájmy 

takového jednotlivce nebo skupiny, existovala-li možnost zajistit ochranu ohroženého 

zájmu i bez takového jejich ohrožení či porušení. V úvahu je ovšem třeba brát pouze ty 

možnosti, které jsou způsobilé nebezpečí odvrátit spolehlivě a včas.
167

 

Existuje-li pouze jediný způsob jak nebezpečí hrozící zájmu chráněnému trestním 

zákonem odvrátit, zahrnující zasažení jiného takového zájmu, je situace ohledně 

požadavku subsidiarity jasná. Za takových okolností je podmínka subsidiarity splněna 

vždy. To je ovšem v praxi spíše výjimkou. Zpravidla se naopak jednajícímu nabízí hned 

několik variant, jak nebezpečí odvrátit. Je-li možné mezi těmito variantami nalézt 

alespoň jednu, která spolehlivě a včas odvrátí nebezpečí, aniž by při tom došlo ke 

způsobení následku na zájmu chráněném trestním zákonem, je třeba ji užít.
168

 Za 

takových poměrů totiž naopak možnost jednat v krajní nouzi nevznikne nikdy. Nejvíce 

problémů tedy přináší situace, kdy se sice nabízí několik variant řešení, všechny však 

s sebou nesou nutnost způsobení větší či menší škody (resp. závažnějšího či méně 

                                                
166 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. 1 Tz 2/68 (č. 19/68 Sb. rozh. tr.): „Jede-li řidič 
motorového vozidla v podnapilém stavu vozidlem jenom proto, aby po dopravní nehodě zajistil lékařskou 

pomoc pro zraněného účastníka nehody, přichází v úvahu posuzování tohoto jednání z hlediska 

ustanovení § 14 tr. zák. (dnes § 28) o krajní nouzi.“ 
167 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 3 Tz 54/71 (č. 26/72 Sb. rozh. tr.): „Při hodnocení, zda 

nebezpečí bylo možno odvrátit jinak, je třeba brát v úvahu jen ty možnosti obviněného, kterými bylo 

možno odvrátit nebezpečí včas, tj. ještě před porušením zájmu chráněného trestním zákonem, kterému 

nebezpečí hrozilo.“ 
168 Viz rozhodnutí Nevyššího soud ČSR sp. zn. 7 Tz 17/89 (č. 17/91 Sb. rozh. tr.): „Obviněný namítal, že 

jednal v krajní nouzi ve smyslu § 14 tr. zák. (dnes § 28 TZ), neboť vozidlo řídil proto, aby odvrátil 

nebezpečí, které hrozilo jeho dceři. Dcera obviněného L. N., v noci z 28. na 29.12.1988 byla postižena 

bolestmi spojenými s křečemi a obviněný v domnění, že jde o ohrožení jejího života, se rozhodl odvézt ji 

do nemocnice. I když se okresní soud touto námitkou J. T. v odůvodnění rozsudku nezabýval, nepochybil, 
pokud jej uznal vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák. (dnes § 360 TZ). Zákonné podmínky 

jednání v krajní nouzi podle § 14 tr. zák. (dnes § 28 TZ), při jejichž existenci chybí protiprávnost i 

nebezpečnost činu pro společnost, v posuzované věci nebyly splněny. Použití ustanovení § 14 tr. zák. 

(dnes § 28 TZ) mimo jiné předpokládá, že nebezpečí, které hrozí zájmům chráněným trestním zákonem, 

nelze za daných okolností odvrátit jinak. V případě obviněného však bylo prokázáno, že pomoc dceři bylo 

možno zajistit telefonickým přivoláním lékařské pomoci, zejména když jeden ze sousedů obviněného K. 

Ch., kterého obviněný bezvýsledně žádal o odvoz dcery do nemocnice, měl telefon a byl ochoten jej 

použít v případě, že by ho obviněný o přivolání lékařské pomoci požádal. Podmínky krajní nouze podle § 

14 tr. zák. (dnes § 28 TZ) tedy nebyly splněny a výrok o vině v rozsudku okresního soudu je v souladu se 

zákonem.“ 
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závažného následku). Kubová k takovému stavu správně uvádí, že gramatickým 

výkladem textu zákona stricto sensu bychom dospěli k absurdnímu výsledku, kdy by 

jednání v krajní nouzi nebylo umožněno, neboť, ať bychom zvolili jakoukoli z možných 

alternativ řešení dané situace, vždy by bylo možno odvrátit nebezpečí i jinak. Naštěstí, 

jak dále píše autorka, se takový výklad zákona u nás nikdy neujal a většina autorů o 

něm ani neuvažuje.
169

 

Větší rozpory budí otázka, zda podmínka subsidiarity znamená, že z nabízených 

řešení je třeba vždy volit řešení spojené se vznikem nejmenší škody. Podle F. 

Novotného orgány činné v trestním řízení často právě takovýmto způsobem požadavek 

subsidiarity vykládají a žádají, aby ze způsobů odvracení nebezpečí byl zvolen způsob 

nejmírnější. F. Novotný sám tvrdí, že je samozřejmé, že existuje-li reálná možnost 

nebezpečí odvrátit bez způsobení škody, musí být využita. Zároveň však říká, že postup 

volený orgány činnými v trestním řízení by kladl na jednajícího přílišné požadavky.
170

 

Publikace Jelínka a kol. naproti tomu zaujímá k věci stejný postoj, jaký nezřídka 

zaujímají orgány činné v trestním řízení, totiž že je třeba volit řešení spojené se vznikem 

nejmenší škody, byť tak činí za pomoci praktického příkladu.
171

 Reedice Solnařových 

Základů trestní odpovědnosti k takovému výkladu uvádí, že byť je ve shodě se 

základním rysem krajní nouze - chránit důležitější zájem obětováním zájmu méně 

závažného, v našem zákoně výslovně vyjádřen není a kladl by patrně přílišné 

požadavky na jednajícího.
172

 Učebnice Kratochvíla a kol. poměrně rozhodně tvrdí že 

jednající nemusí vybrat způsob řešení, který způsobí nejmenší škodu. Dále uvádí, že 

volba jednání je omezena pouze jednou podmínkou - že škoda způsobená při odvracení 

nebezpečí musí být menší než ta, která hrozila. Dokud tomu tak je, je jednání 

společensky prospěšné.
173

 Šámal k celé věci v komentáři podotýká, že požadavek 

způsobení nejmenší škody není výkladem nesporným, že taková interpretace je 

rozšiřující, a lze si ji proto představit jen jako určitou korekci zcela nevhodného 

odvracení nebezpečí v případech, ve kterých nemusí zcela vyhovovat zásada 

proporcionality.
174

 Z prezentovaných názorů je mi nejbližší názor Šámalův, a to 

                                                
169 Kubová, O.: B. A. 10/1998, str. 52 
170 Novotný, F.: Krajní nouze, Magazín Security 2/1995, str. 36 
171 Jelínek, J. a kol.: TPH 2009, str. 244 
172 Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 141 
173 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 367 
174 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 323 - 324, autorem části Šámal, P. 
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zejména kvůli případům, kdy by místo poškození chráněného zájmu mohl jednající 

způsobit pouhé ohrožení chráněného zájmu. Nemohu však přehlédnout onen fakt 

rozšiřujícího výkladu. Proto lze zřejmě považovat za technicky správný názor vyjádřený 

publikací Kratochvíla a kol., a podmínku subsidiarity tak považovat za splněnou vždy, 

nebyla-li tu možnost odvrátit nebezpečí zcela bez způsobení následku na zájmu 

chráněném trestním zákonem. Způsobená škoda je pak limitována pouze shora - 

požadavkem proporcionality. Přes mou zmíněnou náklonnost k jinému řešení považuji i 

toto řešení stále za schůdnější, než žádat volbu nejmírnějšího způsobu odvracení. Je 

třeba si uvědomit, že jednající v krajní nouzi se nachází v mezní situaci, nezřídka se 

musí rozhodovat v rámci vteřin či minut, nadto často ve velkém emočním vypětí a 

nezřídka o způsobu, jak zachovat tak závažný zájem jako zdraví nebo dokonce život. 

Nelze proto po jednajícím spravedlivě žádat, aby zdlouhavě zvažoval následky všech 

nabízejících se řešení. 

K vybočení z mezí krajní nouze nesplněním požadavku subsidiarity pak tedy 

dojde pouze tehdy, byla-li zde možnost odvrátit nebezpečí bez způsobení jakéhokoli 

následku na zájmech chráněných trestním zákonem, avšak jednající přesto užil takový 

způsob odvracení nebezpečí, kterým následek na některém ze zájmů chráněných 

trestním zákonem způsobil. 

Stejně jako u podmínky, které je věnována předchozí kapitola, mám za to, že ani u 

podmínky subsidiarity zákon neumožňuje dovození požadavku na jakoukoli alternaci 

formy zavinění potřebné k tomu, aby ke splnění podmínky došlo. Zejména odmítám 

intelektuální stránku. Představme si, jaké obrovské množství řešení se může v některých 

situacích nabízet. Aby byla intelektuální stránka skutečně bezezbytku naplněna, musel 

by si jednající uvědomovat každé z nich, protože v podstatě všechna jsou relevantními 

fakty. Institut krajní nouze je totiž formulován velmi široce a ani zdaleka neomezuje 

množinu relevantních faktů tak, jak to dělají skutkové podstaty jednotlivých trestných 

činů. Postačí tedy, že je podmínka naplněna v objektivní realitě. V souvislosti 

s posuzováním konkrétní situace je však u požadavku subsidiarity vhodné do 

objektivních kritérií zahrnout i fyzické a duševní schopnosti jednajícího, ty jsou totiž 

také v podstatě součástí objektivní reality a mohou být předmětem různých měření a 

posuzování. Zejména duševní schopnosti je pak nutno patřičně redukovat vhledem 

k emoční zátěži. Náležitá pozornost by měla být věnována i zvažování, jaké informace 
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měl jednající možnost o různých řešeních situace svými smysly získat. Nelze však 

přehlížet ani laxní vztah pachatele ke zjišťování relevantních informací o možných 

způsobech řešení nastalé situace.
175

 

3.3.6. Požadavek proporcionality a exces intenzivní 

Následek, způsobený odvracením nebezpečí, nesmí být zřejmě stejně závažný 

nebo ještě závažnější než ten, který hrozil (tzv. požadavek proporcionality). V rámci 

podmínek, jejichž naplnění je potřeba pro vyloučení protiprávnosti krajní nouzí, 

zaujímá podmínka proporcionality zvláštní místo. Jak píše Kubová: „Konkrétně je však 

cíl tohoto institutu velmi úzce spjat s tolerovaným poměrem následku, který hrozil, a 

následku, který skutečně nastal, tedy s tzv. proporcionalitou následků.“
176

 Právě zde 

dochází k řešení onoho konfliktu zájmů, který stojí v základu celého institutu krajní 

nouze. Také podmínka proporcionality zabezpečuje jisté ekonomické hledisko, 

společenskou prospěšnost
177

 - chrání zájem závažnější. Rovněž není lhostejná ani 

k hledisku morálnímu a k ochraně zájmů třetích osob - nedovoluje nedůvodný přenos 

následků na chráněných zájmech - zakazuje způsobení následku na zájmu 

rovnocenném, ať již je subjektem zájmu chráněného, zájmu obětovaného, jakož i 

subjektem krajní nouze kdokoli. 

Požadavek proporcionality je však také nejdiskutovanější z podmínek krajní 

nouze, neboť vyvolává nezřídka jisté obtíže a budí řadu pochybností. Tak například 

Polášek a Kollár zpochybňovali vůbec celou podmínku proporcionality jako takovou 

v případech, kdy se provádí srovnání zájmů tak absolutních, jako je lidský život či 

zdraví. Tvrdili, že sotva lze srovnávat škodu vzniklou různými formami ublížení na 

                                                
175 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 758/2011 ze dne 13.07.2011: „Krajní nouze je v 

projednávaném případě vyloučena jednak tím, že nehrozilo nebezpečí přímo bezprostředně a současně 

nebyla splněna ani podmínka subsidiarity, kdy nebezpečí šlo odvrátit jinak. … Odvolací soud v rámci 

odůvodnění napadeného usnesení k té otázce uvedl, že „ … Obžalovaný, pokud měl podezření na možnou 
rizikovost těhotenství své manželky, mohl podat oficiální žádost věznici o lékařské vyšetření a toto by 

nebylo problémem pro věznici uskutečnit. … “ … Obviněný si žádným relevantním způsobem nezjistil a 

neověřil, jak by měl postupovat v situaci, kdy by se měl podrobit lékařskému vyšetření a k lékaři do 

nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení se nemohl dostavit, neboť byl ve výkonu trestu odnětí 

svobody. Z výpovědi pracovníků věznice vyplynulo, že „obžalovaný nepodal žádnou oficiální žádost o 

přerušení trestu“ … Za uvedených okolností obviněný nejednal ani v krajní nouzi, ani v domnělé krajní 

nouzi.“ 
176 Kubová, O.: B. A. 10/1998, str. 50 
177 Byť opět zdůrazňuji svůj rezervovaný postoj vůči vyloučení společenské škodlivosti okolnostmi 

vylučujícími protiprávnost, popsaný v poznámce pod čarou č. 67. 
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zdraví, nadto na různém počtu lidí, a navrhovali změny této podmínky.
178

 K takovým 

změnám však nedošlo, takže i dnes pracujeme s podmínkou proporcionality v takovém 

znění, v jakém ji Polášek a Kollár kritizovali. Než se však začneme zabývat podmínkou 

samou podrobněji, je ještě potřeba učinit poznámku, že proporcionalita krajní nouze je 

pojmem obsahově odlišným od přiměřenosti nutné obrany. Proporcionalita je poměrem 

následků a neodvíjí se od toho, jakým způsobem bylo následku dosaženo, tedy jak 

jednající jednal, nebo jakým by jinak býval vznikl, tedy od samotného mechanismu 

vzniku následku. Naproti tomu přiměřenost nutné obrany hodnotí a porovnává právě 

hlavně způsob jednání obránce a způsob, jakým byly trestním právem chráněné zájmy 

ohroženy, neboli způsob útoku.
179

 Zda je či není do pojmu přiměřenosti nutné obrany 

zahrnuto i porovnání následků, a případně jak, bude pojednáno v kap. 4.3.5. 

Požadavek proporcionality tedy předpokládá srovnání závažnosti následku, který 

hrozil, se závažností následku, který nastal. V konkrétních situacích samozřejmě nemusí 

stát na té či oné straně pouze jeden následek - potom je třeba při srovnání samozřejmě 

zohledňovat následky všechny. Při hodnocení závažnosti následků je předně třeba vyjít 

z umístění chráněného a obětovaného zájmu na stupnici ve společnosti obecně uznávané 

a právem zakotvené hierarchie zájmů: život - zdraví - svoboda a lidská důstojnost - 

ústavní zřízení a celistvost státu - majetek a ostatní zájmy fyzických a právnických 

osob. Tato stupnice odráží typ chráněného zájmu, tedy pokrývá stránku kvalitativní.
180

 

Ačkoli pořadí hlav v současném trestním zákoníku již tento hierarchický systém odráží 

lépe, než tomu bylo u jeho předchůdce (zákona č. 140/1961 Sb.), je třeba si stále 

uvědomovat, že zájmy chráněné některými v textu vzdálenějšími hlavami jsou 

v podstatě kombinací zájmů specifických pro danou hlavu a zájmů chráněných 

některými hlavami nacházejícími se v textu blíže počátku. Jsou tak v rámci trestního 

zákoníku umístěny více ke konci nikoli proto, že by chránily zájmy méně důležité, ale 

s ohledem na tuto svou zvláštní povahu. Je tedy třeba nevycházet při určení hodnotové 

stupnice zcela absolutně z pořadí hlav trestního zákoníku. Umístění chráněného a 

obětovaného zájmu na hierarchické stupnici ovšem není samo o sobě pro závažnost 

                                                
178 Polášek, Z.; Kollár, J.: Právník 8/1975, str. 787 a 793 - 794 
179 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 3 Tz 54/71 (č. 26/72 Sb. rozh. tr.): „Při posuzování 

krajní nouze není na rozdíl od nutné obrany rozhodující přiměřenost či nepřiměřenost způsobu odvrácení 

hrozícího nebezpečí. Rozhodující pro hodnocení vybočení z mezí krajní nouze je, bylo-li toto nebezpečí 

možno odvrátit jinak, nebo zda způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než 

ten, který hrozil.“ 
180 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 262 
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následků naprosto určující. Kromě kvalitativního hlediska musíme zohlednit také 

stránku kvantitativní - intenzitu následků. Musíme tedy hodnotit míru poškození či 

ohrožení, vzniklou na obětovaném zájmu nebo hrozící zájmu chráněnému. 

Problematická bude zejména situace hrozícího ohrožení, kvalitní návod k řešení 

takového případu nám však dává literatura: „Nelze přehlížet ani rozdíl mezi hrozící 

poruchou a pouhým hrozícím ohrožením, které (je) třeba odlišit podle stupně 

pravděpodobnosti (vzniku) škody, a poruchu (je) třeba pokládat ceteris paribus za 

závažnější než ohrožení.“
181

 Poslední část věty bude ostatně platit obecně - poruchu je 

za obdobných okolností třeba pokládat za závažnější než ohrožení prakticky vždy. 

Sloučením stránky kvalitativní a kvantitativní tak můžeme v konkrétní situaci dojít i k 

výsledku, že následek na zájmu kvalitativně vyšším (významnější), ale s nízkou 

intenzitou, může být následkem méně závažným než ten, který hrozil, když hrozícím 

následkem je následek na zájmu sice kvalitativně nižším (méně významném), zato však 

má vysokou intenzitu. Jako praktické příklady takových situací se uvádějí zejména 

způsobení nepatrného ublížení na zdraví nebo krátkodobé omezení osobní svobody 

odvracející majetkovou škodu velkého rozsahu. Jako doplňující kritérium při srovnání 

následků někteří autoři navrhují srovnání trestních sazeb příslušných trestných činů, 

trestajících způsobení následku, který nastal, a následku, který hrozil.
182

 Správně však 

upozorňují, že je třeba přihlédnout k tomu, že trestní sazba je vyjádřením typové 

nebezpečnosti (povahy a závažnosti) trestného činu, která není dána pouze jeho 

objektem (tedy chráněným zájmem), ale i jinými jeho znaky.
183

 

U zájmů na vrcholu hierarchie (život, zdraví, svoboda a lidská důstojnost) je 

potřeba říci, že se zde ani jako kvalitativní ani jako kvantitativní stránka zásadně 

neprojevují osobní „kvality“ jedinců.
184

 Také, jak píše Těšinová: „Právo nerozlišuje 

mezi životem plnohodnotným a méně hodnotným, život a zdraví jedinců je chráněno 

stejně bez ohledu na stav či prognostické vyhlídky.“
185

 Záměrně jsem zvolil citát ze 

článku, zabývajícího se krajní nouzí ve vztahu ke zdravotnickému právu, neboť celé 

takové absolutní pojímání hodnot mám ve spojení s povoláním lékaře za problematické. 

                                                
181 Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 142 
182 Případně samozřejmě jejich kombinace, leží-li na pomyslných vahách proporcionality na jedné nebo 

obou stranách více následků. 
183 Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 142 
184 Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 143 
185 Těšinová, J.: Okolnosti vylučující protiprávnost a lékař, Zdravotnictví a právo 03-04/2008, str. 21 
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Není snad sporná otázka, že by se lékař - svědek dopravní nehody - nemohl rozhodnout, 

že pomůže nejdříve tomu ze dvou raněných, který má prognosticky větší naději na 

přežití. Problém nastane např. stabilizuje-li pacienta (takže nehrozí bezprostředně jeho 

smrt), jenže další osoba je na tom tak zle, že lékař vidí na první pohled, že jí již 

s největší pravděpodobností nic nezachrání. Zatím ale osoba žije, její život má stejnou 

cenu jako životy ostatních, a tedy rozhodne-li se lékař zachránit ruku a oko již 

stabilizovaného pacienta (protože by jinak o ně přišel), existuje podle mého názoru při 

současné právní úpravě riziko, že jeho jednání bude posouzeno jako exces intenzivní, a 

bude mu tak hrozit trest za trestný čin podle § 150 odst. 2 TZ („Neposkytnutí pomoci“). 

Mám za to, že je potřeba v odůvodněných situacích zohledňovat prognostické vyhlídky 

(pacient na čekací listině také nedostane nový orgán, dokud není zjištěna příčina jeho 

zdravotního problému - zohledňování prognózy je běžný zákonný postup). Profesionál 

v krajní nouzi by měl dostat možnost uplatnit své znalosti a zkušenosti, byť jen do určité 

míry. Obecně však samozřejmě není možno obětovat ani jeden život za život druhý 

(tedy ani cizí za vlastní), natož za zdraví. Je ale možno obětováním jednoho života 

zachránit životů více.
186

 Na problematičnost takového výkladu § 28 TZ upozorňuje 

Kuchta, když říká, že tato interpretace by umožnila usmrtit zdravou osobu a její orgány 

užít na záchranu několika jiných.
187

 Mám za to, že překážkou takového postupu by byly 

požadavek subsidiarity a podmínka přímo hrozícího nebezpečí.
188

 Osobně se 

domnívám, že dokud má jednání za následek, že přežije více lidí, než by přežilo jinak, 

splní jednající podmínku proporcionality. Např. 5 jednajících, kteří odmítají vzít do 

malého záchranného člunu kohokoli z 20 lidí nacházejících se ještě na palubě potápějící 

                                                
186 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 2 To 72/80 (č. 20/82 Sb. rozh. tr.): „Jednou z podmienok 

krajnej núdze je, aby spôsobený následok nebol zrejme rovnako závažný alebo eště závažnejší ako ten, 

ktorý hrozil. Uvedenú podmienku nespĺňa konanie páchateľa, ktorý zachraňuje vlastný život tým, že 

usmrtí iného. Túto podmienku však môže spĺňať konanie, ktorým obvinený obetovaním jedného 

ľudského života zachráni život viacerých ľudí.“ 
187 Kuchta, J.: A.U.C.I. 2/2007, str. 67 - 68 
188 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7 Tdo 356/2004 ze dne 14. 04. 2011. Třebaže se jedná o 

rozhodnutí obsahově zdánlivě nesouvisející (neboť krajní nouze byla vyloučena u podnikatele, 
provádějícího rizikové obchodní operace, který tvrdil, že se nacházel v krajní nouzi kvůli nebezpečí 

insolventnosti vyvolanému jeho obchodními neúspěchy) má s Kuchtovým příkladem souvislost. Důležitá 

je zde především doba, po kterou měl stav krajní nouze trvat. Pacienti s potřebou transplantace často žijí 

několik měsíců nebo let, během nichž jsou zapsáni na čekací listinu vedenou Národním registrem osob 

čekajících na transplantaci. Existuje tedy zákonný postup řešení nebezpečí, byť není často efektivní. Jak 

v daném případě konstatoval Nejvyšší soud: „Nebezpečí insolventnosti obviněného, které mu reálně 

hrozilo, měl možnost odvracet zákonnými metodami, takže pokus obviněného řešit tuto situaci 

prostřednictvím spáchání trestných činů podvodu na úkor jeho obchodních partnerů nebylo možno 

kvalifikovat jako jednání v krajní nouzi ve smyslu § 14 tr. zák. (dnes § 28 TZ).“ Soud skutečnou 

efektivitu zákonných metod nezohledňoval. 
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se lodi, neboť 6 lidí by již člun neunesl, nevybočí z mezí nutné obrany i přes to, že de-

facto obětovali na záchranu 5 životů životy 20 lidí. Na závažný problém s obětováním 

života jedné osoby na záchranu životů více osob upozorňuje publikace Chmelíka a kol.: 

„V tomto případě však zůstává otázkou, zda se osoba, jejíž život má být obětován (a 

která nebezpečí třeba ani nezpůsobila), může proti takovému jednání bránit, když platí 

zásada, že proti jednání v krajní nouzi není nutná obrana přípustná…, protože jednání 

v krajní nouzi nemůže být protiprávní, a tudíž nelze v jeho případě hovořit o útoku.“
189

 

Mám za to, že současný právní stav obětované osobě obranu neumožňuje, což je dle 

mého názoru velkým nedostatkem. 

Pokud by orgán věc závazně právně posuzující porovnal závažnost způsobeného 

následku a následku, který hrozil, pouze výše zmíněnou metodikou, vycházeje přitom 

z co nejpřesněji zjištěné skutečné situace, a případně doplňujíc postup srovnání ještě 

dalšími exaktními metodami, provedl by srovnání následků z hlediska čistě 

objektivního. Podmínka proporcionality by byla splněna či nikoli v závislosti na tom, 

jak by se při svém porovnání jevily následky orgánu posuzujícímu. Ze současných 

autorů však žádný nezastává názor, že by se splnění podmínky proporcionality mělo 

posuzovat pouze z hlediska objektivního. Je to pochopitelné, protože náš zákon něco 

takového ani neumožňuje. Má do svého textu vtělen korektiv, užívá pojmu „zřejmě 

stejně závažný“, který má zabraňovat přílišné tvrdosti takovéhoto posuzování, a 

umožňuje v odůvodněných případech splnit podmínku proporcionality i přes to, že 

dojde k jisté disproporci mezi následky. Prakticky veškerá moderní literatura se tak 

shoduje, že skrze tento korektiv obsažený v § 28 odst. 2 TZ proniká do podmínky 

proporcionality nějakým způsobem vnitřní psychický stav jednajícího. Různé publikace 

však na věc pohlížejí různě. 

Poněkud zvláštní hledisko posuzování proporcionality formuluje učebnice F. 

Novotného, Součka a kol.: „Krajní nouze bude vyloučena v případech, kdy je podle 

průměrného individuálního úsudku zřejmé (jasně patrné), že je obětovaný zájem 

rovnocenný nebo ještě závažnější než ohrožený zájem.“
190

 Mohu se jen domnívat, že 

autoři měli zřejmě na mysli tzv. „úsudek průměrné osoby“. To by tedy znamenalo, že 

publikace navrhuje srovnání následku, který hrozil, a způsobeného následku z pohledu 

jakési uměle konstruované průměrné osoby, hypoteticky se ocitnuvší v situaci 

                                                
189 Chmelík, J. a kol.: TPH č. obecná 2009, str. 145 
190 Novotný, F.; Souček, J. a kol.: TPH 2010, str. 157 
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jednajícího v době kdy jednal. Protože však celá věc není dále rozvedena, je myšlenka, 

tak jak je zachycena v textu, oxymóronem. 

Zdařileji nalézáme hledisko průměrného úsudku užito u Solnaře: „Hodnocení 

stavu krajní nouze tedy předpokládá srovnání zájmu chráněného a obětovaného, 

přičemž je krajní nouze vyloučena tím, že je podle průměrného úsudku zřejmé, tedy 

jasně patrné, že obětovaný zájem není rovnocenný nebo závažnější než zájem 

chráněný.“
191

 Nepatrně dále v textu Solnař však podotýká, že: „Nelze však přehlížet 

psychický stav jednajícího vyvolaný hrozícím nebezpečím.“
192

 Vokoun z toho 

dovozuje, že Solnař zřejmě nepovažuje průměrný úsudek za zcela určující.
193

 Osobně se 

spíše domnívám, že Solnař danou věc myslel tak, že i tento průměrný úsudek je třeba 

upravit podle psychického vypětí, které by na průměrnou osobu celá situace kladla. 

Věta z druhého citátu tak podle mého názoru nemá naznačovat hledisko subjektivní, ale 

odlišit hledisko průměrného úsudku od hlediska objektivního. 

Z moderní literatury užívá pojmu průměrný úsudek ještě publikace Kratochvíla a 

kol., která uvádí: „…krajní nouze je vyloučena tam, kde je zřejmé, že podle 

individuálního i průměrného úsudku je obětovaný zájem rovnocenný nebo dokonce 

závažnější než zájem ohrožený.“
194

 O něco dále však obsahuje text: „Při srovnávání 

významu zájmu chráněného a obětovaného, stejně jako následků, které z jejich porušení 

hrozí; je třeba vycházet jak z objektivního, tak ze subjektivního hlediska.“
195

 Nazývá 

tedy zřejmě průměrný úsudek hlediskem objektivním. Z dalšího textu je pak vidno, že 

jej tak i chápe - podle zmiňovaných kritérií porovnání. Publikace však neuvádí bližší 

postup, jak spojení hledisek chápat, a v dalším textu ohledně proporcionality se již 

zabývá v podstatě pouze hodnocením z hlediska objektivního a uváděním konkrétních 

příkladů. 

Proti užití hlediska „průměrného úsudku“ či „průměrného člověka“ se velmi 

přesvědčivě vyslovuje Vokoun: „Žádný z autorů, kteří toto stanovisko zastávají, 

nemůže úspěšně vymezit, co to je průměrný úsudek průměrného člověka. Není to totiž 

možné.“
196

 Vokoun argumentuje jedinečností a neopakovatelností každé lidské bytosti a 

                                                
191 Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 96 
192 Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 96 
193 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 36 
194 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 367 
195 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 367 
196 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 40 - 41 
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také tím, že i když lze určitou generalizací zjistit vlastnosti a znaky lidské osobnosti 

společné, neumožňuje to hovořit o průměrném člověku (tedy ani o průměrném úsudku). 

Správně poukazuje na fakt, že každá lidská bytost je jedinečnou jednotou obecného a 

individuálního.
197

 Nad jeho argumentaci ještě uvádím, že i kdybychom se o nějakou 

generalizaci vůbec pokusili, pravděpodobně v tomto procesu selžeme také kvůli 

nedostatku vhodných podkladů. Nemáme k dispozici takový počet komplexních analýz 

jednotlivých lidských bytostí, aby bylo možno jej považovat za dostatečný 

reprezentativní vzorek. Navíc připuštěním průměrného úsudku jako kritéria určujícího 

význam zájmů implementujeme do procesu hodnocení naplnění podmínek krajní nouze 

prvek dalšího, zcela nadbytečného, zkreslení. Bude-li totiž od takového průměru příliš 

vzdálena osoba závazně posuzující a srovnávající následky pro konkrétní situaci, 

nemusí být jednoduše schopna utvořit si o něm odpovídající představu. Nadto nebude-li 

konkrétní jednající dosahovat alespoň tohoto průměru, je zde riziko, že bude jednoduše 

trestán jen za tento pouhý fakt. 

Užít při porovnání následku hrozícího a následku způsobeného tzv. „subjektivní 

hledisko“ - tzn. provést toto srovnání z pohledu konkrétního jednajícího v době jeho 

jednání, a tedy zohledňovat jeho zvláštní individuální psychický stav a jím ovlivněný 

úsudek - navrhuje Císařová: „Při posuzování podmínky je nutno vycházet ze situace, jak 

se jevila v době činu (arg. „zřejmě“). Podmínky krajní nouze mohou tedy být splněny i 

tehdy, jestliže se tento předpoklad, založený na hodnocení situace dodatečně nesplní. 

Pojem „zřejmě“ je kategorie subjektivní, srov. rozbor v odst. 14 u § 29.“
198

 Ve 

zmíněném odst. 14 komentáře k § 29 TZ však nic bližšího k celé věci nenalézáme, jedná 

se o tiskovou nebo editační chybu, důležitý je až odst. 15 komentující § 29 TZ, slova 

„zcela zjevně“: „Pojem „zcela zjevně“ je kategorie subjektivní, tzn., tak jak se situace 

jevila tomu, kdo použil nutnou obranu (Rt 41/80, Rt 18/82), nikoli tak, jak se situace 

jeví při hodnocení dalšími osobami, které věc posuzují později.“
199

 I v případě Císařové 

je však myšlenka vyjádřena pouze krátce, bez podrobnějšího rozboru. Navíc užívá 

obdobné formulace, jaké užívá Šámal, konkrétně: „Podmínky krajní nouze mohou tedy 

být splněny i tehdy, jestliže se tento předpoklad, založený na hodnocení situace 

                                                
197 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 41 
198 Novotný, F. a kol.: Kom. Eurounion 2010, str. 99, autorkou části Císařová, D. 
199 Novotný, F. a kol.: Kom. Eurounion 2010, str. 103, autorkou části Císařová, D. 
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dodatečně nesplní.“
200

 Šámal však vychází při posuzování proporcionality z propojení 

hodnocení z hlediska objektivního a z hlediska subjektivního. Lze se tak podle mého 

názoru domnívat, že Císařová nenavrhuje užití čistého subjektivního hlediska, byť by 

tak uvedené mohlo na první pohled působit. 

Velice podrobnou analýzu prakticky všech hodnotících hledisek podává 

Vokoun.
201

 V závěru tohoto rozsáhlého rozboru pak vyslovuje názor, že posuzování 

proporcionality z hlediska subjektivního (tedy podle představ konkrétní jednající osoby) 

je ve své podstatě přístupem správným. Sám však zároveň dodává, že tento přístup 

„…ve své čisté podobě (tj. podle jakýchkoli představ) nevylučuje možnost úmyslného 

přizpůsobování těchto představ podle situace a neumožňuje postihnout mylnost 

takových představ, pokud byl omyl vyvolán nedbalým postojem jednající osoby.“
202

 

Dále se proto pokouší odstranit jeho zmíněné nedostatky.
203

 Tvrdí tak, že je třeba 

vyloučit při zohledňování úsudku jednajícího „kvazipředstavy“, které neodpovídají 

skutečné představě, skutečnému úsudku, a jednající si je pouze z nějakého důvodu, na 

základě svého rozhodnutí, vytváří (přitom ovšem tvoří konstrukci, o které sám ví, že 

neodpovídá skutečnosti). V podstatě je tedy třeba brát v úvahu pouze úsudek 

odůvodněný, opodstatněný, podložený.
204

 Druhý nedostatek se pak Vokoun pokouší 

odstranit s ohledem na důvody neshody úsudku jednajícího s objektivní realitou. 

Rozeznává přitom dvě skupiny případů: 

a) Případy, kdy je tato neshoda způsobena vlivem přítomného nebezpečí na 

psychiku jednajícího. V těchto případech je podle Vokouna třeba takovou odchylku 

úsudku od objektivní reality zohlednit. Za exces (intenzivní) tak podle něj nemá být 

považováno, pokud jednající sice z objektivního hlediska způsobil stejně závažný nebo 

ještě závažnější následek než ten, který hrozil, měl však přitom odůvodněné od reality 

odlišné představy, způsobené změnami v jeho psychice následkem situace krajní nouze, 

že způsobí následek méně závažný než ten, který hrozil.
205

 

b) Případy, kdy tato neshoda nastane v důsledku jiných vlivů (např. nepozornosti 

na straně jednajícího, subjektivní neschopnosti jednajícího přesně nebo vůbec vnímat a 

                                                
200 Novotný, F. a kol.: Kom. Eurounion 2010, str. 99, autorkou části Císařová, D. (Srov. Šámal, P. a kol.: 

Komentář I. 2009, str. 325, autorem části Šámal, P.) 
201 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 34 - 43 
202 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 43 
203 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 43 - 50 
204 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 44 
205 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 46 - 47 
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hodnotit, anebo objektivní nemožnosti správně poznat faktický stav). U těchto případů 

Vokoun zkoumá především zavinění ve spojitosti s naukou o skutkovém omylu o 

okolnostech vylučujících protiprávnost.
206

 Jednoznačně říká, že lze-li v omylu 

jednajícího spatřovat jeho nedbalost, je namístě, aby nastoupila odpovědnost za exces. 

V ostatních případech, kdy v omylu jednajícího jeho nedbalost spatřovat nelze, pak 

podle Vokounova názoru má být takový omyl omluven a nemá být dovozována trestní 

odpovědnost.
207

 Zda je však v takových případech podle autora dodržena podmínka 

proporcionality, či zda jde sice o exces, avšak nezaviněný, což ve svém důsledku 

vylučuje i zavinění činu takovým excesem spáchaného, z řečeného jednoznačně vyvodit 

nelze.
208

 

Celkově na mě autorův přístup působí dojmem, že je v podstatě přístupem 

korekce hlediska subjektivního hlediskem objektivním. V části o vyloučení 

„kvazipředstav“ totiž neuvádí, jak toho docílit. Osobně mne napadá postup jediný, a to, 

že posoudíme proporcionalitu z hlediska objektivního a takové její posouzení srovnáme 

s navrhovaným posouzením podle hlediska subjektivního. Jednajícím tvrzenou 

představu potom omezíme na základě prostého faktu, že prakticky každý člen 

společnosti má alespoň hrubou představu o základní hierarchii hodnot, jakož se i do 

jisté míry shodují běžné procesy lidského uvažování. Jednalo by se však o postup 

bezesporu velice složitý. Navíc samo zkoumání úsudku jednajícího je poměrně velký 

problém. Metodicky dobře vedeným výslechem a případným zkoumáním metodami 

oboru psychologie bude sice možno dosáhnout jistých výsledků. Je však otázkou, 

nakolik budou přesné. 

Spojení hlediska objektivního a subjektivního navrhuje Šámal: „Zákon používá 

pojem zřejmě stejně závažný, aby v praxi nedocházelo k příliš úzkému výkladu 

podmínek krajní nouze. Při posuzování, jestli je tomu tak, je třeba hodnotit nejen 

skutečnou situaci (objektivní hledisko), ale i psychický stav jednajícího (subjektivní 

hledisko), přitom je třeba vycházet ze situace, jak se jevila v době činu (arg. „zřejmě“). 

                                                
206 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 47 - 49 
207 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 49 (Obé samozřejmě autor vztahuje k situaci, kdy z objektivního 

hlediska způsobil jednající stejně závažný nebo ještě závažnější následek než ten, který hrozil.) 
208 Je třeba dodat, že na str. 47 svého textu Vokoun uvádí, že by nebylo správné považovat za exces 

(intenzivní) všechny případy, kdy jednající způsobí objektivně stejně závažný nebo ještě závažnější 

následek než ten, který hrozil, pouze proto, že měl od reality odlišné představy, způsobené výše 

zmíněnými jinými vlivy. (Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 47) Je tedy možné se domnívat, že podle 

autora alespoň v některých těchto případech k excesu intenzivnímu nedojde. 
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Podmínky krajní nouze budou tedy splněny i tehdy, jestliže se uvedený předpoklad 

vyplývající z formulace „…zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější…“, který je 

založen na hodnocení situace z pohledu osoby jednající v krajní nouzi (subjektivní 

hledisko), nakonec nesplní.“
209

 Zřejmě tedy navrhuje, aby jednající splnil podmínku 

proporcionality jak v případě, že ji dodrží pouze při hodnocení z objektivního hlediska, 

tak i v případě, že jí dodrží pouze při hodnocení z hlediska subjektivního. Hledisko 

subjektivní však žádným způsobem neomezuje, což by znamenalo i zohledňování 

kvazipředstav a nedbalostí jednajícího. Není ani jasné, jak do celé této koncepce zapadá 

Šámalem požadovaný úmysl k podmínkám nutné obrany, resp. vůči čemu se vlastně 

musí vztahovat vědomí a vůle.
210

 

Ze sloučení hledisek vychází rovněž učebnice O. Novotného, Vanduchové, 

Šámala a kol., která říká: „Srovnání významu zájmu chráněného a obětovaného je třeba 

provádět jak z hlediska objektivního, tak z hlediska subjektivního.“ a dále „Subjektivní 

hledisko se uplatní zejména při hodnocení majetkových zájmů a dalších individuálních 

zájmů, vyjma samozřejmě zdraví a života.“
211

 Lze položit jednoduchou otázku: Proč? 

Zákon pojem „zřejmě“ nevztahuje jen k následkům na určitých typech zájmů. Hodnotící 

hledisko je buď třeba přijmout pro všechny následky, nebo pro žádné. Je ale zároveň 

faktem, že představy o závažnosti následků ohledně zdraví a života budou zřejmě mít 

k sobě velmi blízko u všech členů společnosti, a proto bude přeci jen pravděpodobnější, 

že v případě neshody úsudku pachatele s realitou půjde o umělou myšlenkovou 

konstrukci, kterou vyloučíme za pomoci objektivního hlediska. 

Z výše uvedeného je vidět, že v celé oblasti podmínky proporcionality panuje stav 

značné nepřehlednosti. Sama podmínka pro řadu případů nevyhovuje, doktrína nemá 

ani zcela sjednocenou terminologii pro hodnotící hlediska, natož aby jednotně pojímala 

vůbec kritéria hodnocení samotná. Nadto hodnocení splnění podmínky proporcionality 

budou, bez ohledu na přijaté hodnotící hledisko či jejich kombinaci, pronásledovat další 

problémy. Předně nelze přehlédnout, že právně závazné posouzení proporcionality bude 

posuzujícím orgánem (zpravidla soudcem nebo státní zástupcem) do jisté míry 

subjektivně zkresleno. Posuzující orgán je sice k posouzení nadán potřebnými znalostmi 

a schopnostmi, měl by postupovat pokud možno nezaujatě a při tomto postupu vycházet 

                                                
209 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 325, autorem části Šámal, P. 
210 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 321, autorem části Šámal, P. 
211 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 262 
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z co nejpřesněji zjištěných informací jak o skutečné situaci, tak o jednajícím a jeho 

psychickém stavu, je však vždy reprezentován fyzickou osobou. Ta má jako taková 

určité duševní vlastnosti, řídí se svými zkušenostmi, a je také ovlivňována svými 

emocemi (což samozřejmě není žádoucí, v praxi tomu ale nelze zabránit), tedy svými 

subjektivními vlastnostmi. Polášek a Kollár také správně upozorňují, že představa 

následků, které mělo způsobit konkrétní nebezpečí, je utvářena čistě v mysli toho, kdo 

si je zrovna představuje. Je kategorií hypotetickou, kterou však srovnáváme s kategorií 

reálnou.
212

 

Jaký tedy z celé věci učinit závěr? Předně se domnívám, že je potřeba přijmout 

pro posuzování splnění podmínky proporcionality v podstatě nejrozšířenější názor, totiž 

propojení hlediska objektivního a hlediska subjektivního. Přijmout samostatně jen 

hledisko objektivní nám zapovídá text zákona, vycházet čistě z hlediska subjektivního 

by zase znamenalo nebezpečí zohledňování nedbalostí nebo dokonce úmyslně lživých 

konstrukcí. Mám však za to, že je přeci jen třeba primárně posoudit proporcionalitu 

z hlediska objektivního, neboť takový postup je přeci jen exaktnější a nese dle mého 

názoru menší riziko chyby. Teprve když nebude podmínka proporcionality splněna 

z hlediska objektivního, navrhuji přistoupit ke zkoumání psychickým stavem a 

objektivními skutečnostmi odůvodněného úsudku jednajícího, a tento použít jako 

korektiv přílišné tvrdosti objektivního hlediska. Při takovémto přístupu k podmínce 

proporcionality přitom už z povahy věci nelze žádat intelektuální složku zavinění, neboť 

to by v podstatě vylučovalo užití úsudku pachatele jako korektivu. Vědomí se žádá 

k objektivní realitě, a kdybychom ho tedy u této podmínky dovozovali, museli bychom 

za exces považovat jakoukoli odchylku vědomí ohledně proporcionality určené podle 

objektivního hlediska. Excesu z mezí krajní nouze nesplněním podmínky 

proporcionality se tak dopustí pouze jednající, který svým jednáním způsobí stejně 

závažný nebo ještě závažnější následek než ten, který hrozil, aniž by přitom měl 

odůvodněné od reality odlišné představy, způsobené změnami v jeho psychice 

následkem situace krajní nouze, že způsobí následek méně závažný než ten, který 

hrozil. 

Závěrem této kapitoly bych se ještě rád vypořádal se zdánlivým rozporem mých 

myšlenek vyjádřených v této a v předchozí kapitole. V předcházející kapitole, věnované 

                                                
212 Polášek, Z.; Kollár, J.: Právník 8/1975, str. 787 
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podmínce subsidiarity, označuji duševní schopnosti pachatele a jejich redukci na 

základě vzniklé situace jako objektivní realitu, se kterou musíme tímto způsobem 

pracovat. Proč tedy nečiním stejné i v případě podmínky proporcionality? Odpověď 

spočívá v základním filosofickém rozdílu. Možnost řešit situaci jinak je totiž vždy 

součástí fyzické reality a ani hromadný úsudek celé lidské společnosti nedokáže 

fyzickou realitu v momentě modifikovat. Pachatelův úsudek je tak v podstatě jeho 

smyslovými a duševními schopnostmi předem dán, neboť je zrcadlením fyzického, 

reálně existujícího. Naproti tomu hodnotový systém, z něhož vychází objektivní 

hledisko u proporcionality, je v podstatě pouhým úsudkem celé společnosti. Ve fyzické 

realitě nemají zájmy chráněné trestním zákonem nad sebou jakousi „bodovou tabulku“, 

která by říkala „tento zájem má význam XYZ bodů“. Samy chráněné zájmy, objekty 

trestných činů, jsou v podstatě myšlenkovou konstrukcí, byť přímo provázanou 

s objektivní realitou. V úsudku jakékoli fyzické osoby se tak neodráží jen existující 

skutečnost, realita, ale zároveň její poznání jiného, celospolečenského, úsudku, který 

není seznatelný pouhým smyslovým vnímáním a okamžitým myšlenkovým 

zpracováním, ale jehož znalost si vytváříme, upravujeme a jsme jí prostoupeni 

v podstatě celý život. Co se týče fyzických vlastností konkrétní jednající osoby, ty se 

nepochybně v potřebných případech promítnou i do hodnocení následků z pohledu 

objektivního. Je kupříkladu jisté, že ohrožuje-li 20kg těžký pytel cementu svým pádem 

dospělou osobu jednajícího, která je fyzicky zdatným mužem, bude zde menší intenzita 

ohrožení zájmu zdraví, než bude-li pádem stejného pytle ohrožena jednající 15letá 

dívka. 

3.3.7. Podmínka absence povinnosti nebezpečí snášet a její nesplnění 

Poslední podmínkou jednání v krajní nouzi je, že ten, komu nebezpečí hrozí, není 

povinen je snášet (absence povinnosti nebezpečí snášet). Přestože předchozí trestní 

zákon č. 140/1961 Sb. tuto podmínku neobsahoval, byla v podstatě po celou dobu jeho 

platnosti a účinnosti dovozována.
213

 Pro současný právní stav má taková připomínka 

                                                
213 Dělo se tak různými metodami. Kupříkladu Solnař dovozoval tuto podmínku ze samotného pojmu 

krajní nouze. (Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 98) Takové dovození kritizovali Polášek a Kollár, 

přičemž tvrdili, že z textu zákona nevyplývá. Sami obdobnou podmínku dovozovali ze vztahu § 207 odst. 

2 Tr. zák. (dnes § 150 odst. 2 TZ) o trestném činu neposkytnutí pomoci a § 14 Tr. zák. (dnes § 28 TZ) o 

krajní nouzi. (Polášek, Z.; Kollár, J.: Právník 8/1975, str. 789 - 790) Taková podmínka by však byla 

omezena na případy, kdy je zde povinnost nebezpečí snášet při poskytování pomoci osobě v nebezpečí 

smrti nebo jevící vážné poruchy zdraví. Jiní autoři dovozovali podmínku ze smyslu jednání v krajní 
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význam jen v tom, že k podmínce existuje poměrně ustálený doktrinální výklad, orgány 

činné v trestním řízení jsou již navyklé ji aplikovat a osoby povinné nebezpečí snášet 

jsou s ní rovněž sžity. Dnes je tato podmínka již výslovně obsažena v § 28 odst. 2 TZ. 

Část literatury výslovně uvádí, že povinnost nebezpečí snášet plyne pro určité 

osoby ze zvláštních předpisů.
214

 Stejně o povinnosti nebezpečí snášet, totiž že je 

určitým kategoriím osob stanovena zvláštními předpisy, hovoří i důvodová zpráva, 

která byla předložena v rámci legislativního procesu při schvalování současného 

trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.
215

 Publikace O. Notného, Vanduchové, Šámala a kol. 

hovoří o určité kategorii osob majících zvláštní povinnost určitý druh nebezpečí snášet 

z titulu svého zaměstnání.
216

 Učebnice F. Novotného, Součka a kol. pak uvádí, že 

zvýšenému nebezpečí jsou ve svém povolání vystaveni policisté, hasiči, vojáci aj. Ti 

nesmějí toto profesionální nebezpečí odvracet za podmínek krajní nouze.
217

 Konečně 

publikace Kratochvíla a kol. uvádí mezi příklady osob, které jsou povinny nebezpečí 

snášet, i řidiče, který měl účast na nehodě, při záchraně raněného.
218

 

Tyto zdánlivě drobné odlišnosti nám naznačují poměrně velký problém. Již v roce 

2000 upozorňovala Císařová, byť vzhledem k tehdy připravované osnově a zejména ve 

vztahu k problému možného absolutního chápání této podmínky, na nutnost zvážit její 

přesnou formulaci.
219

 Podmínka však do současného trestního zákoníku pronikla pouze 

s drobnou změnou avšak prakticky v podobě, ve které se nacházela v trestním zákoně č. 

86/1950 Sb. Na rozdíl od důvodové zprávy tak zákon nehovoří o zdroji povinnosti 

nebezpečí snášet. Jak je vidno výše, publikace Kratochvíla a kol. považuje za zdroj 

takové povinnosti nebezpečí snášet i ustanovení zvláštní části trestního zákoníku (§ 151 

TZ trestný čin „Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku“), formulující 

obecnou povinnost konat.
220

 Lze pochybovat o tom, zda trestní zákoník je předpisem 

„zvláštním“. Stále se ale ještě pohybujeme v hranicích povinnosti stanovené právním 

předpisem a případně výkladu na základě argumentace specialitou daného ustanovení. 

                                                                                                                                          
nouzi. (Novotný, O.; Vanduchová, M. a kol.: TPH č. obecná 2007, str. 266) Bylo by jistě možno nalézt i 

další způsoby, problematiku však nemá smyslu více rozebírat vzhledem k platnému právnímu stavu. 
214 Např. Jelínek, J. a kol.: TPH 2009, str. 244 nebo Vantuch, P.: Kom. ANAG 2011, str. 82 či Šámal, P. a 

kol.: Komentář I. 2009, str. 324, autorem části Šámal, P. , jakož i další. 
215 sněmovní tisk 410/0 ze dne 25. 2. 2008, str. 211 
216 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 261 
217 Novotný, F.; Souček, J. a kol.: TPH 2010, str. 158 
218 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 369 
219 Císařová, D.: Tr. pr. 10/2000, str. 9 
220 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 369 
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Vycházíme-li však ze znění trestního zákoníku, vyvstává otázka, zda současná jazyková 

formulace podmínky absence povinnosti nebezpečí snášet, obsažená v § 28 TZ, 

znemožňuje takový výklad, že povinnost nebezpečí snášet může vznikat stejně jako 

zvláštní povinnost konat, tedy např. ze soukromoprávního vztahu, z dobrovolného 

převzetí jistého souboru povinností nebo dokonce z předchozího jednání. Domnívám se, 

že recentní právní stav takovému výkladu, díky absenci jakékoli konkretizace zdroje 

povinnosti nebezpečí snášet, nezabraňuje. Např. pracovník společnosti zajišťující 

převoz peněz z příkladu uvedeného v kap. 3.3.3. na str. 51 by tak mohl mít v pracovní 

smlouvě stanoveno, že převáženou hotovost musí chránit proti pokusům třetích osob o 

její nezákonné odnětí, čímž by mu vznikla zvláštní povinnost nebezpečí snášet, a ani 

v případě ohrožení svého vlastního života by tedy nemohl útočníkovi peníze vydat aniž 

by tím došlo k vybočení z mezí krajní nouze. Přitom neexistuje speciální zákonná 

úprava postavení pracovníků bezpečnostních agentur, která by jim dávala nějaké 

zvláštní možnosti v určitých situacích jednat odlišně od běžného občana.
221

 Jsem 

přesvědčen, že je potřeba v tomto směru podmínku vykládat v souladu s důvodovou 

zprávou a jí odpovídajícími doktrinálními názory. To, že zákon neupravuje zdroje 

povinnosti nebezpečí snášet, považuji za nešťastné a způsobilé do budoucna přinést 

výkladový problém.
222

 

Je třeba také zmínit, že podmínka omezuje užití krajní nouze v podstatě v tom 

smyslu, že osoba povinná nebezpečí snášet se krajní nouzí nesmí pouze vyhýbat 

nebezpečí vznikající jí samé právě v důsledku plnění jejích zvláštním předpisem 

stanovených povinností. Tedy například nemůže hasič odmítnout zásah při požáru 

s poukazem na to, že by tak ohrozil svůj vlastní život.
223

 Jiné nebezpečí, než hrozící jim 

samým v důsledku plnění jejich povinností, tyto osoby samozřejmě v krajní nouzi 

odvracet mohou. Je rovněž vyloučeno, aby nebezpečí hrozící takovéto osobě povinné 

nebezpečí snášet, odvracel za podmínek krajní nouze i kdokoli od této osoby odlišný. 

Literatura zpravidla o takové situaci říká, že není možná, přípustná aj. pomoc v krajní 

                                                
221 Ve zmíněném příkladě by povinnost nebezpečí snášet ještě alespoň vznikala z právního úkonu a byla 

by pachateli pravděpodobně známa. Raději už v popisovaných souvislostech nehovořit o případech 

garance nebo ingerence. 
222 Který se dle mého názoru za platnosti a účinnosti zákona č. 140/1961 Sb. nevyskytl jen proto, že samo 

dovození podmínky bylo problematické, a její příliš široký výklad by tak zřejmě budil značný odpor. 

Srov. také § 24 odst. 2. veta druhá predpisu č. 300/2005 Z.z., slovenského trestného zákona. (Zde jsou 

zdroje povinnosti nebezpečí snášet přímo upraveny.) 
223 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 369 
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nouzi.
224

 K takovému vyjádření se stavím rezervovaně vzhledem ke svému názoru 

uvedenému výše v kap. 3.2. na str. 41 - pomoc v krajní nouzi není právní kvalifikací 

jednání. Vylučována je v těchto případech krajní nouze jako taková. Např. příbuzný 

hasiče, který jej při zásahu dostihne, spoutá, a z místa zásahu násilím odvleče proto, že 

nesouhlasí s tím, aby se vystavoval hasič riziku, se nemůže hájit tím, že jednal v krajní 

nouzi, neboť byl ohrožen hasičův život. 

Povinnost nebezpečí snášet patrně nelze, i přes striktní zákonné vymezení, chápat 

absolutně. Není-li jednání osoby povinné nebezpečí snášet vůbec nebo jen velmi málo 

pravděpodobně způsobilé toto nebezpečí odvrátit (voják, byť patřičně vybaven a 

vycvičen, je vystaven útoku obrovské přesily)
225

, anebo riziko z něj pro tuto osobu 

plynoucí velmi podstatně převyšuje riziko, jehož snášení lze po osobě spravedlivě žádat 

(pyrotechnik by měl bez jakýchkoli pomůcek zneškodnit velmi složitý výbušný 

mechanismus, lékař by se měl absolutně bez jakékoli ochrany před nakažením vydat do 

oblasti epidemie velmi nakažlivé a smrtelné choroby), je třeba krajní nouzi i u takovéto 

osoby připustit. Jak ale správně podotýká Šámal, je namístě po těchto osobách 

vyžadovat, aby se situaci pokud možno pokoušely nadále nějakým způsobem aktivně 

řešit (např. se pokoušely opatřit si potřebné vybavení nebo přivolat odpovídající 

pomoc).
226

 

K dodržení podmínky absence povinnosti nebezpečí snášet nelze dle mého názoru 

dovodit ze zákona potřebu subjektivní stránky. Zejména zajímavé by bylo požadovat 

v tomto případě intelektuální složku zavinění, tedy vědomí. V pravém slova smyslu by 

to totiž znamenalo požadovat vědomí negativní právní skutečnosti, nebo alespoň 

vědomí neexistence rozhodných skutkových okolností - což by ovšem značilo 

v podstatě potřebu komplexním úsudkem po řadě vyloučit všechny možnosti existence 

těchto rozhodných skutkových okolností. 

Z mezí krajní nouze nesplněním této podmínky tedy vybočí osoba, pakliže od 

sebe odvrací nebezpečí, které je ale povinna na základě zvláštních předpisů snášet, není-

li zároveň nespravedlivé po ní požadovat, aby takové riziko podstupovala. Z mezí krajní 

nouze nesplněním této podmínky také vybočí jednající, který odvrací od v předchozí 

                                                
224 Např. Vantuch, P.: Kom. ANAG 2011, str. 82 nebo Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, 

str. 369 , jakož i další. 
225 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 369 
226 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 324 
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větě popsané osoby v předchozí větě popsané nebezpečí za rovněž v předchozí větě 

popsaných okolností. 

Část 4. - Nutná obrana 

Zákon č. 40/2009 Sb., tedy současný trestní zákoník, upravuje nutnou obranu 

v části první, hlavě III., § 29 takto: 

§ 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. 

 

Pro oblast občanského práva je institut nutné obrany upraven v § 418 odst. 2 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Na rozdíl od „krajní nouze“, o které § 418 

odst. 1 ObčZ i přes blízkost úprav jako o krajní nouzi nehovoří, dočkal se institut nutné 

obrany v tomto ohledu prominentnějšího zacházení, a § 418 odst. 2 ObčZ tak skutečně 

užívá slovního spojení nutná obrana. Je proto o to zajímavější, že úprava obdobného 

institutu pro oblast přestupkového práva, která by měla být trestněprávní úpravě bližší, 

v § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., přestupkového zákona, slova „nutná 

obrana“ neužívá. Někteří autoři
227

 ještě v souvislosti s institutem nutné obrany zmiňují 

Čl. 23 LZPS, zakládající právo občanů na odpor. Nepochybně jsou oba instituty vlastně 

jistou formou legalizace svémoci, je však třeba si uvědomit, že nutná obrana působí 

v podstatě uvnitř systému práva, kdežto Čl. 23 LZPS je nabízeno řešení při jeho 

komplexním selhání. Zajímavé je v této souvislosti zmínit také Čl. 6 odst. 4 LZPS, který 

umožňuje zbavit někoho života jednáním, které podle zákona není trestné, což může být 

v některých situacích i případ jednání v rámci nutné obrany. Evropská úmluva
228

 pak 

v Čl. 2 (koncipujícím právo na život a zákaz, aby jej byl někdo zbaven) odst. 2 písm. a) 

stanoví, že zbavení života se nebude považovat za způsobené v rozporu s tímto 

článkem, jestliže bude vyplývat z použití síly, které není víc než zcela nezbytné při 

                                                
227 Např. F. Novotný. (Novotný, F.: Nutná obrana, Magazín Security 1/1995, str. 56) 
228 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly na tuto Úmluvu navazující - Sdělení 

federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.  
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obraně každé osoby proti nezákonnému násilí. Stejně, jako u krajní nouze, i zde 

konstatuji, že předmětem této práce je primárně úprava institutu nutné obrany v rámci 

trestního práva, a proto bude-li se v textu dále hovořit o institutu nutné obrany či nutné 

obraně bez bližšího určení, je tím míněna zásadně právě ona úprava nutné obrany 

obsažená v § 29 TZ pro oblast trestního práva. 

Vyjádřím se zde ještě krátce k rozdílům mezi úpravou nutné obrany v § 418 odst. 

2 ObčZ (tedy v rámci občanského práva) a v § 29 TZ (tedy v rámci trestního práva). 

Úprava pro oblast občanského práva stanovuje zdánlivě širší hranice ve vztahu 

k požadavkům na útok, když neuvádí výslovně, že útok musí hrozit „přímo“. Již v roce 

2000 však Králík píše, že pojetí a smysl nutné obrany jasně vyjadřují, že útok musí 

hrozit bezprostředně.
229

 O potřebě bezprostřednosti útoku hovoří i moderní učebnice 

občanského práva Švestky, Dvořáka a kol., přičemž není jistě bez zajímavosti, že tento 

výklad obhajuje v návaznosti na § 29 odst. 1 TZ, tedy na úpravu trestněprávní. 

Argumentuje přitom potřebou zachovat vnitřní jednotu a souladnost právního řádu.
230

 

Lze tedy říci, že uvedený rozdíl mezi úpravami je v tomto případě stírán ustáleným 

výkladem (byť se může lišit jeho argumentační podklad). Úprava v občanském 

zákoníku také užívá, v souladu s dobou svého vzniku, formulace: „O nutnou obranu 

nejde, byla-li zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku.“ Pojmy „zřejmě“ a 

„povaze a nebezpečnosti“ byly pro oblast občanského a trestního práva původně 

shodné. Nahrazeny byly v trestněprávní úpravě nutné obrany až novelou, zákonem č. 

290/1993 Sb., tehdy ještě upravující zákon č. 140/1961 Sb., tehdejší trestní zákon, a to 

pojmy „zcela zjevně“ a „způsobu“. Toto novelizované pojmosloví se pak přeneslo i do 

současného platného a účinného trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Úprava podmínek 

nutné obrany v rámci občanského práva a v rámci trestního práva tak není shodná, a 

může dojít k situaci, kdy jednající splní podmínky trestněprávní úpravy, ale nesplní již 

podmínky úpravy občanskoprávní. Je otázkou, zda by pak obránci mohla vzniknout 

odpovědnost za soukromoprávní delikt v důsledku excesu z občanskoprávní úpravy 

nutné obrany. Na několika místech této práce jsem se již vyjádřil, že mám za to, že 

vyloučení protiprávnosti na základě některé z okolností vylučujících protiprávnost pro 

                                                
229 Králík, M.: Nutná obrana v občanském a trestním právu aneb meze interpretace v právu, Právní 

rozhledy 1/2000, str. 6 
230 Švestka, J.; Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné – 2, 5. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 

2009, str. 393 
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oblast trestního práva, je třeba chápat absolutně. Je-li vyloučena protiprávnost činu 

obránce nutnou obranou podle § 29 TZ, nelze dle mého názoru o občanskoprávní 

odpovědnosti vůbec uvažovat. Učebnice občanského práva Švestky, Dvořáka a kol. 

nadto uvádí, že v těchto případech je třeba vykládat podmínky nutné obrany podle 

občanského práva v souladu s podmínkami nutné obrany podle práva trestního. Přitom 

opět argumentuje potřebou zachovat vnitřní jednotu a souladnost právního řádu.
231

 

Přestože se v právních úpravách nutné obrany (nebo obdobného institutu) pro 

různá odvětví práva nacházejí rozdíly, lze konstatovat, že jsou si obecně velmi blízké. 

To nám ostatně ukazuje i definice nutné obrany podávaná právnickým slovníkem 

Hendrycha a kol., která je zpočátku definicí interdisciplinární: „Nutná obrana spočívá v 

odvrácení nebezpečí, které vzniká útokem směřujícím proti zájmu chráněnému 

zákonem, a to činem, který by jinak byl tr. činem, přestupkem nebo by zakládal 

odpovědnost za škodu vůči útočníkovi [srov. § 29 TrZ , § 2 odst. 2 písm. a) PřesZ , § 

418 odst. 2 ObčZ].“
232

 

4.1. Krátce ke vztahu krajní nouze a nutné obrany 

V úvodní kapitole 3.1. u problematiky krajní nouze jsem se zabýval otázkou 

obecnosti tohoto institutu. Nutnou obranu naproti tomu v kapitole zmíněné problémy, 

spojené s institutem krajní nouze, postihují přeci jen s menší závažností. Institut nutné 

obrany se celkově těší větší mediální pozornosti, a přestože jsou i v tomto případě často 

voleny ke zveřejnění zejména hraniční případy, podávané informace zpravidla netrpí až 

tak vysokým stupněm zkreslení. Nadto je institut pro širokou veřejnost natolik 

zajímavý, že část z ní dokonce informace aktivně vyhledává. Laická představa o tom, co 

se pod pojmem „nutná obrana“ vlastně skrývá, jakož i v jakých situacích a jak je možno 

v nutné obraně jednat, bývá tak daleko blíže pravdě, než je tomu u institutu krajní 

nouze. Případy nutné obrany pak povětšinou nezůstávají bez právně závazného řešení. 

Kromě většího obecného povědomí na tom má podíl i fakt, že situace nutné obrany jsou 

situacemi mezilidského konfliktu. Obránce má větší motivaci vyhledat ex post ochranu 

či aprobaci svého jednání u orgánů veřejné moci, neboť si je vědom, že situaci nebyl 

přítomen sám, a tedy méně spoléhá na to, že se celou věc podaří utajit. Také často chce, 

                                                
231 Švestka, J.; Dvořák, J. a kol.: OPH-2 2009, str. 393 
232 Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník, 3. podstatně rozšířené vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 

526 
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aby útočníka za jeho jednání postihl spravedlivý trest. 

Rovněž odborná veřejnost věnuje nutné obraně větší pozornost. Otázky 

vyvstávající v souvislosti s institutem jsou často předmětem článků v odborné literatuře 

a zvýšenou míru pozornosti sporným bodům věnuje také Nejvyšší soud ČR
233

. 

Rozhodovací praxe orgánů činných v trestním řízení tak vykazuje dle mého názoru 

přeci jen větší jednotu, je ustálenější a méně chybová. Přesto se ani u nutné obrany ještě 

neobjevilo oficiální nebo doktrinální, byť i jen základní, statistické zpracování, což i 

v tomto případě působí na veřejné povědomí ne zrovna prospěšně, ani osvětová snaha 

ze strany orgánů státu není o nic výraznější, než je tomu v případě institutu krajní 

nouze. Vzhledem k výše uvedenému je však i dopad této absence přeci jen menší, než 

tomu je u krajní nouze. 

Situace nutné obrany jsou pro laiky pochopitelnější také proto, že jsou 

specifičtější než situace krajní nouze a mají oproti krajní nouzi určité zvláštní, dalo by 

se říci v jistém smyslu užší, atributy. Z odborného hlediska hovoříme o tom, že nutná 

obrana je speciálním, privilegovaným, případem ke krajní nouzi. „Proto třeba 

v pochybnostech předem rozhodnout, zda jsou tu podmínky nutné obrany, a pak teprve 

posuzovat podmínky krajní nouze.“
234

 Útok je zvláštním druhem nebezpečí, škoda 

nevzniká komukoli, ale pouze útočníkovi, a do určité míry se liší jejich podstata a 

důvod jejich existence. Mají však i řadu společných rysů. Jak nutná obrana, tak krajní 

nouze, slouží k ochraně stejného a stejně širokého okruhu zájmů, obě jsou ve své 

podstatě metodou řešení konfliktu těchto zájmů a mají i podobnou konstrukci své 

zákonné formulace. Proto poměrně velké množství v této práci již popsaných či 

provedených teoretických konstrukcí a úvah ohledně institutu krajní nouze je mutatits 

mutandis platné a použitelné i pro institut nutné obrany. V následující části práce, 

věnované nutné obraně, se tak budu poměrně často odkazovat na již zmíněné u krajní 

nouze, nebo naopak zdůrazňovat určité odlišnosti, odůvodňující v některých případech 

odchylku od zdánlivě univerzálně pro oba instituty platného. Následující kapitola 

zpracovává, mimo jiné, podstatu a účel institutu nutné obrany, kde se nacházejí oproti 

krajní nouzi některé výrazné rozdíly, které budou později odůvodňovat moje odchylná 

stanoviska k jistým teoreticky zdánlivě obdobně řešitelným problémům. 

                                                
233 Jakož i v minulosti věnovali zvýšenou pozornost sporným otázkám nutné obrany jeho předchůdci. 
234 Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 145 
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4.2. Podstata a účel institutu nutné obrany v trestním zákoníku a jeho 

obecná charakteristika 

Podstatou nutné obrany je odvracení protiprávního útoku na zájmy chráněné 

trestním zákonem, a to takovým činem, který by za jiných okolností byl trestným činem 

namířeným proti útočníkovi. Protože však tímto činem ten, kdo protiprávní útok 

odvrací, chrání stejné zájmy jako chrání trestní zákon, jedná ve shodě s účelem tohoto 

zákona, a jeho jednání je v důsledku toho legalizováno. Čin v nutné obraně je tedy 

činem oprávněným a nemůže být postižen jako trestný čin ani jinak sankcionován.
235

 

I u nutné obrany, stejně jako u krajní nouze, je tedy přítomen střet zájmů - mezi 

zájmy hájenými obráncem a zájmy útočníka. Řešíme-li takovýto střet zájmů, můžeme 

vyjít z potřeby preference některých z nich buď na základě porovnání jejich hodnot, 

nebo podle toho, kdo je nositelem konkrétního zájmu (tedy jestli útočník nebo někdo 

jiný). 

Nutná obrana vychází převážně z druhého řešení a preferuje zájmy, které hájí 

obránce. Nemusí se nutně jednat o zájmy jeho vlastní. V nutné obraně je oprávněn 

jednat každý, a to na ochranu zájmů vlastních i cizích, individuálních i společenských. 

Ostatně ochranu zájmů individuálních a společenských nelze od sebe zcela oddělit. Jak 

píše Kuchta: „Třeba vzít v úvahu, že ochranou individuálního zájmu se vždy 

zprostředkovaně prosazuje i zájem společenský, naproti tomu společenský zájem…v 

sobě zahrnuje i zájmy jednotlivců, neboť právě právní řád a jeho řádné fungování má 

sloužit v první řadě pro ochranu jejich individuálních práv.“
236

 Řečené přímo souvisí s 

v současné době zřejmě nejrozšířenější odůvodněním institutu nutné obrany. Za pramen 

práva nutné obrany je považována jednak sebeochrana, důvod individuální povahy, 

jednak prosazování právního řádu jako celku, důvod sociální (společenské) povahy. 

Tyto dva důvody pak působí vždy do jisté míry v jednotě, jsou za současného stavu 

neoddělitelné. Praktickým projevem koncepce např. je, že v nutné obraně nelze chránit 

jakékoli individuální zájmy, ale pouze ty, které byly společností uznány za hodné 

ochrany - v případě nutné obrany v rámci trestního práva tedy zájmy chráněné trestním 

                                                
235 Viz Nejvyšší soud ČSSR sp. zn. Pls 5/65 (č. II/65 Sb. rozh. tr.): „Stav nutné obrany je důvodem 

vylučujícím nebezpečnost činu pro společnost (pozn. aut. společenskou škodlivost) i jeho nedovolenost 

(pozn. aut. protiprávnost), takže čin provedený v nutné obraně není trestným činem a nemůže být 

postižen trestem ani sankcí (pozn. aut. jinou sankcí).“ 
236 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 45 
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zákonem. Obecně tak lze uvést, že nutná obrana je uplatněním práva proti bezpráví.
237

 

Obětovány jsou naopak zájmy útočníkovy (a pouze zájmy útočníkovy
238

), aby tak 

byl útok odvrácen. Jeho zájmy přitom nezasluhují takové ochrany, jako zájmy třetích 

(nezúčastněných) osob, které jsou zpravidla poškozovány nebo ohrožovány v krajní 

nouzi. Útočník totiž sám svým jednáním (útokem) vyvolal situaci nutné obrany, a proto 

má nést riziko z jeho jednání vzešlé. Podmínky nutné obrany jsou tak, oproti 

podmínkám krajní nouze, mírnější. Vyžadována není zejména proporcionalita mezi 

obětovanými zájmy útočníka a zájmy ochraňovanými obráncem. Je pouze zakazována 

zcela zjevná nepřiměřenost.
239

 Rovněž není požadována subsidiarita, což souvisí navíc, 

kromě řečeného, i se zásadou: „Das Recht braucht dem Unrecht keineswegs zu 

weichen.“ - právo nemusí v žádném případě ustupovat před bezprávím - formulovanou 

již koncem 19. stol. na půdě německé nauky trestního práva.
240

 Logicky také nelze 

uplatňovat ani požadavek nebezpečí snášet.
241

 Jsou-li však jednáním v nutné obraně 

zasaženy zájmy jiných osob než samotného útočníka, je třeba posuzovat jednání vůči 

těmto osobám, a jeho následek na jejich zájmech, podle podmínek krajní nouze - není 

zde dán důvod podmínky zmírňovat. 

Možnost obětovat útočníkovy zájmy však nelze chápat zcela absolutně. 

„Protiprávní útok však nezbavuje útočníka všech jeho práv.“
242

 Obránci nelze dát 

neomezené možnosti. Jejich omezení se zakládá jak na principu humanity
243

, tak 

vyplývá z tvrzení, že: „Každý stát musí takové případy regulovat a limitovat, aby 

předešel projevům zvůle a hrozící anarchie, které by porušili postulát právního státu.“
244

 

Ostatně mám za to, že neomezená nutná obrana by narušovala postulát lidské 

pospolitosti ve formě státu vůbec. Ochrana zájmů chráněných trestním zákonem, za 

pomoci represe protiprávního chování legalizovaným násilím, je totiž primárně funkcí 

                                                
237 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 329, autorem části Šámal, P. shodně se Solnař, V.; Císařová, 

D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 145 , jakož i s dalšími. 
238 Jediná výjimka z této zásady, související s neoddělitelným propojením zájmů jiných, od útočníka 
odlišných, osob s útokem (zejména skrze útočníkem užívané nástroje), bude popsána v kap. 4.3.3. 
239 Byť i v rámci přiměřenosti se vzájemná proporce/disproporce zájmů obětovaných a ochraňovaných 

projeví (Blíže viz kap 4.3.5.) 
240 Dolenský, A.: Střílet nebo nestřílet?, Právní praxe v podnikání 2/1997, str. 40 
241 Jelínek, J. a kol.: TPH 2009, str. 249 
242 Novotný, F.; Paroulková, V.: K některým otázkám nutné obrany in Pocta Dagmar Císařové k 75. 

narozeninám, 1. vydání, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007, str. 90 
243 Hruška, J.: Institut nutné obrany ve světle navrhované rekodifikace trestního zákoníku, Trestní právo 

12/2007, str. 13 
244 Novotný, F.; Paroulková, V.: Něk. ot. N. O. 2007, str. 89 
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takové pospolitosti. 

Je ale zřejmé, že veřejné orgány nejsou vždy schopny účinně zasáhnout v místě a 

čase ohrožení těchto zájmů. Svémoc v podobě nutné obrany tak v takových případech 

nahrazuje nedostatek ochrany zájmů chráněných trestním zákonem ze strany veřejné 

moci, zejména proto, aby na nich nedocházelo k nenahraditelným újmám. Kromě toho 

je i z preventivního hlediska žádoucí, aby útočník věděl, že může narazit na okamžitou, 

bezprostřední a ráznou obranu. Jak píše Kuchta: „Vědomí, že by útok narazil na 

rozhodný odpor, může odradit mnohem účinněji než nejistá vyhlídka na odpykání trestu 

pachatele nebo na náhradu škody z jeho strany.“
245

 

Preventivní funkce nutné obrany se ovšem nerealizuje jen vůči pachateli ani 

pouze ex ante. I zabránění v již započaté avšak ještě nedokončené trestné činnosti má 

značný preventivní význam, neboť výchovný účinek je tím intenzivnější, čím dříve po 

započetí trestného jednání útočníka nastupuje reakce obránce. Hruška zdůrazňuje, že 

nutná obrana může navíc postihovat i latentní trestnou činnost, čímž má značnou 

výhodu oproti preventivnímu působení trestu.
246

 Konečně správně uplatněná nutná 

obrana posiluje i morální povědomí všech členů společnosti a může je motivovat, aby se 

také oni postavili v mezích zákona na odpor jsou-li svědky bezpráví, nebo stanou-li se 

sami jeho oběťmi. 

Účelem nutné obrany je tedy poskytnout každému možnost vystoupit na ochranu 

protiprávním útokem napadených zájmů chráněných trestním zákonem, ať již se jedná o 

zájmy jeho vlastní, zájmy cizí, zájmy charakteru převážně individuálního nebo spíše 

společenského, a suplovat tak tímto svým zásahem nedostatečnou ochranu těchto zájmů 

ze strany orgánů veřejné moci v daném místě a čase, aniž by za takovéto své jednání 

čelil negativním právním následkům (splní-li podmínky nutné obrany podle § 29 TZ). 

Zásadně však není účelem nutné obrany dovolit obránci útočníka nějak trestat (to je již 

výhradně úkolem orgánů veřejné moci), nebo se na něm dokonce mstít (sama motivace 

obráncova jednání pomstou však nutnou obranu nevylučuje). 

Jednáním v mezích nutné obrany je vyloučena protiprávnost činu a samo takové 

jednání je právně aprobováno, dovoleno. Proti nutné obraně tak není nutná obrana 

přípustná (neboť jednání v nutné obraně nemůže být protiprávním útokem). Mám za to, 

že přípustná proti nutné obraně není ani krajní nouze, byť nebezpečí odvracené v rámci 

                                                
245 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 8 
246 Hruška, J.: Tr. pr. 12/2007, str. 14 
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krajní nouze nemusí pocházet nutně z protiprávního jednání. Pokud totiž obránce splní 

podmínky nutné obrany, směřuje jeho jednání k následkům bezprostředním, adekvátním 

a nutným, třebaže nejsou pro útočníka příznivé. Jednání směřující k takovým následkům 

pak nelze odvracet za podmínek krajní nouze.
247

 

Jak již bylo několikráte řečeno, v nutné obraně může jednak kdokoli. Stejně, jako 

je tomu u krajní nouze, je i nutná obrana právem, nikoli povinností. Povinnost jednat za 

stavu, který by umožňoval jednání v nutné obraně, je i zde přímo stanovena pouze 

některým osobám, jimž byla zvláštními právními předpisy uložena povinnost chránit 

určité zájmy, jinak chráněné též trestním zákoníkem. Šámal v komentáři výslovně 

zdůrazňuje, že jejich úkony se pak řídí předpisy o plnění těchto povinností.
248

 

Vyloučení protiprávnosti jednání těchto osob se tedy bude dít na základě institutu 

výkonu práva a plnění povinnosti (nebo, ve specifickém případě, na základě 

oprávněného použití zbraně - § 32 TZ). I zde tak expandují podmínky nutné obrany 

mimo trestní zákoník, aniž by expandoval institut sám. 

Jedná-li v nutné obraně osoba vůči jejímž zájmům není útok směřován, nazývá 

literatura takové jednání pomocí v nutné obraně. V souladu s tím, co již bylo řečeno u 

krajní nouze v kap. 3.2. na str. 41, mám za to, že i pojem „pomoc v nutné obraně“ je 

třeba chápat jako juristickou metodu odlišující dvě kategorie osob, u nichž lze na 

základě empirických poznatků předpokládat zpravidla odlišný psychický stav. Pojem 

nutné obrany je natolik široký, že zahrnuje i pomoc v nutné obraně.
249

 

Proto i zde zastávám názor, že není na překážku nutné obraně nevole subjektu 

chráněného zájmu, pokud jeho volní vztah k jednání „útočníka“ a k jeho následkům 

nevylučuje samu protiprávnost „útoku“, a tedy útok vůbec (např. při tzv. „Svolení 

poškozeného“ podle § 30 TZ). Nesouhlasím tak s Kuchtou, když tvrdí, že pomoc 

v nutné obraně je vyloučena i případě, že subjekt napadených zájmů se sice bránit chce, 

ne však určitým způsobem (např. nechce použít střelné zbraně proti příbuznému), nebo 

se chce bránit vůbec sám.
250

 Pomoc v nutné obraně není právní kvalifikací jednání, a 

                                                
247 Explicitní vyjádření zákazu užití krajní nouze proti nutné obraně přímo v rámci rozboru institutu nutné 

obrany jsem z moderní literatury, vydané po 1. 1. 2010, nalezl pouze v publikaci Kratochvíla a kol. 

(Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 388). Publikace však pracuje s protiprávností jako 

se znakem skutkové podstaty trestného činu. Domnívám se proto, že vyloučení krajní nouze proti jednání 

v nutné obraně provádí zřejmě na základě odlišného mechanismu, než jaký zde užívám 
248 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 330, autorem části Šámal, P. 
249 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 51 
250 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 121 - 122 
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nelze proto pro ni žádat jiných podmínek, než pro nutnou obranu samu, ani ji činit 

závislou na vůli subjektu chráněných zájmů, pokud tato vůle není právně relevantní. 

Kdyby tomu tak bylo, mohli bychom dojít k velmi nešťastným posouzením určitých 

situací. Tak např. mějme případ, kdy podnapilý syn před místní restaurací užije na 

svého otce násilí v úmyslu zmocnit se jeho peněženky. Otec se počne bránit, avšak 

nechce synovi způsobit žádné závažnější újmy, ani vůbec nechce, aby se do celé věci 

„kdokoli míchal“. Výslovně však svou vůli neprojeví. Celou situaci pozoruje 

nezúčastněný kolemjdoucí a rozhodne se otci pomoci. Když však počne odvracet synův 

útok na otce, obrátí se syn místo toho proti kolemjdoucímu a zlomí mu nos. Pokud 

bychom přijali Kuchtův výklad, museli bychom nutně nejen potrestat kolemjdoucího za 

jakýkoli čin, který spáchal vůči synovi tím, že odvracel jeho útok na otce (protože nutná 

obrana by byla vyloučena vůlí otce - byť třeba nevyjádřenou), ale dokonce bychom 

museli pravděpodobně i právně aprobovat jednání syna, kterým způsobil újmu 

kolemjdoucímu, neboť ten by byl v podstatě útočníkem a jednání syna tedy nutnou 

obranou. Takový výsledek je dle mého názoru jen těžko přijatelný. Jedinými 

podmínkami nutné obrany jsou podmínky výslovně uvedené v § 29 TZ, které jsou 

předmětem následujících kapitol. 

4.3. Podmínky nutné obrany, případy jejich nesplnění a překročení 

mezí nutné obrany 

4.3.1 Obecný úvod k problematice podmínek a překročení mezí nutné 

obrany 

Z podstaty nutné obrany vyplývá, že umožňuje za určitých okolností beztrestně 

spáchat čin, který by za jiných okolností byl považován za čin trestný. Takovéto 

okolnosti zpravidla nazýváme podmínkami nutné obrany a nelze je ponechat jako 

prázdný pojem. Právo musí svým adresátům poskytovat dostatečnou jistotu ohledně 

svého obsahu a zároveň se tímto svým obsahem rovněž musí snažit zabraňovat svému 

vlastnímu zneužití. Rezignací na úpravu podmínek u tak základní okolnosti vylučující 

protiprávnost, jakou je nutná obrana, a ponecháním jejich vymezení kupříkladu zcela na 

soudní praxi, by určitě takovéto požadavky nesplnilo. Postup by skýtal obrovské riziko 

možnosti rozsáhlého zneužívání institutu, stejně jako silně znesnadňoval pozici 

obráncovu, neboť, jak říká Dolenský, je žádoucí nastavit jasné hranice nutné obrany 
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zvlášť proto, že je musí člověk aplikovat sám, mnohdy za situace, kdy není čas na 

dlouhé úvahy.
251

 

Pakliže u podmínek krajní nouze bylo hned v úvodu obdobné kapitoly (kap. 

3.3.1.) možné podat jejich stručný seznam, u nutné obrany není situace tak jednoduchá. 

Císařová a Čížková ve své práci správně upozornily, že pojem podmínek nutné obrany 

není v naší teorii ani praxi jasně vymezen.
252

 Mezitím co u podmínek krajní nouze šlo 

najít poměrně širokou shodu na jejich znění a systematizaci, u nutné obrany jsou rozdíly 

mezi jednotlivými autory a publikacemi výraznější. 

Velmi složitě systematizuje podmínky nutné obrany ve své monografii Kuchta. 

Podle svých slov pojímá za podmínky nutné obrany útok, jeho protiprávnost a 

nebezpečnost, přímou hrozbu nebo trvání útoku, skutečnost (reálnost) útoku, podmínky 

vážící se k osobě obránce a k formě obranného jednání, zaměření obrany proti 

útočníkovi, potřebnost obrany, přiměřenost obrany a subjektivní zaměření obránce 

k obraně.
253

 Jeho vyjádření ovšem nekoresponduje zcela s následující systematikou 

kapitol jeho monografie, jejich obsahem, ani s vnitřním členěním textu těchto kapitol, 

čímž jsou do značné míry zastřeny rozdíly mezi tím, co přesně považuje Kuchta za 

podmínky nutné obrany, co za jejich pouhé součásti a co je ve skutečnosti pouhým 

důsledkem správného výkladu a aplikace těchto podmínek. Tento systém podmínek, 

včetně zmíněného problému, pak přenáší jako autor příslušné části i do publikace 

Kratochvíla a kol. (byť s drobnými odlišnostmi).
254

 Navíc jsou některé Kuchtou 

vymezené podmínky nutné obrany v rámci naší právní úpravy v podstatě prázdnou 

množinou (např. forma obranného jednání - která bude mít v našich podmínkách pouze 

vliv na přiměřenost nutné obrany, sama o sobě však závazně stanovena není, a tedy ji 

dle mého názoru nelze považovat za „podmínku“ nutné obrany v pravém slova smyslu). 

Věc je pochopitelná, neboť se Kuchta v obou textech věnuje rozsáhle právní 

komparatistice mezi zahraničními úpravami a českou úpravou nutné obrany, přičemž 

právě zahraniční úpravy stanoví u nutné obrany nezřídka zvláštní podmínky, které české 

trestní právo u tohoto institutu nezná. 

 Jiné obecné vymezení a systematizace podmínek nutné obrany jsou nabízeny 

                                                
251 Dolenský, A.: Přiměřenost N. O. 1969, str. 22 
252 Císařová, D.; Čížková, J.: Aktuální problémy nutné obrany z hlediska nových kodifikací, Acta 

Universitatis Carolinae -Iuridica 1/1986, str. 37 
253 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 72 - 73 
254 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 372 - 386 
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publikací Jelínka a kol., která za podmínky nutné obrany považuje: A.) přímo hrozící 

nebo trvající útok, B.) útok směřující proti zájmu chráněnému trestním zákonem, 

C.) požadavek, aby nebyla nutná obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
255

 

V současné nauce asi nejrozšířenější obecná charakterizace a systematizace 

podmínek nutné obrany odpovídá systematice trestního zákoníku. Za podmínky nutné 

obrany jsou tak považovány: I.) podmínka odvracení přímo hrozícího nebo trvajícího 

útoku na zájem chráněný trestním zákonem, II.) podmínka, že obrana nesmí být zcela 

zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Z takovéhoto pojetí vychází publikace Novotného, 

Součka a kol.
256

 a reedice Solnařových Základů trestní odpovědnosti
257

, zřejmě jej 

upřednostňuje i Šámal v komentáři
258

 (byť systematika samotného textu komentáře 

odpovídá spíše výše uvedenému pojetí publikace Jelínka a kol.) a je patrně přijímáno i 

publikací Chmelíka a kol.
259

, jakož i autory řady dalších odborných textů. Hruška 

uvedené podmínky označuje jako „skupiny znaků“ a podmínku sub I.) při výkladu dále 

vnitřně diferencuje.
260

 

Z uvedeného je zřejmé, že i když lze nalézt převládající názor, určité konkrétní 

znění a systematizace podmínek nutné obrany v nauce nijak pevně etablovány nejsou. 

Různí autoři a publikace tak přijímají takovou obecnou charakteristiku a systematizaci 

podmínek nutné obrany, která odpovídá jejich názorům a potřebám při výkladu. Nadto 

vykazují-li obsahové sumy všech podmínek navzájem u konkrétních autorů určité 

rozdíly, vykazují je nezávisle na autorem zvolené obecné charakteristice a 

systematizaci, ale tyto rozdíly se stávají zřejmými až při výkladu obsahu jednotlivých 

podmínek. Pro účely této práce volím následující obecné vymezení a systematizaci 

podmínek nutné obrany, a za její podmínky vyplývající z § 29 TZ považuji: 

 

1. odvracení útoku na zájem chráněný trestním zákonem 

2. útok přímo hrozící nebo trvající 

3. že obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku 

 

                                                
255 Jelínek, J. a kol.: TPH 2009, str. 249 
256 Novotný, F.; Souček, J. a kol.: TPH 2010, str. 159 
257 Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 147 (Text reedice v této věci plně 

odpovídá původním myšlenkám Solnařovým. (Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 101)) 
258 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 329, autorem části Šámal, P. 
259 Chmelík, J. a kol.: TPH č. obecná 2009, str. 146 
260 Hruška, J.: Tr. pr. 12/2007, str. 14 
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Takový výčet podmínek nutné obrany v podstatě odpovídá výčtu podanému 

Vokounem
261

 či Císařovou a Čížkovou
262

 a umožňuje podle mého názoru provést jejich 

rozdělení obdobně, jako jsem to již učinil výše u podmínek krajní nouze, totiž podle 

kritéria, zda nenaplnění té které podmínky povede k tomu, že zde nebude situace nutné 

obrany, ale situace nutné obraně blízká, nebo k tomu, že situace bude vlastně z hlediska 

problematiky nutné obrany indiferentní realitou. Stejně, jako v případě podmínek krajní 

nouze, považuji takové rozdělení podmínek nutné obrany, a na něj navazující vymezení 

obsahu pojmu překročení mezí (resp. vybočení z mezí či excesu
263

) nutné obrany, za 

praktičtější, než rozdělení těchto podmínek, a na něj navazující vymezení obsahu pojmu 

překročení mezí, podle kritéria, zda je možno při nesplnění té které podmínky vůbec 

jednat, nebo zda podmínku lze splnit či nesplnit teprve až určitým způsobem jednání - 

tedy na podmínky stav nutné obrany utvářející a podmínky tvořící meze vlastního 

dovoleného jednání v nutné obraně.
264

 (Blíže viz kap. 3.3.1.) 

Vůči praktickému významu dělení podmínek nutné obrany na podmínky stav 

nutné obrany utvářející a podmínky tvořící meze vlastního dovoleného jednání (a tedy i 

vůči na něj navazujícímu vymezení obsahu pojmu překročení mezí nutné obrany) bude 

totiž opět negativně působit jeho konfrontace se současnou platnou právní úpravou, 

stejně jako nemožnost přesvědčivě prokázat, že by se z empirického hlediska co do 

společenské škodlivosti nějak výrazně lišila jednání v situacích „nepřítomnosti stavu 

nutné obrany vůbec“ od „překročení mezí nutné obrany při jednání za tohoto stavu“ (viz 

argumentace v kap. 3.3.1. na str. 44 v odstavci třetím a čtvrtém od začátku kap.
265

). 

                                                
261 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 62 - 64 
262 Císařová, D.; Čížková, J.: A.U.C.I. 1/1986, str. 24 (Na uvedeném textu lze rovněž demonstrovat 

proměnlivost obecného vymezení a systematizace podmínek nutné obrany, když na str. 37 je 

systematizace podmínek provedena jako výše v textu v případech sub I.) a II.).) 
263 K užívání pojmů překročení mezí, vybočení z mezí a exces a promiskue viz poznámka pod čarou č. 

130. 
264 I u nutné obrany, obdobně jako u krajní nouze, provádí či respektuje takovéto rozdělení podmínek na 

podmínky stav nutné obrany utvářející a podmínky tvořící meze vlastního dovoleného jednání v nutné 

obraně řada právních teoretiků. Činí tak např. Kuchta (Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 72 - 73) nebo F. 
Novotný a Paroulková (Novotný, F.; Paroulková, V.: Něk. ot. N. O. 2007, str. 90). Jeho přirozený 

důsledek v podobě vymezení obsahu pojmu překročení mezí nutné obrany tak, že za „překročení mezí“ 

lze v pravém slova smyslu považovat pouze porušení zákazu zcela zjevně nepřiměřenosti, však zůstává 

těmito teoretiky z praktických důvodů často opomíjen. 
265 Zde obsaženou argumentaci je třeba výrazněji pozměnit pouze ve dvou směrech. Zaprvé nelze 

přehlédnout, že na rozdíl od konstrukce § 28 TZ, konstrukce § 29 TZ alespoň zdánlivě respektuje dělení 

podmínek na podmínky stav nutné obrany utvářející a podmínky tvořící meze vlastního dovoleného 

jednání - při rozvržení textu do jednotlivých odstavců. Důvodová zpráva, která byla předložena v rámci 

legislativního procesu při schvalování současného trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., se však k věci opět 

nijak nevyjadřuje (srov. sněmovní tisk 410/0 ze dne 25. 2. 2008, str. 211). Je tak v celku možné, že 
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Recentní literatura si tak při vymezení obsahu pojmu překročení mezí nutné 

obrany znovu vypomáhá situacemi nutné obraně blízkými.
266

 Bude tak opět potřeba 

určit, jaké podmínky, či podmínka, nutné obrany musí být minimálně naplněny, či 

naplněna, aby bylo možné vůbec hovořit o situaci nutné obraně blízké. 

Konečně i zde bude možno, stejně jako při řešení obdobné problematiky u krajní 

nouze, vyjít z textu ustanovení § 41 písm. g) TZ a § 58 odst. 6 TZ a z jejich dikce 

abstrahovat poznatek, že pro přítomnost situace nutné obraně blízké postačí podle 

našeho platného práva naplnění podmínky odvracení útoku na zájem chráněný trestním 

zákonem, výše uvedené sub 1 (k postupu při abstrakci takového poznatku viz kap. 

3.3.1., str. 45 - 46, odstavec šestý a sedmý od začátku kap.
267

). Je-li tato podmínka 

splněna, pak ani kumulativní nesplnění podmínek výše uvedených sub 2 a 3 nemůže 

situaci nutné obraně blízkou odstranit. Naproti tomu není-li podmínka sub 1 naplněna, 

nemůže situace nutné obraně blízká vůbec vzniknout, a to ani kumulativním naplněním 

podmínek sub 2 a 3, tím méně naplněním pouze některé z nich. 

Abstrahovaný poznatek lze podle mého názoru účinně ohájit i po stránce čistě 

materiální. Právě naplněním podmínky sub 1 bude totiž vznikat onen pro nutnou obranu 

příznačný konflikt specifických zájmů (zájmů ohrožených útokem a zájmů útočníka), 

který odlišuje situace nutné obrany a nutné obraně blízké od situací z hlediska tohoto 

institutu indiferentní reality.
268

 Rovněž bez existence, resp. znalosti, odvraceného útoku 

nebude ve zcela konkrétní situaci možné alokovat s ním spojené body na časové ose, ani 

určit, jaká obrana bude útoku již zcela zjevně nepřiměřená. Při nesplnění podmínky sub 

1 tak podmínky sub 2 a 3 postrádají konkrétní obsah, a není tak možno vůbec uvažovat 

ani o jejich naplnění, natož že by snad takové naplnění formovalo situaci nutné obraně 

blízkou, ani o jejich nenaplnění - splnit či nesplnit absolutně nekonkrétní požadavek je 

                                                                                                                                          
zákonodárce při rozvržení textu do odstavců neměl na mysli uvedené dělení podmínek, ale kupříkladu 

přehlednost textu. (Srov. Hruška, J.: Tr. pr. 12/2007, str. 17) Zadruhé značně společensky škodlivé 

případy překročení zákazu zcela zjevné nepřiměřenosti budou způsobovány spíše jinými poměrně častými 
lidskými neřestmi, než je sobectví, např. prchlivostí či krutostí. 
266 Srov. Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 337 nebo Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 

2009, str. 386 , jakož i další. (K užití pojmu situace místo literaturou zpravidla užívaného pojmu stav viz 

poznámka pod čarou č. 132.) 
267 Zde uvedený postup abstrakce poznatku není kromě záměny příslušných pojmů třeba nijak upravovat. 
268 Je třeba říci, že za indiferentní realitu z hlediska problematiky nutné obrany bude třeba považovat i 

situace krajní nouze, či krajní nouzi blízké. To, že je situace krajní nouzi blízká nebo že zde je situace 

krajní nouze, totiž, vzhledem ke speciálním požadavkům na útok, které jej odlišují od nebezpečí obecně, 

nijak nezaručuje, že situace bude zároveň blízká nutné obraně nebo dokonce nutnou obranou bude. Vztah 

speciality nutné obrany vůči krajní nouzi je v tomto ohledu vztahem jednosměrným. 
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objektivně nemožné.
269

 

V závislosti na splnění či nesplnění konkrétních podmínek nutné obrany tak 

budou vznikat v objektivní realitě tři situace: 

 

I. situace, které jsou z hlediska nutné obrany realitou zcela indiferentní 

II. situace nutné obraně blízké 

III. situace nutné obrany 

 

Zaneseme-li tyto situace do Vennova diagramu vzhledem k tomu, jak mnoho se 

konkrétní situace blíží ideálu ochrany ohroženého zájmu chráněného trestním právem 

bez obětování jiného zájmu vůbec (tedy nejen zájmu chráněného trestním právem), pak 

bude takové vyobrazení odpovídat dvěma soustředným kruhům o rozdílných 

poloměrech, kdy obsah menšího kruhu bude tvořen situacemi nutné obrany, obsah 

většího kruhu situacemi nutné obraně blízkými, středem obou bude zmíněný ideál a 

situace z hlediska nutné obrany indiferentní reality budou tvořit samu rovinu diagramu, 

do které budou příslušné kruhy zaneseny. Povšimneme-li si poté, jak se v rámci 

takového diagramu projevuje nesplnění jednotlivých podmínek nutné obrany, zjistíme, 

že při nesplnění podmínek nutné obrany sub 2 nebo/a 3 vzniklou situaci nutné obraně 

blízkou bude oddělovat od situací nutné obrany vždy pouze jediná mez, tvořená 

odvodem menšího kruhu, mez nutné obrany samé. Pokud však nebude splněna 

podmínka sub 1, budou vzniklou situaci od situací nutné obrany oddělovat naopak vždy 

meze dvě, tvořené obvody obou kruhů, totiž mez nutné obrany samé a mez situace 

nutné obraně blízké. Navíc při jejím nenaplnění v podstatě ony dvoje překračované 

meze nebude možno pevně stanovit. Nenaplnění podmínky sub 1 se tak neprojevuje 

jako pouhé překročení mezí nutné obrany a její splnění není naopak pouhým 

nacházením se uvnitř určitých mezí. Obé je multidimenzionálním fenoménem, 

utvářejícím v pevných hranicích sám systém a působícím uvnitř něj jinak, než naplnění 

či nenaplnění podmínek sub 2 nebo/a 3. 

Proto se domnívám, že pod pojmem překročení mezí nutné obrany je třeba chápat 

                                                
269 Lze si povšimnout, že podmínka nutné obrany v této kapitole uvedená sub 1 vykazuje po materiální 

stránce vůči podmínkám sub 2 a 3 srovnatelných zvláštních vlastností, jako její obdoba u krajní nouze 

(odvracení nebezpečí hrozícího zájmu chráněnému trestním zákonem) vykazuje vůči všem ostatním 

podmínkám krajní nouze (srov. kap. 3.3.1 str. 46 odstavec osmý od začátku kap.). 
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nenaplnění některé nebo obou podmínek nutné obrany výše uvedených sub 2 a 3. 

Naproti tomu při nenaplnění podmínky sub 1 podle mého názoru o pouhém překročení 

mezí nutné obrany hovořit nelze. 

Plně v korelaci s uvedeným pak lze užít i recentní literaturou a současnou praxí 

široce uznávané rozlišení případů vybočení z mezí nutné obrany, které lze zároveň 

považovat za bližší charakteristiku tohoto pojmu.
270

 Jde tedy o případy, kdy: 

 

1. obranné jednání bylo provedeno v době, kdy útok ještě bezprostředně nehrozil, 

nebo již netrval (tedy byl ukončen) - tzv. exces extenzivní - vybočení co do doby 

zákroku 

2. obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku - tzv. exces intenzivní - co 

do míry obranného zákroku 

 

V následujících kapitolách budu postupně provádět výklad obsahu jednotlivých 

podmínek nutné obrany a případů jejich nenaplnění. Tím bude v podstatě, při 

zohlednění již řečeného, proveden i výklad o jednotlivých uvedených druzích excesů 

(excesu sub a) u podmínky sub 2 a excesu sub b) u podmínky sub 3). Na prvém místě se 

ovšem, obdobně jako jsem to učinil již u krajní nouze, budu zabývat podmínkou sub 1 a 

případy jejího nenaplnění, neboť tím bude vlastně provedeno negativní vymezení 

obsahu pojmu překročení mezí nutné obrany. 

Totožně jako u krajní nouze, lze i u nutné obrany provést ještě jiná rozlišení 

různých druhů excesů, než je rozlišení uvedené výše. Rozlišovány jsou tak excesy 

stenické (jaré - ze zlosti, pomstychtivosti atd.) a excesy astenické (chabé - z leknutí, ze 

strachu, ze zmatku apod.
271

), pro jejichž rozlišení je určující motivace pachatele 

k vybočení z mezí nutné obrany. Excesy z nutné obrany mohou být rovněž rozlišovány 

podle zavinění, a to na exces úmyslný, nedbalostní nebo vůbec nezaviněný. Takováto 

rozlišování excesů budou nabývat na důležitosti v oblasti právních důsledků.
272

 

                                                
270 Srov. kupříkladu Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 337 nebo Chmelík, J. a kol.: TPH č. obecná 

2009, str. 149 , jakož i další. (V tomto případě je možno říci, že se jen velmi těžko bude hledat moderní 

literatura, která by zmiňovala exces z nutné obrany a neprováděla jeho zde uvedené rozdělení.) 
271 Podle učebnice O. Novotného, Vanduchové, Šámala a kol., nalezl exces chabý svůj odraz 

v privilegovaných skutkových podstatách obsažených v § 141 TZ a § 146a TZ (Novotný, O.; 

Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 273). 
272 Viz část 5. této práce. 
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4.3.2. Obecně k subjektivní stránce nutné obrany a jejích podmínek 

Ještě než začnu s výkladem jednotlivých podmínek a případů jejich nesplnění, rád 

bych na tomto místě (stejně jako u krajní nouze) věnoval pozornost požadavkům na 

subjektivní stránku jednajícího v nutné obraně. Odkazoval-li jsem se v předcházející 

kapitole rozsáhle do pasáží pojednávacích o krajní nouzi, pak si i zde dovolím velmi 

rozsáhlý odkaz do kap. 3.3.2., která o dané problematice pojednává pro institut krajní 

nouze, neboť pro nutnou obranu obdobně platí v kap. 3.3.2. již řečené - shodné jsou 

publikace, autoři částí i rozsah jejich požadavků na subjektivní stránku jednajícího v 

nutné obraně ohledně nutné obrany samé a jejích podmínek.
273

 Stejně tak publikace 

neposkytují žádné nové informace, které by můj náhled na problematiku změnily. 

Protože se však nutná obrana těší větší pozornosti ze strany odborné veřejnosti než 

krajní nouze, lze doplnit pojednání o celé otázce i o další názory. 

V rámci výkladu o nutné obraně požaduje Solnař „vůli k obraně“. Činí tak však 

pouze s konstatováním, že tato vyplývá z podstaty nutné obrany. Jakým způsobem vůle 

k obraně z pojmu či z litery zákona pramení, však nijak dále nerozvíjí. Z 

pokračování textu je pouze zřejmé, že jí vztahuje na všechny podmínky nutné obrany.
274

 

V rámci výkladu o omylu ovšem Solnař již přímo vyžaduje, aby se pachatel vědomě 

bránil, což považuje za patrně správné i proto, že „…zavinění musí zahrnovat i tyto 

okolnosti.“
275

 - přičemž „těmito okolnostmi“ jsou míněny podmínky nutné obrany. 

Solnař však zpětně odkazuje na hlavu a oddíl pojednávající o okolnostech vylučujících 

protiprávnost. Ani zde tedy není výslovně zmíněn jakýkoli postup, jímž by šlo 

požadavek zavinění dovodit z pojmu nutné obrany nebo z textu zákona. 

K problematice se na několika stránkách své monografie vyjadřuje i Kuchta. 

Zmiňuje německou nauku, dovozující požadavek vůle k obraně z principu prosazení se 

právního řádu, tedy aby obránce jednal s vědomím, že svým jednáním prosazuje právo 

proti bezpráví. Akcentuje přitom, že převážná část nauky žádá, aby obránce o situaci 

nutné obrany alespoň věděl. V souladu s tím pak vyjadřuje svůj názor, že považuje za 

                                                
273 Pro přehlednost uvádím konkrétní stránky pojednávající o problematice v rámci výkladu o nutné 

obraně: Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 321, autorem části Šámal, P. / Jelínek, J. a kol.: TPH 

2009, str. 242 / Novotný, F. a kol.: Kom. Eurounion 2010, str. 98, autorkou části Císařová, D. 
274 Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 106 (Obdobně i reedice Solnařových Základů trestní odpovědnosti. 

(Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 153)) 
275 Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 242 - 243 (Obdobně i reedice Solnařových Základů trestní 

odpovědnosti. (Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 307)) 
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rozhodující, zda obránce v okamžiku nutné obrany o existenci objektivních podmínek 

věděl či nikoli.
276

 Požaduje tedy intelektuální složku zavinění ke všem podmínkám 

nutné obrany. Má však zřejmě za to, že naznačené odůvodnění německou naukou 

trestního práva je zcela dostačující. Požadavek nijak konkrétně nedovozuje z textu 

tehdejšího trestního zákona č. 140/1961 Sb., a tedy ani není naznačen postup, jakým by 

tento požadavek šlo dovodit z textu současného platného a účinného trestního zákoníku 

č. 40/2009 Sb. 

Stejně, jako tomu bylo u krajní nouze, i u nutné obrany trestní zákoník mlčí o 

jakýchkoli požadavcích na subjektivní stránku jednajícího, které by bylo nutno naplnit, 

aby byly splněny podmínky nutné obrany. Ani Solnař ani Kuchta nenabízejí postup, jak 

takové požadavky na takto obecné rovině nalézt v textu zákona implicitně obsažené 

nebo je z něj dovodit. Kuchta pouze naznačuje dovození těchto požadavků z jednoho ze 

základních principů nutné obrany. Užití principu k doplnění chybějící právní úpravy se 

v teorii nazývá analogia juris. Takovéto analogické dovození by ovšem v tomto případě 

v řadě situací mohlo být jednajícímu na škodu, neboť by mohlo rozšiřovat nad rámce 

zákona podmínky trestnosti, a je tedy třeba jej považovat za analogii v neprospěch 

pachatele. 

Celou kapitolu lze tak zakončit konstatováním, že situaci zde považuji za stejnou, 

jako u krajní nouze. Mám za to, že na obecné rovině nelze pro podmínky nutné obrany 

dovodit či nalézt v textu zákona implicitně inkorporovaný požadavek jakékoli formy 

zavinění, či některé z jeho složek, a je třeba řešit dovození subjektivní stránky vždy ve 

spojitosti s konkrétní jednotlivou podmínkou nutné obrany. O jednotlivých podmínkách 

a případech jejich splnění či nesplnění již pojednávají následující kapitoly. 

4.3.3. Podmínka odvracení útoku na zájem chráněný trestním zákonem a 

její nesplnění 

Základní podmínkou, která musí být splněna, aby bylo vůbec možno hovořit o 

situaci nutné obraně blízké, je odvracení útoku na zájem chráněný trestním zákonem. 

Zájmy chráněné trestním zákonem byly již specifikovány v rámci výkladu o krajní 

nouzi v kap. 3.3.3. na str. 56. Zde tedy pouze stručně připomínám, že tyto zájmy jsou 

blíže rozvedeny v jednotlivých ustanoveních zvláštní části trestního zákoníku, jde jak o 

zájmy individuální (např. život, zdraví, svobodu, důstojnost, majetek atd.), tak o zájmy 

                                                
276 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 158 - 160 
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společenské (např. ústavní zřízení a celistvost území České republiky, životní prostředí 

atd.), a ochranu těmto zájmům poskytovanou trestním zákoníkem je pro účely nutné 

obrany třeba chápat kvalitativně (druhově), nikoli kvantitativně (z hlediska intenzity). 

Pouze jsou-li útokem ohroženy takto charakterizované zájmy, je možné naplnění této 

podmínky nutné obrany. V opačném případě podmínka naplněna nebude, a nebude zde 

tedy přítomna ani situace nutné obraně blízká. 

Útok je zpravidla charakterizován jako protiprávní jednání člověka, obvykle 

konání, ale i opomenutí. Typickým útokem ve smyslu § 29 TZ je trestný čin, nemusí 

tomu tak však být nezbytně. Útokem může být i čin nestíhatelný z procesních důvodů, 

čin u nějž absentuje některý ze znaků trestného činu (např. požadovaný věk pachatele 

nebo požadovaná forma zavinění), přestupek, správní delikt, čin jehož trestnost zanikla 

atd. Zákon explicitně nevylučuje nutnou obranu proti žádnému trestnému činu, u 

některých z nich si ji lze však jen těžko představit - je zde vyloučena již z povahy věci 

(např. u trestného činu „Dvojí manželství“ podle § 194 TZ nebo u trestného činu 

„Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ podle § 240 TZ). 

Část literatury nepřipouští obranu proti tzv. bagatelním útokům. Jedná se o 

případy invektiv velmi nízké intenzity, nepatrné škodlivosti (nebezpečnosti, závažnosti), 

majících povahu různých nepřístojností, klukovin, nezbedností apod., které tato 

literatura za útoky ani nepovažuje.
277

 Stejně jako Kuchta a Burda mám však za to, že i 

takováto jednání, byť mizivé intenzity a hrozící pouze minimálními následky, je možno 

považovat za útoky (samozřejmě za předpokladu, že jsou protiprávním jednáním 

člověka).
278

 Vzhledem ke způsobu útoku však bude muset být intenzita obrany proti 

těmto bagatelním útokům velmi nízká (slabá) a obranou způsobené následky nebudou 

moci být nijak závažné. Bude tak velmi obtížné, v praxi často až nemožné, u těchto 

bagatelních útoků neporušit zákaz obrany zcela zjevně nepřiměřené. Podmínka 

odvracení útoku na zájem chráněný trestním zákonem však bude i u těchto bagatelních 

útoků naplněna a stav nutné obraně blízký bude přítomen, což by se případně (při 

excesu) mělo projevit v oblasti právních důsledků. 

Útokem je výhradně jednání člověka. Člověkem je myšlena fyzická osoba a 

                                                
277 Např. Novotný, F.; Paroulková, V.: Něk. ot. N. O. 2007, str. 92 nebo Novotný, O.; Vanduchová, M.; 

Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 267 , jakož i další. 
278 Burda, E.: Útok, proti ktorému je prípustná nutná obrana, Trestněprávní revue 2/2010, str. 46 a 

Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 101 
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jednáním se rozumí projev vůle takové osoby ve vnějším světě. Proto útokem ve smyslu 

nutné obrany nebudou případy, kdy nebezpečí pro zájem chráněný trestním zákonem 

pramení z chování nikým neovládaného zvířete, neboť v nich nejde o jednání člověka, a 

vlastně ani o jednání vůbec - zvíře totiž jednání z pohledu platného práva není 

schopno.
279

 Za útok není rovněž možno považovat různé mimovolní lidské pohyby či 

zdržení se pohybů, ať již jsou jejich příčinou vůlí neovládané fyziologické procesy 

v těle dané osoby, anebo různé na vůli člověka nezávislé vnější síly nebo okolnosti. 

V takových situacích je totiž sice zdrojem nebezpečí činnost nebo nečinnost člověka, ta 

však není nesena jeho vůlí - není jejím projevem. Fyzická osoba zde působí jako pouhý 

objektivní příčinný faktor.
280

 Nejde proto v těchto případech o jednání, a tedy ani o útok 

ve smyslu nutné obrany. Útokem nejsou ani různá jednání právnických osob. Právnická 

osoba je sice de iure jednání schopna, avšak, jak bylo řečeno, útokem může být jen 

jednání osoby fyzické. Zákon sice takový požadavek na útok přímo neklade, je však 

uznáván prakticky veškerou odbornou veřejností. Na věci dle mého názoru nezměnil nic 

ani fakt, že od 1. 1. 2012 se naše trestní právo přestalo důsledně řídit principem societas 

delinquere non potest, neboť tohoto dne nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb. „o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim“. Jak totiž uvádí učebnice 

Kratochvíla a kol., jsou útoky právnických osoby vyloučeny z povahy věci.
281

 Že útok 

musí být jednáním fyzické osoby tedy není dovozováno pouze ze zmíněného principu. 

Příčiny je možno hledat v základních důvodech existence nutné obrany, ve zvláštní 

povaze jednání právnické osoby, v povaze právnické osoby jako pouhé právní 

konstrukce atd. V řadě případů by také bylo možno zpochybnit, zda zasažení zájmů 

právnické osoby by vůbec bylo způsobilé k odvracení útoku, zda by na něj mohlo mít 

nějaký vliv. Konečně za právnickou osobu bude vždy jednat (útočit) v konkrétním 

případě osoba fyzická, proti které samozřejmě již bude nutná obrana přípustná - její 

jednání bude možno považovat za útok ve smyslu nutné obrany. Navíc obrana proti 

jejímu jednání bude de iure i obranou proti jednání (útoku) právnické osoby.
282

 

Podmínka odvracení útoku na zájmy chráněné trestním zákonem tak nebude naplněna 

v případech, kdy nebezpečí pro chráněné zájmy nebude vůbec pocházet z lidského 

                                                
279 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 77 
280 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 79 
281 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 372 
282 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 372 
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jednání, neboť takové nebezpečí nebude možno považovat za útok. Půjde např. o 

případy, kdy pes (který v daném místě a čase není nikým ovládán) napadne sám od sebe 

kolemjdoucího, kdy kolem sebe osoba tluče pěstmi v epileptickém záchvatu nebo kdy 

člověk, který omylem vypadl z okna, ohrozí svým pádem další osoby. Takováto 

nebezpečí je možno odvracet pouze za podmínek krajní nouze podle § 28 TZ. 

Pozornost je ovšem třeba věnovat situacím, kdy je zvíře (z jehož chování pramení 

nebezpečí) někým ovládáno nebo člověk je k činnosti či nečinnosti (vyvolávající 

nebezpečí) někým fyzicky donucován (vis absoluta). V těchto případech je totiž 

přítomno jednání. Nepůjde však o jednání ovládaného zvířete (neboť ho není schopno) 

nebo fyzicky donucovaného člověka (neboť jeho činnost či nečinnost je způsobena 

vnější silou nebo okolnostmi - a tedy není projevem jeho vůle), ale o jednání osoby, 

která zvíře ovládá nebo člověka fyzicky donucuje. Tato osoba totiž jak zvíře, tak 

donucovaného, užívá jako nástrojů - byť jde o nástroje poněkud zvláštní povahy.
283

 

Protože obecně nelze efektivně oddělit nebezpečí způsobená tím, kdo užívá určitých 

nástrojů, a nebezpečí způsobená nástroji samotnými - jde o jedno komplexní nebezpečí, 

jeden komplexní útok - nelze tak činit ani v tomto případě, třebaže jsou nástroje užité 

k útoku zvláštní povahy.
284

 Za útočníka je nutno považovat toho, kdo nástrojů k útoku 

užívá, neboť je to právě jeho jednání, z něhož ve skutečnosti pramení ono komplexní 

nebezpečí, onen komplexní útok. V rozebíraných případech tak bude za útočníka 

považována sama osoba ovládající zvíře či fyzicky donucující jiného člověka. 

Důsledkem toho bude možnost v nutné obraně zasáhnout její zájmy. Půjde např. o 

případy, kdy je útočníkem na někoho poštván pes
285

 nebo je spoutaná fyzická osoba 

vláčena útočníkem po okolí jako živý štít. Probíraná podmínka je tak naplněna i tehdy, 

kdy útočník užívá k provedení útoku nástroje zvláštní povahy (a vůbec jakéhokoli 

nástroje obecně) - charakter užitého nástroje nijak nezbavuje jeho jednání povahy 

útoku. 

                                                
283 Mám za to, že v rámci okolností vylučujících protiprávnost není třeba povahu těchto nástrojů 
charakterizovat a rozlišovat podle nauky související s nepřímým pachatelstvím (§ 22 odst. 2 TZ). Nauka 

naopak zanáší do věci zcela neodůvodněně cizorodý prvek - zkoumání otázky kdo se svým jednáním stal 

pachatelem trestného činu, tedy kdo je za takový čin trestný. Nauka o okolnostech vylučujících 

protiprávnost však nepracuje s pojmem trestnosti činu, ale s pojmem jeho protiprávnosti. V jejím rámci se 

tedy zkoumá, kdo jednal protiprávně, a ne kdo jednal trestně. Paradoxně tak k sobě budou blíže mít 

situace, kdy útočník užije ovládaného zvířete, se situacemi, kdy užije „živého nástroje“ v podobě fyzicky 

donucovaného člověka, než budou mít později jmenované situace ke všem ostatním případům užití 

„živého nástroje“. 
284 Srov. Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 380 
285 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 330, autorem části Šámal, P. 
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Zmíněný charakter ovládaného zvířete či fyzicky donucovaného člověka jako 

nástrojů užitých k útoku má ostatně pro naplnění v kapitole rozebírané podmínky ještě 

jeden klíčový význam. Jak bylo zmíněno v úvodní kapitole 4.2., nelze připustit, aby 

v nutné obraně byly zasahovány zájmy třetích, na útoku nezúčastněných, osob. Kromě 

obecné argumentace vůbec smyslem a účelem existence nutné obrany, jakož i jejími 

základními principy, je třeba takové tvrzení vázat na samo platné právo. Mám za to, že 

tuto návaznost lze spatřovat v tom, že v případě těchto nezúčastněných osob absentuje 

při „obraně“ vůči nim právě podmínka odvracení útoku na zájmy chráněné trestním 

zákonem - samy tyto osoby totiž nevedou útok na chráněné zájmy, a tedy naopak ani 

jejich zájmy nepodléhají stejnému zacházení, jako zájmy útočníkovy. Jak ale píše 

Kuchta: „Otázkou je však výklad pojmu „na útoku nezúčastněná osoba“. Existují totiž 

situace, kdy zájmy třetích osob jsou tak propleteny s útokem, že s ním tvoří jeden celek 

a tyto třetí osoby již nelze patrně považovat za nezúčastněné. O takový případ by mohlo 

zejména jít, pokud útočník používá k útoku cizí nástroje nebo věci jako prostředky 

útoku (např. cizí zbraň), nebo pokud určité věci při útoku užívá (je oblečen v cizích 

šatech).“
286

 Toto Kuchtovo stanovisko považuji za správné a rovněž jsem ani 

v literatuře, ani v rozhodovací praxi, nenalezl názory, které by takové pojetí podrobovali 

kritice.
287

 Je tak třeba říci, že podmínka odvracení útoku na zájmy chráněné trestním 

zákonem je splněna i tehdy, když obránce zasahuje svým jednáním ty zájmy třetích 

osob, které jsou natolik provázány se samotným útokem, že je nelze od útoku oddělit. 

V praxi půjde např. o poškození cizí vzácné zbraně, kterou obránce v obraně vyrazí 

útočníkovi z ruky. Konečně charakter fyzicky donucované osoby či ovládaného zvířete 

jako nástrojů útoku se pak projeví v tom, že i pro tyto nástroje (třebaže jsou zvláštní 

povahy) a zájmy od útočníka odlišných osob na nich ulpívající (i když jsou takovými 

osobami samy tyto nástroje) platí výše uvedené. Podmínka odvracení útoku tak bude 

např. splněna i tehdy, kdy obránce tento útok odvrací zasažením fyzicky donuceného 

„živého štítu“ nebo poštvaného psa, který ovšem není ve vlastnictví osoby jej 

ovládající. Bude však třeba v těchto případech velmi pečlivě zkoumat, zda obranné 

jednání nebylo zcela zjevně nepřiměřené. Vznikne-li zásahem takového zájmu škoda, je 

za tuto škodu subjektu zájmu odpovědný útočník. Pokud ovšem zmíněné propojení 

zájmů není přítomno, pak podmínka naplněna není, a tyto zájmy nutnou obranou 

                                                
286 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 138 
287 Naopak obdobné stanovisko vyjadřoval již v roce 1912 Prušák. (Prušák, J.: Rak. pr. tr. 1912, str. 155) 
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zasahovat nelze. 

Výše uvedené platí mutatis mutandis i pro případy, kdy někdo užívá jiného 

člověka jako nástroje k útoku odlišným způsobem, než že ho fyzicky donucuje - tedy 

např. donucuje jej psychicky (vis compulsiva) nebo zneužije jeho omylu. I v těchto 

případech je osobu takto užívající jiného nutno považovat za útočníka a její jednání za 

útok ve smyslu nutné obrany. Esenciální rozdíl ale spočívá v tom, že takto užívaný 

člověk, byť je nástrojem v rukou útočníka, sám jedná. Proto, alespoň z tohoto úhlu 

pohledu, není vyloučeno, aby i onen užívaný člověk byl sám o sobě útočníkem a jeho 

zájmy bylo přípustné zasáhnout obranným jednáním, aniž by se vyžadovalo jejich 

propojení s útokem osoby jej užívající. Odpovědnost za škodu bude dle mého názoru 

třeba v těchto případech řešit zcela individuálně.
288

 

Z pojmu útoku dále vyplývá, že to musí být čin protiprávní. Především 

v minulosti existovaly pochybnosti, zda je třeba chápat protiprávnost jako kategorii 

subjektivní - „…tj. jako znak kvalifikující čin jako takový, který odporuje normě jako 

pravidlu určujícímu jednání, a ovšem se zřetelem k právnímu řádu jako celku.“
289

, nebo 

jako kategorii objektivní - tj. jako neoprávněné ohrožování či poškozování cizích zájmů 

bez ohledu na vlastnosti subjektu útoku a vnitřní (psychický) stav útočníka. Tato otázka 

je v literatuře téměř výhradně řešena ve spojitosti s otázkou, jak posuzovat útoky dětí, 

osob nepříčetných nebo osob jednajících ve skutkovém omylu. Čistě teoretické 

odůvodnění subjektivního pojímání protiprávnosti v podstatě v domácí literatuře podáno 

není. Solnař pouze říká, že takový výklad vyplývá přímo z pojmu útok.
290

 Objektivní 

pojímání protiprávnosti z teoretického hlediska odůvodňuje rozsáhle Kuchta. Za 

naprosto klíčový přitom považuji jeho argument, že sama protiprávnost jako 

protinoremnost, rozpor jednání s platným právem, vychází ze společenské 

nebezpečnosti (resp. v dnešní terminologii škodlivosti), která tvoří obsah a důvod 

protiprávnosti. Sama společenská nebezpečnost (resp. škodlivost) je pak kategorií 

objektivní, existuje ve fyzické realitě, a jednání je za protiprávní stanoveno 

zákonodárcem na základě této objektivní reality.
291

 Za velmi trefnou argumentaci 

                                                
288 Osoba užívaná totiž může o své vlastní vůli např. překročit rozsah svého užití co kvality nebo kvantity 

od ní vyžadovaného jednání osobou jí užívající. Vzhledem k obrovské diverzitě případů tak podle mého 

názoru nelze stanovit obecné pravidlo. 
289 Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 102 
290 Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 102 
291 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 86 - 93 
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obsahující teoretickou rovinu lze označit i tvrzení, že nežádá-li se, aby útok byl 

trestným činem, není odůvodněné ani žádat, aby útočník byl osobou trestně 

odpovědnou.
292

 V podstatě nežádá-li zákon u útoku bezezbytku naplnění objektivní 

stránky deliktu, není důvodu žádat ucelené naplnění požadavků na subjekt či subjektivní 

stránku. Jediné, co zákon přímo vyžaduje, je útok na objekt deliktu (zájem chráněný 

trestním zákonem). Objektivní pojímání protiprávnosti je tak lépe teoreticky 

odůvodněno. 

Z uvedených důvodů mám za to, že je třeba pojímat protiprávnost útoku jako 

kategorii objektivní. Postačí tedy, že jde o útok proti zájmům chráněným trestním 

zákonem. Ostatně takto pojímá protiprávnost v podstatě téměř veškerá moderní 

literatura.
293

 V návaznosti na řečené je tak namístě připustit nutnou obranu proti útokům 

dětí, osob nepříčetných i osob jednajících ve skutkovém omylu, a to v plném rozsahu a 

bez ohledu na to, jestli obránce o vlastnostech subjektu útoku (útočníka) či o jeho 

vnitřním (psychickém) stavu věděl. Obránce se tak může bránit i případě, že ví, že 

útočníkem je např. osoba trestně neodpovědná. Z ryze praktických argumentů pro 

takový výklad lze uvést např. některé argumenty zmíněné Nývltovou: Útok nepříčetné 

osoby může být velmi intenzivní, jeho provedení nepředvídatelné, a tudíž obrana proti 

němu daleko složitější než proti útoku osoby trestné odpovědné. Též osoby trestně 

neodpovědné pro nedostatek věku se dopouští velmi závažných činů a rovněž útok 

osoby jednající ve skutkovém omylu nemusí nutně být o nic méně nebezpečný, než útok 

útočníka naprosto si vědomého objektivní reality. Žádat po obránci, který je vystaven 

takové situaci, aby ještě přemýšlel, zda nejde útok odvrátit jinak než na úkor útočníka, 

je zcela nepřiměřené. Zvláštní zřetel na děti, nepříčetné osoby a osoby jednající ve 

skutkovém omylu, který požadují zastánci subjektivní koncepce protiprávnosti, lze pak 

brát v úvahu při hodnocení přiměřenosti. Je např. prakticky jisté, že jiná bude míra zcela 

zjevné nepřiměřenosti obrany vůči pětiletému nožem útočícímu dítěti a vůči dítěti, které 

takto útočí za obdobných podmínek a je mu čtrnáct let.
294

 

Konečně z výše řečeného vyplývá i postoj, jaký považuji za správný ohledně 

                                                
292 Císařová, D.; Čížková, J.: A.U.C.I. 1/1986, str. 29 shodně se Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 

331, autorem části Šámal, P. 
293 Např. Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 266 - 267 nebo Šámal, 

P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 331, autorem části Šámal, P. či Burda, E.: Trp. rev. 2/2010, str. 44 - 46 , 

jakož i další. 
294 Nývltová, I.: Objektivní a subjektivní koncepce protiprávnosti útoku a jejich vztah k právnímu 

posouzení obrany proti útoku osob trestně neodpovědných, Trestněprávní revue 7/2003, str. 205 - 206 
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zavinění útoku. Stejně jako to přímo říkají Kuchta a Burda, mám za to, že za útok je 

třeba považovat jakékoli společensky škodlivé jednání, neoprávněně ohrožující zájem či 

zájmy chráněné trestním zákonem, bez ohledu na zavinění.
295

 Kdybych totiž přijal tezi, 

že na útok se musí vztahovat zavinění jako na skutkovou podstatu trestného činu, pak 

bych musel nutnou obranu považovat za přípustnou pouze proti trestným činům, 

případně maximálně přestupkům anebo jiným správním deliktům, pakliže je u těchto 

správních deliktů zavinění vyžadováno.
296

 
297

 Na tom nic nemění ani fakt, že 

protiprávnost nepovažuji za součást skutkové podstaty, neboť na protiprávnost se beztak 

usuzuje ze stejných relevantních fyzicky existujících faktů, ze kterých se usuzuje na 

naplnění znaků skutkové podstaty. Útok, a potažmo tedy zavinění k němu, je tak třeba 

pojímat jako celek - nelze jej rozpadat na jednotlivé prvky a tímto způsobem z celého 

pojmu separovat protiprávnost jako objektivní a ke zbylé množině žádat zavinění. 

Kromě řečeného takovému přístupu svědčí i fakt, že zákon výslovně zavinění útoku 

nežádá. Přitom inkorporace takového požadavku do textu ustanovení by nebyla nijak 

složitá, a lze tedy soudit na úmysl zákonodárce, že tak neučinil záměrně. 

Další s útokem související otázkou je, jak přistupovat k nutné obraně proti 

úkonům úředních osob (dříve veřejných činitelů)
298

, tedy zda vůbec a případně které 

takové úkony lze považovat za útok ve smyslu nutné obrany. Zejména v minulosti se 

vyskytovaly názory, že připuštění nutné obrany proti úkonům úředních osob by vedlo 

k anarchii, a že tedy zde nutná obrana možná není. Takovéto názory však byly převážně 

obsaženy v zahraniční (zejména západoevropské) nauce a praxi.
299

 Mám za to, že v naší 

nauce i praxi je problematika pojímána ustáleněji. Již v roce 1912 Prušák uvádí do 

souvislosti „bezprávnost“ (resp. protiprávnost) útoku, její vyloučení výkonem práva či 

plněním povinnosti a konečně přípustnost nutné obrany proti „výkonu moci úřední“ 

(resp. úkonu úřední osoby): „Kdykoli osoba úřední moci zleužívá neb obor své 

působnosti překročuje…“ - neboť taková osoba jedná „bezprávně“ (resp. protiprávně), 

                                                
295 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 92 a Burda, E.: Trp. rev. 2/2010, str. 44 
296 Burda, E.: Trp. rev. 2/2010, str. 44 
297 A právě tak by nakonec často byla vyloučena nutná obrana vůči osobám jednajícím ve skutkovém 

omylu, osobám nepříčetným a dětem, kterou ovšem v předchozím textu považuji za správné připouštět. 
298 Srov. § 127 TZ a § 89 odst. 9 Tr. zák. 
299 Solnař, V.; Císařová, D.; Fenyk, J.: Reedice ZTO 2003, str. 149 či Kuchta, J.: Nutná obrana proti 

úkonům veřejných činitelů, Bulletin advokacie 8/1988, str. 46 (Slovy „buržoazní nauka a praxe“ - což je 

vzhledem k době publikace článku zcela pochopitelné.) 
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protože překračuje meze pro výkon práva či plnění povinnosti stanovené.
300

 Takovéto 

pojetí obsahově v podstatě odpovídá pojetí dnes v doktríně i praxi obecně 

uznávanému.
301

 Stručné a vystižné vyjádření soudobé koncepce v současné literatuře 

uvádí např. v komentáři Šámal. Říká, že nutnou obranu proti úkonům úředních osob je 

potřeba posuzovat z hlediska protiprávnosti, a připustit ji tedy tehdy, když úkony 

úředních osob jsou stiženy vadami, jež je zbavují povahy takovýchto úkonů; jsou to ty 

úkony, které vůbec nenáležejí do věcné pravomoci úřední osoby, která v konkrétním 

případě jedná
302

, a taktéž samozřejmě ty, které tvoří skutkovou podstatu trestného 

činu.
303

 
304

 Jak již bylo řečeno, je tento přístup v naší současné nauce i praxi obecně 

uznáván, je přístupem převládajícím a lze jej dle mého názoru považovat za správný.  

Útok úřední osoby ve smyslu nutné obrany tak bude přítomen pouze ve zmíněných 

případech, kdy je proti jejímu jednání podle převládající koncepce přípustná nutná 

obrana. Je-li úkon úřední osoby perfektní, nemůže být útokem (a tedy proti němu není 

přípustná nutná obrana), neboť není protiprávní.
305

 Je ještě důležité zmínit případy 

zajišťování výkonu rozhodnutí jiného orgánu příslušníky policie. Lze patrně vyjít 

z rozhodovací praxe a říci, že tito policisté požívají ochrany úřední osoby, i kdyby 

                                                
300 Prušák, J.: Rak. pr. tr. 1912, str. 150 - 151 („Zleužíváním“ má Prušák na mysli páchání trestného činu, 

což vyplývá ze souvislostí, jakož i jazykových forem užívaných v citovaném díle.) 
301 Navíc ani v mezidobí, od dob Prušákových do současnosti, toto pojetí z naší doktríny ani praxe v 

žádném období nevymizelo. Během 20. stol. jej lze nalézt např. v roce 1934 u Miřičky (Miřička, A.: TPH 
1934, str. 80 - 81), v učebnici trestního práva z roku 1957 (Kolektiv autorů: ČS tr. p. 1957, str. 253) nebo 

u Solnaře v roce 1972 (Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 104). Z praxe pak lze uvést např. rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Zm I 412/29 (č. 3818/29 Sb. rozh. tr.), nebo další rozhodnutí, která budou 

citována níže. V podstatě kontinuální koncepční pojetí je o to zajímavější, že vychází z různých textů 

toho kterého v daném údobí platného a účinného trestního předpisu. 
302 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 6 Tz 70/79 (č. 47/80 Sb. rozh. tr.): „Ak príslušník ZNB 

(dnes Policie ČR) prekročí svoju právomoc a uskutočňuje zákrok, na ktorý nie je podľa zákona 

oprávnený, nepožíva ochranu verejného činiteľa podľa § 155 a 156 tr. zák. (dnes § 325 TZ  až 327 TZ). 

Útok na jeho zdravie pri takomto zákroku, ak občan prekročí hranice nutnej obrany, možno prípadne 

posúdiť len ako trestný čin proti zdraviu (§ 221 a nasl. tr. zák.) (dnes § 145 a násl. TZ).“ 
303 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 331, autorem části Šámal, P. (Sám Šámal zde uvádí odkaz na 

Solnařovo dílo, zmiňované v poznámce pod čarou č. 301, což je dalším důkazem, že koncepce je takto 
pojímána dlouhodobě.) 
304 Třebaže tedy od dob Prušákových došlo k jistému zobecnění na počátku vyjádření popisujícího celou 

koncepci, obsah zůstává, jak vidno z konkretizace, v podstatě nezměněn. 
305 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 4 Tz 128/76 (č. 55/77 Sb. rozh. tr.): „Prekonanie odporu, 

ktorý smeruje k zmareniu oprávneného služobného zákroku (použitie fyzickej sily na predvedenie vodiča 

motorového vozidla, odôvodnene podozrivého z požitia alkoholických nápojov, ktorý odmieta 

dobrovoľne sa nechať predviesť a zákroku príslušníkov ZNB sa vzpiera), je právom i povinnosťou 

príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti (dnes Policie ČR). Preto nutná obrana proti takémuto zákroku 

príslušníkov ZNB nie je prípustná a použitie násilia na zamedzenie zákroku treba považovať za trestný 

čin útoku na verejného činiteľa podľa § 155 ods. 1 Tr. zák. (dnes § 325 TZ).“ 
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rozhodnutí jiného orgánu bylo věcně nesprávné.
306

 Je tomu tak proto, že sami policisté 

mají povinnost splnit pokyny svých nadřízených, jakož ani nejsou oprávněni zkoumat 

správnost či nesprávnost úkonu, při němž zajištění poskytují. 

Jak již bylo řečeno, za útok je možno považovat protiprávní jednáním jak ve 

formě konání, tak ve formě opomenutí, neboť jsou si tyto formy postaveny naroveň. 

Konání je samozřejmě v praxi častější
307

 a nezpůsobuje teoretické ani praktické 

problémy. Opomenutím se po teoretické stránce zabývá podrobněji Kuchta. Říká, že 

musí jít o takové opomenutí, které vyvolává hrozbu změny skutkových vztahů 

v dispoziční sféře ohroženého, hrozbu jejího skutečného omezení, jež musí vycházet 

z disposiční sféry útočníka - toho kdo svou nečinností porušuje povinnost konat. 

Nepostačí pouze hrozba omezení sféry právní.
308

 Bude tedy např. útokem, když útočník 

neoprávněně setrvává v cizím domě, a jednání směřující k vypuzení takové osoby může 

být posouzeno jako nutná obrana.
309

 Stejně tak, neodvolá-li vlastník psa, který 

z vlastního popudu někoho napadl. Nezáleží přitom na tom, zda celá situace původně 

vznikla protiprávním konáním útočníka. Důležitá je pouze existence objektivně 

protiprávního stavu a jeho udržování útočníkovou nečinností. 

Stejně, jako u krajní nouze, mám za to, že i u nutné obrany lze z textu zákona pro 

rozebíranou podmínku vyvodit u obránce požadovanou subjektivní stránku, která je 

unikátní, zcela specifická a vyskytuje se jen u probírané podmínky nutné obrany a u 

podmínky odvracení nebezpečí hrozícího zájmu chráněnému trestním zákonem u krajní 

nouze. To vyplývá z faktu, že útok je v podstatě specifickým druhem nebezpečí, jakož i 

z do značné míry shodné gramatické konstrukce § 28 odst. 1 TZ a § 29 odst. 1 TZ. Za 

pomoci gramatického výkladu formulace části § 29 TZ: „kterým někdo odvrací přímo 

hrozící nebo trvající útok na zájmy chráněné trestním zákonem.“ tak bude i zde možno 

dovodit, že obránce musí jednat s cílem odvrátit útok směřující proti zájmu chráněnému 

                                                
306 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 7 Tz 15/87 (č. 11/88 Sb. rozh. tr.): „Pri zabezpečovaní 
výkonu rozhodnutia štátneho orgánu požívajú príslušníci ZNB (dnes Policie ČR) ochranu verejných 

činiteľov, i keby toto rozhodnutie bolo vecne nesprávne. Zákrok príslušníkov ZNB (dnes Policie ČR) voči 

tomu, kto bráni výkonu rozhodnutia, je zákonný i vtedy, keby takéto rozhodnutie samé bolo nezákonné.“ 
307 Hruška, J.: Tr. pr. 12/2007, str. 14 
308 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 81 - 82 
309 Viz rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 4 To 360/96 (č. 47/97 Sb. rozh. tr.): 

„Podmínky nutné obrany ve smyslu ustanovení § 13 tr. zák. (dnes § 29 TZ) mohou být splněny i v 

případě, kdy oprávněný uživatel domu nutí jiného jednáním, které by jinak bylo trestným činem, např. 

pohrůžkou násilí, aby odešel z místa, které požívá ochrany domovní svobody a na němž neoprávněně 

setrvává.“ 
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trestním zákonem, být takovým cílem motivován.
310

 Co do podrobného postupu 

výkladu a dovození, stejně jako co do významu slova cíl, si dovolím odkázat zde na 

kap. 3.3.3., str. 57 - 58, odstavec třináctý od začátku kap., kde je postup proveden pro 

subjektivní stránku odpovídající podmínky krajní nouze, stejně jako je zde popsáno, jak 

chápu význam slova cíl. Tak, jako u krajní nouze, ani zde není na překážku paralelní 

existence více cílů (motivů), pokud se některý z nich přímo nevylučuje s cílem 

žádaným. Tak například nebude na překážku, pokud se svým jednáním v nutné obraně 

snaží obránce útočníkovi mstít, pokud se zároveň snaží i odvrátit jeho útok. Obdobnou 

subjektivní stránku požaduje např. Solnař.
311

 V případě, že takto formulovaná 

subjektivní stránka není přítomna, není splněna podmínka odvracení útoku na zájmy 

chráněné trestním zákonem vůbec. Nemůže tedy nastat ani situace nutné obraně blízká, 

natož aby bylo možno jednat v nutné obraně samé. 

Stejně, jako u krajní nouze, tak budeme moci i u nutné obrany vyloučit naplnění 

této požadované subjektivní stránky u osoby, která odvrací útok na zájmy chráněné 

trestním zákonem nevědomky (v podrobnostech opět odkazuji na kap. 3.3.3., str. 58 - 

59, odstavec čtrnáctý od začátku kap.). Solnař v této souvislosti podotýká, že takovou 

osobu lze, vzhledem k objektivnímu naplnění podmínek nutné obrany, trestat pouze za 

nezpůsobilý pokus trestného činu.
312

 Osobně k věci zaujímám odlišný postoj. 

Domnívám se, že požadujeme-li k naplnění podmínky nutné obrany subjektivní stránku 

a tato subjektivní stránka absentuje, je třeba posuzovat podmínku jako nenaplněnou 

v jejím celku - včetně všech z toho plynoucích následků. Není totiž důvodu, aby se 

následky nenaplnění subjektivní stránky konkrétní podmínky kvalitativně lišily od 

                                                
310

 Ani zde (viz poznámka pod čarou č. 161 u krajní nouze) nepovažuji „jednání s cílem odvrátit útok“ za 

pojmově shodné s „úmyslem odvrátit útok“. Je sice pravdou, že metoda regulace samotného jednání 

ochránce (v krajní nouzi) či obránce (v nutné obraně) zájmů chráněných trestním zákonem je u krajní 

nouze a u nutné obrany odlišná (u krajní nouze je jednání v podstatě ve většině regulováno požadovaným 

konečným stavem, u nutné obrany je ve většině regulováno v závislosti na jednání útočníka a jiných 

podmínkách, za kterých obránce jedná), a odpadá tak tedy má námitka, že intelektuální složka úmyslu by 
musela předpokládá alespoň vědomí způsobilosti užitého jednání ubránit (alespoň z části) zájmy chráněné 

trestním zákonem (neboť obránce by ve složce intelektuální nemusel své vědomí vztahovat 

k požadovanému konečnému stavu), avšak je třeba připomenout, že v nutné obraně může jednat kdokoli - 

tedy i osoba silně omezených duševních schopností. Mezitím co vůle je po psychologické stránce 

formulována poměrně snadno, třebas i skrze instinkty, formulace vědomí vyžaduje určitý stupeň 

intelektuálních schopností. Požadovat vědomí by dle mého názoru znamenalo, že budeme v nutné obraně 

omezovat osoby, které tento stupeň intelektuálních schopností nemají. 
311 Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 106 (S autorem se však rozcházím co do konsekvencí jejího 

nenaplnění.) 
312 Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 106 
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následků nenaplnění její stránky objektivní. Sdílím tedy ve věci přístup Šámalův
313

 a 

mám za to, že osoba, která odvrací útok na zájmy chráněné trestním zákonem aniž by si 

toho byla vědoma, může být trestána za dokonaný trestný čin. 

Domnívám se, že subjektivní stránka podmínky odvracení útoku na chráněný 

zájem se projeví i v rámci řešení poněkud problematické otázky vyprovokovaného 

útoku. V literatuře převládá v současné době názor, že: „Útokem je i útok 

vyprovokovaný. Byl-li však útok vyprovokován pouze proto, aby „obránce“ unikl 

potrestání za vlastní „obranné jednání“ (je-li tedy vyprovokování „útoku“ součástí 

plánovaného vlastního útoku) nelze oprávněnost jednání v nutné obraně připustit.“
314

 

Odlišné stanovisko k věci zaujímají např. Kuchta nebo Burda. Tito autoři tvrdí, že nelze 

nutnou obranu vylučovat předem, na základě úmyslu provokatéra. Je podle nich třeba 

vycházet pouze z toho, zda jednání provokatéra je či není protiprávní, a tedy zda je 

útokem ve smyslu nutné obrany. Říkají, že pakliže není jednání provokatéra protiprávní 

(není útokem), má provokovaný povinnost zdržet se porušení právem chráněných zájmů 

provokatéra, ať již sám provokatér zamýšlel svým jednáním cokoli. Pokud provokovaný 

tuto svou povinnost poruší, je možné jeho jednání považovat za útok ve smyslu nutné 

obrany a bude tedy proti němu nutná obrana přípustná.
315

 Naopak pokud je jednání 

provokatéra protiprávní (je útokem), pak provokovanému náleží proti provokatérovi 

nutná obrana a ten se této nutné obraně nemůže bránit jednáním v nutné obraně. První 

pojetí tedy k věci přistupuje skrze subjektivní stránku provokatéra, druhé pojetí čistě 

skrze protiprávnost provokatérova jednání. Zastánci prvního pojetí ovšem nijak 

neodmítají hodnotit v rámci celé věci i protiprávnost jednání provokatéra, pouze takové 

hodnocení v souvislosti s danými případy explicitně nerozebírají. Proto budeme-li různé 

situace hodnotit z obou hledisek, můžeme dojít ke 4 možnostem jejich kombinací, 

sporná však bude pouze možnost jedna. Kombinace tedy budou následující: 

 

1) Jednání provokatéra je protiprávní (je útokem) a provokatér jím zamýšlí 

vyprovokovat provokovaného, aby unikl potrestání za své následné „obranné“ 

                                                
313 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 330, autorem části Šámal, P. (Šámal sice žádá u této podmínky 

nutné obrany - a vůbec u podmínek nutné obrany obecně - naplnění odlišné subjektivní stránky, než 

žádám já, to však to nemá vliv na následky samotného naplnění či nenaplnění požadované subjektivní 

stránky.) 
314 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 268 
315 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 109 - 119 a Burda, E.: Trp. rev. 2/2010, str. 50 
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jednání. 

2) Jednání provokatéra je protiprávní (je útokem), avšak provokatér nijak 

nezamýšlí uniknout tímto způsobem potrestání. 

3) Jednání provokatéra není protiprávní (není útokem) ani provokatér nijak 

nezamýšlí uniknout tím, že provokovaného vyprovokuje k útoku, potrestání. 

4) Jednání provokatéra není protiprávní (není útokem), avšak provokatér jím 

zamýšlí vyprovokovat provokovaného k útoku, aby unikl potrestání za své 

následné „obranné“ jednání. 

 

Případy sub 1), 2) a 3) budou na základě obou koncepcí řešeny stejně. 

V případech sub 1) a 2) bude provokatér útočníkem, a již proto nebude moci proti 

případnému jednání provokovaného, které bude ve skutečnosti nutnou obranou, sám 

v nutné obraně jednat. Pro případy sub 3) pak podle obou koncepcí bude platit, že 

případné protiprávní jednání provokovaného bude nutno hodnotit jako útok, a tedy 

provokatér bude mít proti němu k disposici nutnou obranu. Řešení se podle obou 

koncepcí bude lišit pouze v případě sub 4), kdy podle první koncepce nebude mít 

provokatér k disposici nutnou obranu, podle druhé mu zůstane v plném rozsahu 

zachována. Mám za to, že je třeba dát zapravdu koncepci první. Nejde totiž o to, že by 

snad nutná obrana byla vylučována předem, jak tvrdí Kuchta a Burda, ale o to, že u 

provokatéra bude v okamžiku „obrany“ chybět subjektivní stránka potřebná ke splnění 

probírané podmínky. Provokatér si totiž takové jednání předem představuje alespoň 

v hrubých obrysech jako jeden celek. Odvracení útoku od napadených zájmů se tak 

stává pouhým prostředkem ke konečnému cíli, jímž je poškození nebo ohrožení jiných 

zájmů chráněných trestním zákonem.
316

 Podle mého názoru však ani provokovaný 

nebude moci jednat v nutné obraně, neboť se v okamžiku počátku své „obrany“ nebrání 

protiprávnímu jednání. Pouhé nenaplnění podmínky nutné obrany v okamžiku jednání 

totiž nedodává předchozímu jednání provokatéra charakter jednání protiprávního. Mám 

za to, že v dané situaci je třeba trestat jak provokatéra, tak provokovaného, neboť ani u 

jednoho z nich není naplněna podmínka odvracení útoku na zájmy chráněné trestním 

zákonem. 

Nakonec je třeba ještě dodat, že útok na chráněné zájmy musí být útokem 

                                                
316 Takovouto proměnu charakteru obranného jednání z cíle na pouhý prostředek naznačuje pro daný 

případ publikace Jelínka a kol. (Srov. Jelínek, J. a kol.: TPH 2009, str. 251) 
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reálným, skutečným. Je-li takový útok pouze domnělý, tedy existuje-li pouze v mylné 

představě osoby jej odvracející, není splněna podmínka odvracení útoku na zájmy 

chráněné trestním zákonem. Hovoříme o tzv. putativní nutné obraně, která je v praxi 

otázkou zavinění. Putativní nutná obrana se posuzuje podle zásad o pozitivním 

skutkovém omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost a bude o ní blíže pojednáno 

v části 6., věnující se problematice omylu pro nutnou obranu i krajní nouzi společně. 

Případy, kdy k naplnění podmínky odvracení útoku na zájem chráněný trestním 

zákonem dojde, či naopak případy, kdy zůstane podmínka nenaplněna, byly 

zakomponovány do textu kapitoly. Následky jejího nesplnění pak již byly detailně 

rozebrány v kap. 4.3.1. na str. 92 - 94. Proto si na tomto místě dovolím pouze shrnout, 

že podle mého názoru nemůže při nesplnění této podmínky vůbec nastat situace nutné 

obraně blízká, natož aby nastala situace nutné obrany sama. Naopak při nesplnění této 

podmínky nastane situace, která bude z hlediska problematiky nutné obrany indiferentní 

realitou. Nelze tak dle mého názoru při nesplnění této podmínky vůbec hovořit o 

překročení mezí nutné obrany. K překročení mezí nutné obrany nebude v případě 

nesplnění této podmínky moci dojít ani nesplněním jejích podmínek ostatních, neboť ty 

budou v takovém případě postrádat konkrétního obsahu. Pachatel při nesplnění této 

podmínky tak jedná za situace, která se z hlediska nutné obrany nijak neodlišuje od 

běžné reality. Spáchá-li tedy svým jednáním trestný čin, pak nejen, že za něj bude plně 

trestně odpovědný podle jeho příslušné právní kvalifikace, ale navíc nebude moci ani 

očekávat, že by se v jeho prospěch jakýmkoli způsobem spojeným s institutem nutné 

obrany uplatnila polehčující okolnost obsažená v § 41 písm. g) TZ, ani že by mu byl, 

opět v souvislosti s institutem nutné obrany, podle § 58 odst. 6 TZ mimořádně snížen 

trest odnětí svobody. 

4.3.4. Útok přímo hrozící nebo trvající a exces extenzivní 

Další podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno vyloučit protiprávnost 

činu jinak trestného na základě nutné obrany, je, že útok na zájmy chráněné trestním 

zákonem musí přímo (tj. bezprostředně) hrozit nebo trvat. Tato podmínka určuje časový 

interval, v jehož rámci je nutná obrana možná, a z něhož nelze při nutné obraně vybočit. 

„Za rozhodující časový okamžik je proto třeba považovat okamžik, kdy se z hrozícího 

útoku stane útok přímo hrozící, a na druhé straně okamžik, kdy již obrana nemůže 
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odvrátit škodlivý následek, protože ten již nastal.“
317

 

Útok přímo hrozí tehdy, kdy s ohledem na konkrétní okolnosti a průběh událostí 

lze důvodně očekávat, že k útoku bez prodlení a určitě záhy dojde. Útok nemusí být 

neočekávaný. Útočník nemusí útokem výslovně hrozit, postačí, vyplývá-li přímá hrozba 

z konkrétních okolností a průběhu událostí (např. podnapilý útočník, známý svou 

agresivitou, vyjme z pod bundy útočný nůž a s bojovným výrazem ve tváři beze slova 

zamíří k obránci, se kterým měl dříve toho večera slovní konflikt). Obránce také 

rozhodně nemusí s obranou čekat, až útok započne (tedy čekat, až útočník zasadí „první 

úder“). Jako pomůcku při určování rozhodujícího časového okamžiku, kdy již útok 

přímo hrozí, lze užít nauku o vývojových stadiích trestného činu. Tak u úmyslných 

trestných činů, které jsou typickými útoky ve smyslu § 29 TZ, zpravidla spadá okamžik, 

kdy útok již přímo hrozí, vjedno s okamžikem, kdy trestná činnost přejde do stádia 

pokusu. Naproti tomu u přípravného jednání nebo čistě slovního projevení úmyslu 

spáchat trestný čin zpravidla ještě nebude možno hovořit o útoku přímo hrozícím. 

Nemusí tomu tak však být nezbytně. „Pokud útok tvoří skutkovou podstatu trestného 

činu, může útok hrozit již ve stádiu přípravy (§ 20), nebo dokonce při projevu úmyslu 

spáchat trestný čin (např. u osoby známé svou agresivitou), za podmínky že hrozí 

bezprostředně.“
318

 

Pokud útok již započal, může obránce jednat v nutné obraně po celou dobu jeho 

trvání až do jeho ukončení. Útok trvá, dokud nepominulo nebezpečí pro napadený 

chráněný zájem, popř. nepominulo nebezpečí dalších škod.
319

 Tak např. vykonal-li již 

útočník ze své strany vše potřebné ke způsobení následku a v dalším se spoléhá na 

působení na jeho vůli nezávislých okolností, třeba přírodních sil, pak, pokud následek 

ještě nenastal, jej lze nutnou obranou nutit, aby nebezpečí odstranil. Stejně tak pokud 

byl chráněný zájem již částečně porušen a hrozí nebezpečí, že porušení bude pokračovat 

či nabývat na intenzitě.
320

 

Útok je ukončen v okamžiku, kdy nebezpečí pro chráněný zájem již pominulo, 

popř. nehrozí-li již nebezpečí dalších škod. V praxi se bude jednat o případy, kdy byl 

útok úspěšně odvrácen a útočník na další pokračování v útoku rezignoval, kdy byl útok 

                                                
317 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 376 
318 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 334, autorem části Šámal, P. 
319 Novotný, F. a kol.: Kom. Eurounion 2010, str. 101, autorkou části Císařová, D. 
320 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 125 
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úspěšný - útočník porušením chráněných zájmů dosáhl svého cíle a na dalším 

pokračování v útoku již nemá zájem, a konečně i o případy, kdy útočník sám 

dobrovolně od útoku upustil. Ukončení útoku ovšem musí být definitivní. Pokud byl 

útok pouze krátce přerušen s tím, že v něm útočník hodlá záhy pokračovat (např. 

přerušil-li útočník útok pouze proto, aby si odpočal či dobil zbraň), pak útok stále trvá a 

jednání v nutné obraně je možné. Není-li jisté, zda útok skončil, je třeba vycházet ze 

zásady in dubio pro reo, neboť jde o pochybnost v otázce skutkové.
321

 

U trestných činů není okamžik ukončení útoku totožný s okamžikem dokonání 

trestného činu, ale nutná obrana je přípustná až do jeho dokončení.
322

 Prchá-li tedy např. 

pachatel loupeže podle § 173 TZ s uloupenou věcí do bezpečí pronásledován obráncem, 

může obránce za takové situace jednat v nutné obraně (nedojde k excesu extenzivnímu), 

neboť útok na majetkové zájmy trvá. Pokud však lupič kořist na útěku odhodí, útok 

takovým okamžikem končí a nutná obrana již přípustná není.
323

 
324

 V těchto případech 

je však namístě velmi pečlivě zkoumat zavinění obránce k excesu. 

Konečně z judikatury lze také dle mého názoru získat poznatek, že nelze 

považovat za ukončení útoku, pokud útočník během útoku pouze změní či rozšíří okruh 

chráněných zájmů, proti nimž jeho útok směřuje, není-li zde dostatečná časová 

prodleva. Tak útok, který původně směřoval proti zájmům jiné osoby a teprve po 

obráncově ingerenci začal směřovat i proti jeho zájmům, není ukončen, ale pokračuje - 

tedy trvá.
325

 

Mám za to, že k v kapitole rozebírané podmínce nutné obrany nelze z textu 

                                                
321 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 11 To 27/90 (č. 36/91 Sb. rozh. tr.): „Při použití důvodu 

vylučujícího protiprávnost podle § 13 tr. zák. (dnes § 29 TZ) o nutné obraně nemůže soud vycházet ze 

závěru, že útok ze strany poškozeného "velmi pravděpodobně neskončil". Nelze-li tuto otázku 

provedenými důkazy zjistit zcela bezpečně, je nutno vycházet ze zásady in dubio pro reo a stran skončení 

či neskončení útoku na zájem chráněný trestním zákonem učinit závěr, že útok v době činu obviněné, 

která se mu bránila, trval.“ 
322 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 268 
323 Srov. Dolenský, A.: Proč se člen ostrahy musí zodpovídat za zadržení pachatele při krádeži majetku 

střežené organizace?, Trestní právo 10/1996, str. 16 - 17 (V článku Dolenský popisuje případ s kořistí 
prchajícího pachatele krádeže podle § 247 Tr. zák. (dnes § 205 TZ). Takové příklady však bez širšího 

popisu všech okolností bývají problematické kvůli složitosti otázek, spojených s určením okamžiku 

dokonání trestného činu krádeže podle § 205 TZ.) 
324 V takové situaci bude v úvahu přicházet již pouze „Zadržení osoby podezřelé“ podle 

§ 76 odst. 2. Tr. ř. a za tam uvedených podmínek. Považuji za důležité zdůraznit, že zadržet podle 

§ 76 odst. 2 Tr. ř. lze zásadně pouze osobu přistiženou při trestném činu nebo bezprostředně poté. 

Zdaleka tak není možné zadržet každého útočníka, neboť ne každý útok je trestným činem. 
325 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 4 Tz 40/78 (č. 9/80 Sb. rozh. tr.): „Konanie útočníka, 

namierené proti osobe, ktorá koná v nutnej obrane, treba považovať za pokračovanie v útoku bez ohľadu 

na to, či útok bol od začiatku namierený voči osobe, ktorá koná v nutnej obrane, alebo voči inej osobe.“ 
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zákona dovozovat nutnost přítomnosti jakékoli složky subjektivní stránky u obránce. 

Zákon tuto podmínku pojímá pouze z objektivního hlediska - adverbium „přímo“ stejně 

jako slovesa „hrozící“ a „trvající“ se vztahují k neživé objektivní skutečnosti, k útoku. 

Ohledně vybočení z mezí nutné obrany nesplněním podmínky, že útok musí 

přímo hrozit nebo trvat, obsahuje literatura různé názory. Shoda panuje v tom, že za 

exces extenzivní lze považovat, když obranné jednání sice počalo ve chvíli, kdy útok již 

přímo hrozil nebo ještě trval, avšak obránce v jednání pokračuje ještě v době, kdy již 

útok skončil.
326

 Sdílím názor většiny literatury, že k excesu extenzivnímu dojde i za 

situace, kdy obránce jednal předčasně
327

, tedy v době, kdy útok sice již hrozil, avšak 

ještě nehrozil přímo. Opačný názor zastává publikace Jelínka a kol., kde je uvedeno, že 

předčasná obrana není nutnou obranou a nejde vlastně ani o překročení mezí nutné 

obrany.
328

  

Vybočením z mezí nutné obrany však již nejspíše nebude případ, kdy obránce 

počne jednat až ve chvíli, kdy je útok již ukončen (byť třeba v těsném časovém sledu). 

V takovém případě se totiž celé trestněprávně relevantní jednání (celý skutek) odehrává 

za situace z pohledu nutné obrany indiferentní reality - jednající žádnou jeho částí 

neodvrací ani nikdy neodvracel žádný útok. Není tak naplněna podmínka odvracení 

útoku na zájem chráněný trestním zákonem a tedy nemůže dojít k excesu (viz. kap. 

4.3.1. a 4.3.3. str. 109). Jednající bude pachatelem „zcela běžného“ trestného činu.  

4.3.5. Podmínka, že obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku a exces intenzivní 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.2. této práce, spočívá nutná obrana v 

jednání zasahujícím zájmy útočníka, v obětování takových zájmů
329

, za účelem ochrany 

                                                
326 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 11 To 1/78 (č 18/79 Sb. rozh. tr.): „Jde o překročení 

mezí nutné obrany, jestliže se pachatel zpočátku brání způsobem přiměřeným povaze a nebezpečnosti 

útoku směřujícímu proti zájmům chráněným trestním zákonem, ale po skončení útoku sám přejde do 

útoku s úmyslem vypořádat se s útočníkem, od něhož již nehrozí nebezpečí.“ 
327 Např. Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 337 - 338, autorem části Šámal, P. nebo Chmelík, J. a 
kol.: TPH č. obecná 2009, str. 149 , jakož i další. 
328 Jelínek, J. a kol.: TPH 2009, str. 255 
329 Jediná výjimka z této zásady byla popsána v kap. 4.3.3.  na str. 100 - 101. Jde o specifické situace, kdy 

jsou jednáním v nutné obraně zasahovány zájmy osob, které sice nejsou v postavení útočníka, avšak nelze 

je ani považovat za osoby zcela nezúčastněné, neboť jejich zájmy jsou s útokem neoddělitelně propojeny 

(zejména skrze útočníkem užívané nástroje). Ani v těchto případech však v podstatě nedojde k modifikaci 

způsobu, jakým bude posuzováno, zda v kapitole probíraná podmínka byla naplněna, ani k modifikaci 

kritérií, z nichž se při posuzování bude vycházet. Proto vydělovat v rámci zkoumání této podmínky tyto 

případy by bylo bezúčelné, ba naopak by takový postup hrozil nepřehledností textu. Lze se dle mého 

názoru spokojit s konstatováním, že v těchto situacích platí mutatis mutandis to, co platí v situacích, kdy 
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zájmů chráněných trestním zákonem, proti nimž útočník útok vede. Zároveň však v této 

kapitole bylo i uvedeno, že takovouto možnost obětovat útočníkovy zájmy nelze chápat 

absolutně. Jak píše Kuchta: „Z hlediska zásady ochrany napadených zájmů by nebylo 

třeba obranu jakýmkoliv způsobem omezovat a přípustný by mohl být jakýkoliv 

prostředek a jakékoliv porušení zájmů útočníka. … Na druhé straně pouhý fakt útoku 

ještě útočníka nezbavuje všech jeho práv, zejména těch, jejichž poškození není 

k odvracení útoku nutné či potřebné. I jednání obránce je třeba do určité míry omezit, 

aby nedocházelo ke zneužívání nutné obrany s cílem ne odvrátit útok, ale vypořádat se 

s útočníkem. Společenský zájem tedy vyžaduje určitou vyváženost mezi obranou a 

útokem tak, aby útok mohl být okamžitě a efektivně odvrácen, ne však za cenu zcela 

zbytečného poškození práv útočníka. Tento přípustný poměr mezi obranou a útokem 

bývá vyjádřen v zákonodárství různých států různým způsobem…“
330

 V případě našeho 

práva je tento poměr vyjadřován podmínkou, že obrana nesmí být zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku. 

Při určování onoho přípustného poměru tedy naše právo vychází z porovnání 

obrany a způsobu útoku. Konkrétní kritéria, ze kterých bude třeba vycházet při tomto 

porovnání, bude nutno určit především výkladem pojmu „způsob útoku“, neboť 

samotný pojem „obrana“, který zákon užívá, neposkytuje dostatečně určitý podklad, aby 

z něj tato kritéria mohla být abstrahována. 

Převážná část literatury se shoduje na tom, že ze zákonem použitého pojmu 

způsob útoku vyplývá především posuzování přiměřenosti obrany vůči útoku na 

základě intenzity obou akcí.
331

 Sama intenzita útoku je však pojmem problematickým, 

chápaným nejednotně. Publikace Chmelíka a kol. např. říká, že: „Pro správnou 

charakteristiku způsobu útoku, která poté slouží k posouzení přiměřenosti obrany, 

slouží řada kritérií - např. význam zájmu, proti kterému útok směřuje, intenzita útoku, 

prostředky použité při útoku, osoba útočníka, jeho fyzická i duševní výbava, místo a čas 

útoku a další okolnosti, které útok provázejí.“
332

 Nevyjasňuje však ani vzájemné vnitřní 

vztahy mezi těmito jednotlivými okolnostmi v rámci způsobu útoku, ani neříká, jak 

                                                                                                                                          
jsou zasahovány čistě zájmy útočníka samotného, je pouze třeba při zkoumání v kapitole probírané 

podmínky dbát zvýšené ostražitosti vůči konkrétním zvláštním okolnostem. 
330 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 140 
331 Např. Vantuch, P.: Kom. ANAG 2011., str. 85 nebo Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 334, 

autorem části Šámal, P. , jakož i další. 
332 Chmelík, J. a kol.: TPH č. obecná 2009, str. 148 
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vlastně porovnat způsob útoku s obranou - zda vzájemným srovnáním obdobných 

okolností na straně obránce a na straně útočníka, nebo až srovnáním jakéhosi 

komplexního výsledku v podobě „obrany“ na straně obránce a „způsobu útoku“ na 

straně útočníka (k jehož utvoření z okolností ovšem, jak již bylo řečeno, návod nedává). 

Přitom je nepochybné, že nějaké srovnání bude nutno provést - sama podmínka 

vyžaduje hodnocení poměru obrany a útoku. Mám tedy za to, že je lépe vyjít 

z vyjádření Šámalova, když v komentáři říká, že: „Přiměřenost obrany se posuzuje 

především z hlediska intenzity obou akcí…“
333

 a vyjádření publikace Jelínka a kol., 

která k věci uvádí: „Intenzita útoku je dána tím, zda je útok individuální či skupinový, 

zda útočník útočí se zbraní či beze zbraně, jaký je poměr sil mezi útočníkem a 

obráncem, že k útoku dochází v noci, na osamělém místě, jaká je možnost zásahu 

policie či veřejnosti apod.“
334

 Z kombinace těchto dvou vyjádření vychází podle mého 

názoru velmi efektivní způsob přístupu k hodnocení přiměřenosti nutné obrany, kdy 

sám katalog relevantních okolností zůstává neuzavřen (umožňuje tedy při hodnocení 

útoku vzít v potaz jakékoli okolnosti, které lze zahrnout pod pojem způsob útoku - tedy 

např. i vlastnosti nebo úmysly útočníka, jež se při útoku projevily), význam těchto 

okolností se však určuje skrze hodnotící hledisko - nakolik byla ta která okolnost 

určující pro intenzitu útoku či (dovolenou) intenzitu obrany. Mám za to, že ač ani 

Šámal, ani publikace Jelínka a kol., se přímo takto nevyjadřují, v podstatě tímto 

způsobem k věci přistupují. Podobně jako intenzitu útoku pak bude možno určit i 

intenzitu obrany. Při jejím určování však bude třeba pamatovat na to, že obrana je 

pouhou reakcí na útok, a tedy je třeba nepřičítat obránci k tíži ty okolnosti, na které 

nemohl vykonat rozhodující vliv. 

Z povahy věci pak plyne, že musí být dovolena taková intenzita obrany, aby 

obrana útok spolehlivě a bez rizika pro obránce odvrátila.
335

 Téměř výlučně přitom 

půjde o obranu, která bude muset být silnější (větší intenzity) než útok - intenzita útoku 

tak bude tvořit jakousi dolní hranici při zkoumání a určování dovolené intenzity obrany. 

Předně obrana má smysl jen tehdy, je-li schopna vůbec odrazit útok a ochránit napadený 

zájem. Obrana slabší (menší intenzity) než útok nebo s útokem srovnatelná 

(ekvivalentní intenzity) nezřídka nebude schopna dostát ani takovému požadavku. Je 

                                                
333 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 334, autorem části Šámal, P. 
334 Jelínek, J. a kol.: TPH 2009, str. 253 
335 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 Tzn 25/97 (č. 14/99 Sb. rozh. tr.) 
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potřeba vzít v úvahu, že útočník, který se již k útoku odhodlal, nebude ve většině 

případů chtít od svého záměru upustit. Také časový úsek na provedení obrany je 

zpravidla limitován a nezřídka je velmi krátký, neboť útočníkovi mohou postačit 

k dokončení útoku často pouhé sekundy. Pokud nebude obrana dostatečně včasná a 

účinná, aby útok zastavila v rámci tohoto časového úseku, pak rovněž napadený zájem 

neuchrání a postrádá tak smyslu. Chce-li tedy obránce napadený zájem vůbec ochránit, 

musí jednat s odpovídající rychlostí a razancí. Také je třeba vycházet ze zásady, že 

riziko vyvolané útokem má nést útočník. Obránce, který by nejednal zavčas a 

s dostatečnou intenzitou, by se nezřídka vystavoval jednak riziku, že budou poškozeny 

nebo ohroženy (další) jeho zájmy, jednak riziku, že k dalšímu jednání již nedostane 

příležitost. Vhodný příklad uvádí učebnice O. Novotného, Vanduchové, Šámala a kol.: 

„Např. obránce, kterého útočník rdousí v úmyslu jej usmrtit, riskuje, že bude-li se snažit 

útočníka bodnout nožem „jen“ do ruky nebo do nohy, nebude mít později k dalšímu 

bodnutí již příležitost.“
336

 Lze si samozřejmě představit i situace, kdy by teoreticky 

mohla k odvrácení útoku postačit i obrana slabší (méně intenzivní), než sám útok. Např. 

pouhá obráncem vyslovená hrozba fyzickým násilím může za jistých okolností odradit 

útočníka od pokračování v útoku na zdraví a život třetí osoby, prováděného již 

užívaným fyzickým násilím (obránce z okna panelového domu zakřičí na útočníka, 

útočícího ranami a kopy na zdraví a život třetí osoby ležící na chodníku před zmíněným 

domem: „Nech ho na pokoji, nebo tam dojdu a zlomím ti obě ruce!“ - útočník se může 

takové hrozby zaleknout a dát se na útěk). Takovýto účinek slabší (méně intenzivní) 

obrany však nelze téměř nikdy s dostatečnou jistotou předpokládat, ba naopak jej 

nezřídka lze pokládat i za zcela nepravděpodobný. 

Z řečeného tedy vyplývá, že na nepřiměřenost nutné obrany z hlediska intenzity 

obrany a útoku nelze usuzovat pouze z faktu, že obrana byla silnější (vyšší intenzity) 

než útok. Podle okolností konkrétního případu tak lze jako přiměřenou obranu posoudit 

např. opakované použití střelné zbraně proti neozbrojenému útočníkovi.
337

 Rovněž ani 

fakt, že obránce mohl volit mezi více způsoby obrany a nezvolil slabší obranu (tedy 

menší intenzity) než tu, kterou nakonec užil, nebude při porovnání z hlediska intenzity 

                                                
336 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 270 
337 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 Tzn 25/97 (č. 14/99 Sb. rozh. tr.): „V závislosti na 

konkrétních okolnostech případu není vyloučeno posoudit jako stav nutné obrany jednání osoby, která 

reaguje na fyzický útok neozbrojeného pachatele opakovaným použitím střelné zbraně, přičemž dojde k 

usmrcení útočníka.“ 
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obrany a útoku indikovat nepřiměřenost takové zvolené obrany, pokud onen slabší 

způsob obrany nebyl dostatečně spolehlivý.
338

 Obránce také není povinen užít tyto 

mírnější (méně intenzivní) způsoby obrany „zkusmo“ a teprve při jejich neúspěchu 

intenzitu obrany stupňovat. Nelze ani požadovat, aby se obránce útoku snažil vyhnout 

jinak, než užitím nutné obrany, byť by takové vyhnutí se bylo možno považovat za 

jednání mírnější (nižší intenzity). Nutná obrana je právem obránce a prosazením práva 

proti bezpráví, kterému právo není povinno ustupovat; podmínkou nutné obrany proto 

není subsidiarita.
339

 Pokud má obránce k disposici pouze jediný spolehlivý způsob 

obrany, pak z hlediska hodnocení intenzity nemůže podle mého názoru vůbec užitím 

takového jediného způsobu obrany zákaz zcela zjevné nepřiměřenosti porušit (a 

překročit tak meze nutné obrany), neboť užil pouze takové intenzity obrany, které bylo 

třeba ke spolehlivému odvrácení útoku.
340

 

Konečně je nutno zdůraznit, že náš zákon nevyžaduje obranu přiměřenou, pouze 

zakazuje obranu zcela zjevně nepřiměřenou. Proto i užití takového způsobu obrany, 

který nebyl nejmírnějším (nejmenší intenzity) z možných, spolehlivých a pro obránce 

rizika prostých způsobů, samo o sobě neznamená vybočení z mezí nutné obrany. 

Z hlediska intenzity tak lze na vybočení obránce z mezí nutné obrany usuzovat 

teprve tehdy, jestliže z více možných způsobů obrany zvolí takový, který byl zcela 

zjevně (výrazně hrubě) intenzivnější, než jiný možný, méně intenzivní, dostatečně 

spolehlivý a pro obránce rizik prostý způsob obrany. 

Je třeba ještě zmínit, že mohou nastat situace, kdy žádný z možných způsobů 

obrany nelze považovat za dostatečně intenzivní, aby mohl útok spolehlivě a bez rizika 

                                                
338 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 5 Tz 143/79 (č. 41/80 Sb. rozh. tr.): „Intenzita obrany 

musí byť silnejšia ako intenzita útoku. Inak by obrana bola neúspešná. Obrana však nemá byť podstatne 

silnejšia než treba. Na druhej strane ale požiadavky na obrancu nesmú byť prehnané a nemožno žiadať, 

aby dal prednosť slabšiemu, ale neistému prostriedku.“ 
339 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 162/2007 (č. 20/2008 Sb. rozh. tr.): „Pro jednání 

v nutné obraně není podstatná tzv. subsidiarita, tj. nevyžaduje se, aby se obránce snažil vyhnout 

hrozícímu nebo již probíhajícímu útoku nebo aby použil nejdříve mírnější způsoby obrany a jejich 
intenzitu případně stupňoval až podle způsobu útoku. Proto intenzivní exces z mezí nutné obrany nelze 

spatřovat jen v tom, že napadená osoba se útoku nevyhnula útěkem, i když byl útěk možný, anebo že 

nezvolila mírnější možnou obranu, pokud použitou (intenzivnější) obranu ještě nelze považovat za zcela 

zjevně nepřiměřenou způsobu útoku.“ 
340 Rozdílně by věc zřejmě museli posuzovat teoretici, kteří při svém přístupu k přiměřenosti nutné 

obrany prosazují názor, že při posuzování přiměřenosti nedojde k přímému porovnání útoku a obrany 

z hlediska škod z útoku hrozících a škod v obraně způsobených. Takovýmto teoretikům totiž nezbývá, 

než případy extrémního nepoměru těchto škod řešit v rámci srovnání intenzit obou jednání, byť by třebas 

extrémně velké škody vzešlé z obrany oproti možným škodám z útoku byly způsobeny takovou intenzitou 

obrany, která byla jediná spolehlivá. (Např. Dolenský, A.: B. A. 1/1994, str. 25) Dále viz níže v textu. 
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pro obránce odvrátit. Je otázkou, zda by v takovýchto případech byl možný výklad, že 

z hlediska intenzity vždy bude nutná obrana nepřiměřená, neboť cokoli co obránce učiní 

může vést pouze ke zbytečným následkům na zájmech chráněných trestním zákonem, 

aniž by přitom bylo s dostatečnou jistotou zaručeno, že bude naplněn smysl nutné 

obrany - odvrácení útoku. (Obdobně je možno se ptát také tehdy, kdy se obráncem 

zvolená obrana jako nedostatečně intenzivní v konečném důsledku ukáže - útok 

neodvrátí.) Jinými slovy tedy, zda zákon omezuje přiměřenost nutné obrany z hlediska 

intenzity i zdola, zda stanoví minimální potřebnou intenzitu obrany vůči útoku. Podle 

mého názoru není takový výklad možný především ze dvou důvodů: 1) Jednat za 

podmínek nutné obrany je právem, nikoli povinností. Nemůžeme-li jedince vůbec nutit 

k jednání v nutné obraně, tím méně ho podle mého názoru můžeme nutit k tomu, aby 

takové jednání prováděl s dostatečnou intenzitou. 2) Platí zásada, že nikdo není povinen 

ustupovat bezpráví. Nutit jedince, aby upustil od odvracení bezpráví jednáním v nutné 

obraně pouze proto, že mu situace neumožňovala jednat s dostatečnou jistotou dosažení 

výsledku a bez rizika pro něj samého, by s touto zásadou bylo v hrubém rozporu. 

(Obdobně trestat jej za to, že požadovaného výsledku nakonec nedosáhl, by znamenalo 

trestat jej za využití jeho práva a jednání v souladu se zmíněnou zásadou.) Protože ani 

literatura ani judikatura odlišného názoru nevyjadřují, mám za to, že z hlediska intenzity 

je obrana omezována pouze její horní hranicí.
341

 

Poněkud problematičtější otázkou je, zda do porovnání intenzity útoku a obrany 

začleňovat i porovnání škod (resp. následků) v obraně způsobených a škod (resp. 

následků) z útoku hrozících, nebo zda k poměru škod (resp. následků) přihlížet přímo. 

Tak publikace O. Novotného, Vanduchové, Šámala a kol. uvádí, že: „Pojem „způsob 

útoku“ zahrnuje nejen samotné okolnosti útoku, ale také vlastnosti útočníka a rovněž i 

to, co z útoku hrozí (tj. škodu).“ a dále, že je tedy dovolené jednání v nutné obraně 

omezeno ve dvou směrech, skrze dovolenou intenzitu obrany a skrze zájem chráněný 

v nutné obraně a zájem v nutné obraně obětovaný.
342

 Publikace Jelínka a kol. říká, že: 

„Pojem „způsob útoku“ uvedený v ustanovení § 29 odst. 2 trestního zákoníku nelze 

ztotožňovat s intenzitou útoku, i když ji zahrnuje.“ dále „Pro posouzení přiměřenosti 

                                                
341 Zmínku o dolní hranici intenzity obrany činí v některých svých publikovaných textech Kuchta, jedná 

se však pouze o autorovy úvahy de lege ferenda. (Např. Kuchta, J.: Několik poznámek k postavení a 

formulaci okolností vylučujících protiprávnost v připravované rekodifikaci trestního zákona, 

Trestněprávní revue 2/2003, str. 50) 
342 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 271 
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obrany je nepochybně významné, zda útok směřuje proti životu napadeného či proti 

jeho majetku či proti obojímu aj.“ a konečně „Výrazně hrubý nepoměr škody hrozící 

z útoku a škody způsobené v obraně však může vést k závěru, že obrana byla způsobu 

útoku zcela zjevně nepřiměřená (úmyslné usmrcení zloděje při krádeži jízdního kola).“ - 

porovnává tedy škody přímo.
343

 Naproti tomu podle publikace Kratochvíla a kol. je 

z procesu posuzovaní přiměřenosti porovnání hrozící a způsobené škody vyloučeno. 

K jejich porovnání dochází pouze nepřímo, neboť výše hrozící a způsobené škody se 

může promítnout do intenzity útoku a obrany.
344

 Publikace při tom vychází z názoru 

Dolenského, který v podstatě ztotožňuje intenzitu útoku se způsobem útoku, když říká, 

že přiměřenost je poměrem mezi intenzitou útoku a obrany, a odlišuje ji od 

proporcionality, která je podle něj vztahem mezi škodou z útoku hrozící a v obraně 

způsobenou. Přiměřenost obrany je tak třeba, podle Dolenského hodnotit pouze 

srovnáním intenzity obou akcí.
345

 

Zmíněný názor Dolenský formuloval v souvislosti s novelou trestního zákona č. 

140/1961 Sb. provedenou zákonem č. 290/1993 Sb., která (mimo jiné) měla, vzhledem 

k požadavkům teorie i praxe, rozšířit meze nutné obrany, což bylo podle důvodové 

zprávy k této novele provedeno záměnou pojmu „zřejmě“ za pojem „zcela zjevně“ a 

pojmu „povaze a nebezpečnosti útoku“ za pojem „způsobu útoku“. (Dědičkou této 

změny je pak i naše současná úprava nutné obrany, obsažená v zákoně č. 40/2009 Sb., 

trestním zákoníku, kdy text zákona stále užívá obou pojmů.) Dolenský tvrdí, že 

v souvislosti s druhou změnou došlo k rozšíření mezí nutné obrany pouze tehdy, jestliže 

došlo ke zúžení kritérií srovnání obrany a útoku právě odstraněním nutnosti porovnávat 

škodu z útoku hrozící a škodu v obraně způsobenou.
346

 Z dalšího Dolenského textu je 

ovšem evidentní, že tyto škody neignoruje zcela, pouze je přesouvá do rámce hodnocení 

intenzity útoku a obrany.
347

 
348

 Pojímáno takto je však diskutabilní, zda popsaný přístup 

                                                
343 Jelínek, J. a kol.: TPH 2009, str. 253 (Považuji však za nutné dodat, že i přes to, že publikace škody 

srovnává přímo, respektuje zároveň na str. 253 zmíněné Dolenského definice přiměřenosti a 
proporcionality, což lze dle mého názoru považovat za rozporuplné.) 
344 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 382 
345 Dolenský, A.: B. A. 1/1994, str. 21 a 24 
346 Dolenský, A.: B. A. 1/1994, str. 23 
347 Jako obranu zcela zjevně nepřiměřenou totiž posuzuje známý učebnicový příklad, kdy chromý hlídač 

sadu, nemaje jiného prostředku (resp. způsobu) obrany, zastřelí chlapce, kradoucího v sadu švestky. 

(Dolenský, A.: B. A. 1/1994, str. 25) I z takto sporadicky popsaných okolností obrany a útoku lze 

vyvodit, že chlapec bude zřejmě fyzicky zdatnější než hlídač, a rovněž, že útok je prováděn přímým 

násilným odnímáním majetkové hodnoty ze sféry vlivu jejího majitele. V nerovnováze tak budou pouze 

nástroje užité k útoku a obraně. Je však pravidlem, že obránce může k provedení obrany užít i citelně 
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vůbec zaručuje pozitivní výsledky, jimiž jej jeho zastánci obhajují. Předně jde o ono 

zmiňované rozšíření mezí nutné obrany tím, že se po obránci nevyžaduje, aby pro účely 

obrany prováděl před obranným jednáním odhad a srovnání škod.
349

 Domnívám se, že 

pokud obránce takový odhad a srovnání neprovede, vystavuje se při tomto přístupu 

riziku, že při následném posouzení budou škody, které z útoku hrozily, nebo škody, 

které nastaly z obrany, natolik určující pro intenzitu toho kterého jednání, že zvrátí 

výsledek samého srovnání útoku a obrany v jeho neprospěch. Na rozdíl od přímého 

srovnání škod tak sice nedojde k vyloučení přípustnosti nutné obrany pouze na základě 

takového srovnání, koncepce však nezabraňuje tomu, aby význam škod nebyl 

nadhodnocen v rámci určování intenzity obrany a útoku. Učebnice Kratochvíla a kol. 

také uvádí, že tento přístup neklade přehnané nároky na dokazování.
350

 Chceme-li však 

v rámci trestního řízení vycházet z určité okolnosti, musíme ji vždy dokazovat se 

stejnou měrou potřebné jistoty, ať už z ní vycházíme přímo nebo pouze 

zprostředkovaně. Nelze rovněž přehlédnout, že koncepce v případě posuzování intenzity 

útoku vedle sebe staví „jednoduché“, smysly vnímatelné, okolnosti (jako užité nástroje 

či počet útočníků), a okolnost, která je sama jejich komplexním derivátem - škodu 

z útoku hrozící. Konečně podle mého názoru ani základ této koncepce, totiž oddělení 

přiměřenosti jako poměru mezi intenzitou útoku a obrany a proporcionality jako vztahu 

mezi škodami z útoku hrozícími a v obraně způsobenými, nemá dostatečnou oporu 

v textu zákona. Zákon neposkytuje legální definici pojmu „přiměřenost“ a pojmu 

„proporcionalita“, pojem proporcionalita dokonce ani neužívá. Navíc, vycházeje 

z podmínky proporcionality podle jejího doktrinálního pojetí u krajní nouze, sám pojem 

proporcionalita může být definován nejen jako prostý vztah škod, ale může obsahovat i 

stránku kvantitativní (zákaz škody rovné nebo vyšší). 

                                                                                                                                          
účinnějšího nástroje (zvláště jedná-li se o jediný spolehlivý způsob obrany). Nadto lze klást otázku, zda 

by tedy bylo v mezích nutné obrany, kdyby hlídač např. shodil chlapce ze stromu dlouho tyčí (a tedy 

nepoměr užitých nástrojů by nebyl tak výrazný), avšak chlapec si při pádu z výšky poškodil krční páteř a 
následkům svého zranění by podlehl. 
348 Konečně ve svém pozdějším publikovaném textu Dolenský píše: „Správně je však třeba nejdříve 

posoudit, jaká obrana vede k spolehlivému odvrácení útoku. Přitom zákon toleruje obranu výrazněji 

intenzivnější, než je nezbytně nutná. Až potom, jako jakýsi korektiv, musíme posoudit proporcionalitu, a 

to v konkrétním případě (jaké zranění, jaká škoda na majetku), nikoli obecně (zdraví vůbec ve srovnání 

s majetkem vůbec).“ (Dolenský, A.: Pr. prax. v podnik. 2/1997, str. 40) Lze tedy podle mě klást otázku, 

zda svůj přístup Dolenský později nepozměnil, neboť citovaný text naznačuje přímé srovnání následku 

z útoku hrozícího a následku v obraně způsobeného. 
349 Dolenský, A.: B. A. 1/1994, str. 23 - 24 
350 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 382 
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Vzhledem k výše uvedenému mám tedy za to, že je lépe při hodnocení 

vzájemného poměru útoku a obrany vycházet i z přímého srovnání škod z útoku 

hrozících a škod v obraně způsobených, neboť nabízená alternativa takového postupu 

nepřináší pozitivních výsledků, naopak celou věc spíše komplikuje. Rovněž se 

domnívám, že hodnocení z hlediska takovéhoto srovnání škod není třeba vydělovat 

z pojmu a hodnocení „přiměřenosti“. Mám dokonce za to, že takové vydělení je při 

přímém srovnání škod neproveditelné, protože pak bychom se pohybovali mimo rámec 

textu zákona, který žádá jediný vztah mezi obranou a útokem - vztah nikoli zcela zjevné 

nepřiměřenosti. Připouštím však, že zmíněnou novelou (zák. č. 290/1993 Sb.) byla 

důležitost hlediska srovnání škod (resp. následků) přeci jen výrazně oslabena. Je tak 

třeba jej chápat jako hledisko doplňkové, postihující excesem z mezí nutné obrany 

pouze případy zcela mimořádného (extrémního) nepoměru škod. 

Z hlediska srovnání škod lze tedy na vybočení z mezí nutné obrany usuzovat při 

takové obraně, kterou obránce způsobí takové škody, že jsou ke škodám, jež z útoku 

hrozily, ve zcela mimořádném (extrémním) nepoměru. 

Je tedy možno v nutné obraně způsobit škody větší, než které z útoku hrozily. 

Mezi praktickými příklady se často vyskytuje např. usmrcení útočníka obránkyní, 

kterou se pokouší znásilnit
351

, publikace O. Novotného, Vanduchové, Šámala a kol. 

uvádí jako příklad těžké zranění útočníka při ochraně domovní svobody
352

, učebnice F. 

Novotného, Součka a kol. hovoří o možnosti těžce zranit pachatele loupeže
353

 atd. 

Sporné ovšem zůstává, zda lze útočníka úmyslně usmrtit při ochraně majetku - literatura 

vesměs úmyslné usmrcení připouští při ochraně „velkých majetkových hodnot“.
354

 Při 

určování toho, jaký nepoměr škod lze již považovat za zcela mimořádný (extrémní), 

bude třeba vyjít z konkrétní situace nahlížené optikou hodnotového systému 

společnosti. Porovnání škod nelze v žádném případě zaměňovat za pouhé porovnání 

obecných významů zasažených zájmů podle jejich umístění na společností obecně 

uznávané a právem zakotvené hierarchické stupnici, na což správně upozorňuje 

Teschler.
355

 Je třeba hodnotit nejen tuto stránku kvalitativní - obecně vyšší či nižší 

význam toho kterého zájmu, ale též stránku kvantitativní - konkrétní míru či hrozící 

                                                
351 Např. Novotný, F. a kol.: Kom. Eurounion 2010, str. 102, autorkou části Císařová, D. 
352 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 270 
353 Novotný, F.; Souček, J. a kol.: TPH 2010, str. 161 
354 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 270 
355 Teschler, E.: K některým otázkám nutné obrany, Trestní právo 10/1997, str. 10 - 11 
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míru dotčení těchto zájmů. Rovněž je třeba pamatovat, že na straně útoku se zásadně 

posuzují škody, které z celého jeho průběhu hrozily, nikoli pouze ty, které nastaly. To, 

že žádné škody z útoku nenastaly, poukazuje pouze na dosažení cíle obrany. Nemůže 

tak sám o sobě vést k úsudku o mimořádné disproporci škod např. fakt, že obránce 

útočníka poranil nebo usmrtil, přičemž sám zůstal nezraněn.
356

 

Na nepřiměřenost nutné obrany není možno usuzovat z výsledku samostatného 

srovnání účinnosti útočníkem a obráncem použitých prostředků (resp. nástrojů) - pro 

splnění podmínek nutné obrany není požadována „rovnost zbraní“. Útočníkem užité 

prostředky mají při posuzování přiměřenosti obrany význam pouze potud, že z nich je 

možno usuzovat na intenzitu útoku a také na to, jaké škody z útoku hrozí. Obráncem 

užité prostředky (resp. nástroje) se pak vůbec neposuzují s ohledem na jejich účinnost. 

Obránce nemá možnost volit prostředky obrany předem tak, aby byly odpovídající 

účinnosti, ale je nucen užít toho, co má v okamžiku obrany „při ruce“ a čím může útok 

spolehlivě odvrátit. Rozhodující pro určení intenzity obrany tak nebude sám obráncem 

použitý prostředek, ale způsob jeho použití.
357

 U škody vzešlé z obrany je pak naprosto 

irelevantní, jakým prostředkem byla způsobena. Také užití byť i velmi účinného 

prostředku obrany se může ve svém důsledku projevit jako obrana šetrnější, než užití 

jiného prostředku, obecně méně účinného (např. varovný výstřel může být vůči 

útočníkovi šetrnější než užití krátké tyčky nebo nože). V závislosti na ostatních 

relevantních okolnostech případu tak obránce může užít i citelně účinnějšího 

prostředku, než jakým je útok veden.
358

 Nelze tedy na vybočení z mezí nutné obrany 

usoudit jen z toho, že obránce užil zbraně proti neozbrojenému útočníkovi.
359

 

                                                
356 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 1 To 18/75 (č. 25/76 Sb. rozh. tr.): „Na vybočenie z 

medzí nutnej obrany v zmysle § 13 Tr. zák. (dnes § 29 TZ) nemožno usudzovať len z toho, že napadnutý 

útočníka zranil a prípadne ho aj usmrtil, pričom sám neutrpel nijaké zranenie, ak tým odvracal útok 

priamo hroziaci alebo trvajúci a takáto obrana nebola zrejme neprimeraná povahe a nebezpečnosti útoku.“ 
357 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 5 Tz 143/79 (č. 41/80 Sb. rozh. tr.): „Intenzita obrany a 

teda primeranosť obrany intenzite útoku nie je závislá od použitého prostriedku, ale od toho, ako ho 

brániaci sa použije.“ 
358 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7 Tdo 272/2006 ze dne 28.03.2006: „Použití střelné zbraně 

k odvrácení útoku, který byl veden holýma rukama, přičemž nebylo jasné, zda případně nemůže být 

zesílen nějakým předmětem, je v kontextu posuzovaného případu v souladu se zásadou, že obránce může 

použít i citelně důraznějšího prostředku, než jakým je veden útok.“ 
359 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 3 Tz 13/70 (č. 49/70 Sb. rozh. tr.): „Primeranosť obrany 

treba posúdiť so zreteľom na všetky okolnosti prípadu a na vybočenie s medzí nutnej obrany nemožno 

usúdiť len z toho, že napadnutý sa bránil zbraňou proti neozbrojenému útočníkovi, vekove podstatne 

mladšiemu, fyzicky silnejšiemu a známemu svojou agresívnosťou.“  

Viz rovněž rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 7 To 202/94 (č. 47/95 Sb. rozh. tr.): „Samotná 

skutečnost, že obránce použije proti neozbrojenému útočníkovi zbraně, neznamená, že jde o obranu zcela 
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Konečně pro přiměřenost nutné obrany není samostatně určující ani pasivní či 

aktivní charakter obrany. Obránce rozhodně není omezován pouze na jednání 

spočívající toliko v pasivním odrážení útoku; může jednat i aktivně. Tím ani nevybočuje 

z mezí nutné obrany, ani se z něj nestává útočník. O tom, kdo je v roli obránce a kdo 

v roli útočníka, rozhoduje iniciativa na počátku konfliktu (blíže viz kap. 4.4. 

str. 124 - 125). Není rovněž nutné, aby obranu bylo v tomto ohledu možno připodobnit 

k útoku. Lze se tak proti útoku pasivního charakteru bránit aktivním jednáním 

(zpravidla konáním proti opomenutí).
360

 

Jak již bylo výše opakovaně zmíněno, oprávněnou nutnou obranu nevylučuje 

jakákoli nepřiměřenost, ale pouze taková nepřiměřenost, která je „zcela zjevná“. Zákon 

touto formulací jednak podněcuje orgány činné v trestním řízení, aby podmínky nutné 

obrany posuzovali s určitou velkorysostí ve prospěch obránce stanovením poměrně 

široké kvantitativní stránky požadovaného poměru, jednak dává pokyn, že při 

posuzování přiměřenosti či nepřiměřenosti je potřeba vycházet především z toho, jak se 

celá situace jevila v daném čase a místě jednajícímu - tedy z tzv. subjektivního hlediska. 

To je vzhledem k alternativám takového hodnocení zcela namístě. Pokud bychom totiž 

přiměřenost nutné obrany měli posuzovat z hlediska objektivního (tedy tak, jak se celá 

věc jeví posuzujícímu orgánu ex post, po náležitém zjištění skutkového stavu a 

s dostatkem času na jeho zvážení), kladli bychom na obránce zcela přepjaté požadavky. 

Požadovali bychom po něm totiž správné smyslové vnímání a rozumové zhodnocení 

všech rozhodných okolností za stavu, kdy je zpravidla zcela neočekávaně a bez 

možnosti jakékoli přípravy vystaven nezvyklé životní situaci, nezřídka má na 

rozhodnutí jen několik málo sekund, útok v něm často vyvolává pocity rozrušení a 

strachu atd. Navíc takové hledisko by zřejmě nebylo možné uplatnit ani vzhledem 

k textu zákona. Alternativu v podobě hodnocení z hlediska průměrné osoby pak stíhají 

stejné, podle mého názoru zcela nepřekonatelné, problémy, jaké byly již v této práci 

popsány v kap. 3.3.6. na str. 70 - 71 v souvislosti s hodnocením proporcionality krajní 

nouze, kam si tedy na tomto místě dovoluji odkázat. 

                                                                                                                                          
zjevně nepřiměřenou způsobu útoku.“ 
360 Novotný, F. a kol.: Kom. Eurounion 2010, str. 102, autorkou části Císařová, D. 

Viz rovněž rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 4 To 360/96 (č. 47/97 Sb. 

rozh. tr.): „Podmínky nutné obrany ve smyslu ustanovení § 13 tr. zák. (dnes § 29 TZ) mohou být splněny i 

v případě, kdy oprávněný uživatel domu nutí jiného jednáním, které by jinak bylo trestným činem, např. 

pohrůžkou násilí, aby odešel z místa, které požívá ochrany domovní svobody a na němž neoprávněně 

setrvává.“ 
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Hledisko subjektivní se tak pro posuzování přiměřenosti nutné obrany jeví jako 

nejvhodnější. Ani toto hledisko však nelze přijmout pro hodnocení přiměřenosti nutné 

obrany v jeho čisté podobě. Jak totiž píše v komentáři Šámal: „Subjektivní pojetí však 

nelze absolutizovat, neboť by mohlo dojít k ospravedlnění závažných a zásadních chyb 

obránce, jeho zcela chybného hodnocení situace, založeného např. na trestuhodné 

nepozornosti, v důsledku čehož by bránící se osoba neodpovídala za následky, pokud by 

obrana byla v souladu s jejími mylnými představami. Nelze tedy zaujmout zcela 

subjektivistický přístup založený jen na představách bránící se osoby, když vždy je 

nutno celou situaci posuzovat a hodnotit komplexně a v celém jejím vývoji 

v konkrétním čase a na konkrétním místě.“
 361

 Bude tedy třeba subjektivní hledisko 

jistým způsobem racionalizovat. Proto, jak uvádí publikace O. Novotného, 

Vanduchové, Šámala a kol., bude třeba vycházet z toho, jak se celá situace v daném 

místě a čase jevila důvodně jednajícímu. Je přitom třeba přihlédnout jednak 

k okolnostem případu a jednak k subjektivnímu stavu napadeného.
362

 Nutná obrana tak 

není zcela zjevně nepřiměřená ani tehdy, pokud není zcela zjevně nepřiměřená podle 

objektivními okolnostmi a subjektivním stavem odůvodnitelného úsudku konkrétního 

obránce, byť by se jevila jako zcela zjevně nepřiměřená při posouzení z čistě 

objektivního hlediska. Na takto pojímaném hodnocení přiměřenosti nutné obrany se 

vzácně shoduje prakticky veškerá recentní literatura. 

Se subjektivními představami obránce ještě souvisí z judikatury plynoucí 

poznatek, že nevybočuje z mezí nutné obrany obránce, který zamýšlel proti útoku užít 

jiného, mírnějšího, způsobu obrany, než jakého nakonec omylem skutečně užil, pokud 

jím užitá obrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
363

 

Konečně z uvedeného pak v podstatě vyplývá i nemožnost požadovat pro 

naplnění probírané podmínky nutné obrany intelektuální složku zavinění. Máme-li se 

při posuzování přiměřenosti řídit tím, jak se situace odůvodněně jevila obránci, a to 

zejména proto, že je prakticky nemožné požadovat komplexní poznání a zcela správné 

zhodnocení naprosto všech relevantních okolnostní, pak těžko můžeme pro naplnění 

                                                
361 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 336, autorem části Šámal, P. 
362 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 272 
363 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 6 Tz 30/82 (č. 12/83 Sb. rozh. tr.): „Podmienky nutnej 

obrany podľa § 13 Tr.zák. (dnes § 29 TZ) sú splnené aj v prípade, že napadnutý zamýšľal použiť proti 

útoku iný, miernejší spôsob obrany, než ktorý omylom skutočne použil, ak ani skutočne použitá obrana 

nie je zrejme neprimeraná povahe a nebezpečnosti útoku.“ (Srov. také Linhart, T.; Hladký, R.: Spolkový 

soudní dvůr (SRN): Hranice nutné sebeobrany a jejich překročení. Trestněprávní revue 4/2002, str. 122) 
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podmínky zároveň žádat ucelené vědomí si objektivní reality tvořené právě těmito 

okolnostmi. Nadto je třeba také připomenou, že v nutné obraně může jednat kdokoli - 

tedy např. i osoby velmi nízkých duševních schopností nebo malé děti, jejichž mentální 

kapacity nemusí vůbec dostačovat k formulaci ani jednotlivého poznatku - základní 

složky vědění. 

Excesu intenzivního se tak dopustí obránce: 

a) Užije-li takového způsobu obrany, který, vycházeje z jeho odůvodněného 

úsudku, je zcela zjevně intenzivnější, než jiný možný, méně intenzivní, spolehlivý a pro 

obránce rizik prostý způsob obrany. 

b) Užije-li takového způsobu obrany, který sice, vycházeje z jeho odůvodněného 

úsudku, není zcela zjevně intenzivnější než jiný možný, méně intenzivní, spolehlivý a 

pro obránce rizik prostý způsob obrany, avšak způsobí jím takové škody, které budou ke 

škodám z útoku hrozícím ve zcela zjevném (mimořádném, extrémním) nepoměru. 

Při takovéto charakteristice excesu intenzivního by se snad mohlo na první pohled 

zdát, že v případech sub b) se při posouzení z hlediska srovnání škod neprojeví 

hodnocení přiměřenosti obrany z pohledu obránce. Ve skutečnosti je však takového 

hodnocení skryto v potřebě zohlednit odůvodněný úsudek obránce o tom, jaké škody 

z útoku hrozily, a právě s těmito škodami srovnávat škody v obraně způsobené. (Tak 

např. usmrtí-li obránce útočníka důvodně se přitom domnívajíc, že mu z útoku hrozilo 

závažné poškození zdraví nebo usmrcení, ačkoli ve skutečnosti mu hrozilo pouze 

omezení osobní svobody, bude srovnání škod provedeno právě mezi závažným 

poškozením zdraví a usmrcením, které hrozily podle odůvodněného úsudku obránce 

z útoku a usmrcení způsobeným v obraně.) 

4.4. Určení útočníka, vzájemné napadení a rvačka 

V předchozích kapitolách této práce byly podrobně rozebrány podmínky nutné 

obrany a případy jejich splnění či nesplnění, čímž byl determinován obsah pojmu 

vybočení z mezí nutné obrany. V této kapitole bych se rád zabýval některými 

praktickými problémy správného výkladu a aplikace těchto podmínek v souvislosti 

s určením útočníka, neboť obrana a útok si jsou nezřídka v objektivní realitě svým 

provedením velmi podobné, a rovněž s případy vzájemného napadení a rvačky. 

Nejprve tedy k určení útočníka. Literatura zpravidla říká, že rozhodující pro 
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určení, kdo je v konkrétní situaci v postavení útočníka a kdo v postavení obránce, je 

počáteční iniciativa - tedy „kdo začal“. Jako pomocná kritéria se pak uvádějí pohnutka 

(motiv) každé ze stran nebo zda jednání té které strany směřovalo ke stupňování 

konfliktu.
364

 Mám za to, že v podstatě jde jen o zdůraznění, že při určování útočníka a 

obránce je třeba pečlivě zkoumat rozhodný okamžik, kdy začal od některé strany 

konfliktu útok přímo hrozit, a naplnění subjektivní stránky podmínky odvracení útoku 

na zájem chráněný trestním zákonem. 

V literatuře i praxi jsou také zkoumány případy tzv. vzájemného napadení. 

Učebnice Kratochvíla a kol. definuje vzájemné napadení takto: „Pokud dvě nebo více 

osob na sebe vzájemně útočí tak, že střídají útok s obranou, nejde o nutnou obranu, ale o 

vzájemné napadení.“
365

 Také dodává, že: „Jestliže budou takové osoby alespoň tři, 

půjde o trestný čin rvačky podle § 158, i když nedojde k ublížení na zdraví.“
366

 To je 

nepochybně výstižný vnější popis; podle mého názoru však příliš inklinuje ke 

zdůrazňování časového průběhu celé situace. Mám však za to, že ve skutečnosti není 

rozhodující průběh časový, ale to, že v podstatě žádný z účastníků takového konfliktu 

nemá za cíl svým jednáním odvracet útok na zájmy chráněné trestním zákonem, není 

takovýmto cílem motivován.
367

 U žádného z účastníků konfliktu tak není naplněn 

požadavek na subjektivní stránku podmínky odvracení útoku na zájem chráněný 

trestním zákonem, a tedy ani podmínka sama. 

Při vzájemné napadení či rvačce tak nejsou rozděleny role útočníka či útočníků a 

obránce či obránců. V podstatě všechny osoby na takovém konfliktu zúčastněné jsou 

útočníky. Žádný z účastníků konfliktu také není pachatelem excesu z nutné obrany (byť 

třeba i několikanásobného), neboť ten při nenaplnění podmínky odvracení útoku na 

zájem chráněný trestním zákonem nevzniká a ani vzniknout nemůže (viz kap. 4.3.1. a 

kap. 4.3.3. str. 109). V případě účastníků rvačky nebo vzájemného napadení se tak 

neuplatní právní důsledky specifiky spojené s vybočením z mezí nutné obrany. 

O rvačku podle § 158 TZ však nejde, je-li jedna osoba napadena více útočníky a 

                                                
364 Např. Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 332, autorem části Šámal, P. nebo Kratochvíl, V. a kol.: 

Kurs TPH č. obecná 2009, str. 372 , jakož i další. 
365 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 372 
366 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 372 
367 Motivy účastníků konfliktu mohou být různé. Mohou být, a zpravidla i jsou, s uvedeným motivem 

přímo v rozporu (např. touha zájmy chráněné trestním zákonem poškodit), ale také s ním být v rozporu 

nemusejí (touha po adrenalinovém zážitku, pocit skupinové sounáležitosti). Důležité je pouze to, že 

z průběhu celé situace lze vcelku jednoznačně soudit, že uvedený motiv zde absentuje. 
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sama jedná v mezích nutné obrany.
368

 Zde zůstávají role útočníků a obránce (či 

obránců) rozděleny. Ostatně obecně mnohost útočníků možnost jednat v nutné obraně 

nijak neodstraňuje; projeví se pouze při určování intenzity útoku. Je-li útočníků více, je 

možno jednat v nutné obraně proti každému z nich, nejen proti útočníkovi hlavnímu. 

Předpokladem je však aktivní činnost každého z útočníků.
369

 Ani mnohost na straně 

obránců nutnou obranu nijak nevylučuje. V nutné obraně může jednat každý. Možnost 

v nutné obraně jednat se neomezuje tím, že již proti útoku v nutné obraně jedná někdo 

jiný, nebo že proti němu započalo jednat více osob současně. 

Konečně postavení obránce a útočníka během celého konfliktu není neměnné. 

Vybočí-li obránce z mezí nutné obrany, stává se sám útočníkem.
370

 Jeho jednání se 

stává protiprávním a je možné jej posuzovat jako útok, proti němuž může jednat v nutné 

obraně každý, dosavadního útočníka nevyjímaje. 

4.5. Automatická obranná zařízení 

V souvislosti s problematikou naplnění či nesplnění podmínek nutné obrany bývá 

často zmiňována také otázka použití tzv. automatických obranných zařízení (resp. 

automatických obranných systémů). Automatickým obranným zařízením je myšlen 

předem a preventivně instalovaný prostředek, jehož účelem je zcela samočinně, tedy 

bez součinnosti člověka-obránce, odrazit budoucí útok na konkrétní trestním právem 

chráněné zájmy. Půjde především o různorodé prostředky povahy technické (přes 

nerůznější samostříly, propadliště, výbušné nástrahy, automatické zámky a mříže, 

sirény, elektrické ploty až po sofistikovaná zařízení typu TASER® Shockwave™). 

Podle mého názoru lze mezi tato zařízení řadit i různá zvířata (nejčastěji psy), nelze sem 

však již řadit různé mechanické překážky čistě pasivního charakteru, jako třeba 

                                                
368 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu rozhodnutí SSR. sp. zn. 2 Tz 109/56 (č. 75/56 Sb. rozh. tr.): „Ak iba 

jedna osoba napadnutá viac útočníkmi ako spolupáchateľmi sa takému spoločnému útoku bráni, nejde o 

bitku v zmysle § 223 tr. zák. (dnes § 158 TZ).“ 
369 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu rozhodnutí ČSR. sp. zn. 1 Tz 349/55 (č. 24/56 Sb. rozh. tr.): „Útok 

ve smyslu § 8 tr. zák. (dnes § 29 TZ), prováděný více osobami, předpokládá nutně aktivní činnost 

každého z útočníků. V takovém případě je přípustná nutná obrana (za podmínek v § 8 tr. zák. (dnes § 29 

TZ) uvedených) proti kterémukoli útočníkovi, nikoli jen proti hlavnímu z nich.“ 
370 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 Tdo 230/2009 ze dne 17.03.2009: „Beztrestnosti podle § 

13 tr. zák. (dnes § 29 TZ) se nemůže dovolávat ten, kdo se při obraně proti útoku neomezí na odvrácení 

útoku, ale podnikne další útočné činy, neodůvodněné již nutností obrany (srov. č. 26/1967 Sb. rozh. tr.). 

Jde o překročení z mezí nutné obrany, jestliže se pachatel zpočátku brání způsobem přiměřeným způsobu 

útoku směřujícímu proti zájmům chráněným trestním zákonem, ale po skončení útoku sám přejde do 

útoku s úmyslem vypořádat se s útočníkem, od něhož již nehrozí nebezpečí.“ 
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žiletkové dráty nebo ploty s bodci.
371

 Takové překážky sice mohou útočníkovi způsobit 

újmu, avšak nekonají žádnou činnost, ani nepřenášejí žádnou energii.
372

 

V závislosti na druhu takového obranného zařízení pak mohou, ale také nemusejí, 

z jeho činnosti vznikat různé následky na právem chráněných zájmech, od omezení 

osobní svobody, přes různá zranění až po usmrcení toho, kdo uvedl takové zařízení 

v činnost. Podle toho je můžeme rozdělit na dvě skupiny, a to na zařízení nemající za 

účel odvrátit útok způsobením následku na trestním právem chráněných zájmech, a 

zařízení mající naopak účel právě takový. Zařízení první skupiny pak v podstatě nelze 

podrobovat kritice v souvislosti s podmínkami nutné obrany, neboť jejich činnost 

nebude vůbec nutné posuzovat v rámci § 29 TZ (půjde především o různá zařízení 

mající za účel útočníka odstrašit - např. sirény, automatická světla atd.). V podstatě 

obdobně vidí celou věc F. Novotný a Dolenský.
373

 Ti zároveň velmi přehledně shrnují 

námitky, které jsou uplatňovány proti užití zařízení druhé skupiny
374

 : 

 

1. Ustanovení o nutné obraně na automatická obranná zařízení nedopadá, jde o 

analogii nutné obrany. 

2. Instalování automatických obranných zařízení není v souladu s podmínkami 

nutné obrany, protože ta je přípustná až tehdy, kdy útok přímo hrozí, kdežto samo 

zařízení je instalováno dávno předtím. 

3. Automatická obranná zařízení představují nemalé nebezpečí i pro toho, kdo je 

aktivuje v souvislosti s oprávněnou činností, nebo alespoň bez zlého úmyslu. 

4. Automat nemůže diferencovat svou činnost podle povahy útoku. Snadno se tak 

může stát, že meze dovolené obrany budou překročeny. 

 

S první námitkou se lze vypořádat poměrně jednoduše - i kdyby šlo o analogii, šlo 

                                                
371 Odlišně Kuchta (Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 127) nebo Dolenský (Dolenský, A.: Přiměřenost N. O. 

1969, str. 40). 
372 Nadto, i kdybychom je mezi automatická obranná zařízení řadily, nevyvolávají tyto pasivní 

mechanické překážky žádných kontroverzí, neboť: „Zde je každý viditelností hrozící škody varován a 

navíc jde o obvyklý způsob ochrany.“ (Dolenský, A.; Novotný, F.: Nutná obrana a automatická obranná 

zařízení, Trestní právo 1/1998, str. 10) Pokud se pak někdo z neopatrnosti sám o tyto překážky poraní, 

nelze následek přičítat k tíži jejich vlastníka. S každým vlastnictvím se pojí jistá nebezpečí. Tím, že 

společnost to či ono vlastnictví a ten či onen způsob nakládání s ním akceptuje, přijímá zároveň tato 

nebezpečí jako sociálně adekvátní. 
373 Byť je jejich vyjádření mírně kazuistické - říkají, že je možné ponechat stranou zkoumání různá 

signalizační zařízení (Dolenský, A.; Novotný, F.: Tr. pr. 1/1998, str. 8). 
374 Dolenský, A.; Novotný, F.: Tr. pr. 1/1998, str. 8 
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by o analogii ve prospěch pachatele a tudíž o analogii dovolenou. Katalog okolností 

vylučujících protiprávnost není vůbec uzavřen, jejich výčet v zákoně není výčtem 

taxativním. 

Druhá námitka je už závažnější, avšak je možno jí čelit tím, že při samotné 

instalaci obranného zařízení jde ve skutečnosti o fázi přípravy obrany, nikoli o fázi 

provedení obrany samé. Příprava k obraně není zákonem zakázána a pro naplnění 

podmínek nutné obrany je irelevantní, jak je tato příprava realizována - zákon v tomto 

ohledu žádné požadavky nestanoví. Z hlediska naplnění podmínek nutné obrany je 

dokonce bezvýznamné i to, zda byl ve fázi přípravy spáchán opatřováním si či instalací 

konkrétních obranných prostředků trestný čin (např. opatřením si výbušniny bez 

potřebných povolení).
375

 Fáze provedení obrany samé nastane až (předpokládanou) 

činností zařízení, a právě k tomuto bodu v čase je tak třeba vztahovat posuzování, zda 

byly naplněny podmínky nutné obrany.
376

 Pokud v takové chvíli útok bezprostředně 

hrozí nebo trvá, nemělo by z tohoto hlediska naplnění podmínek nutné obrany působit 

problém. 

Ke třetí námitce lze uvést, že je sice pravdou, že automatická obranná zařízení 

sice způsobují určité trvalé abstraktní ohrožení zájmů chráněných trestním právem, to 

však nemůže být pro otázku přípustnosti nutné obrany rozhodné. Ustanovení o nutné 

obraně nezakazuje obranu prostředky, které abstraktně ohrožují chráněné zájmy.
377

 

Abstraktní ohrožení chráněných zájmů nakonec představují i některé zcela běžně 

vlastněné předměty (např. střelná zbraň nebo automobil), jejichž užití k obraně se 

obecně nezpochybňuje. Úmysl toho, kdo jedná objektivně protiprávně, pak může pouze 

v konkrétním případě ovlivňovat intenzitu útoku a tedy i dovolenou intenzitu obrany, 

opět však nelze v tomto směru učinit závěr o vyloučení nutné obrany na obecné rovině. 

Jako nejzávažnější by se tedy mohla jevit námitka poslední. Podle mého názoru je 

však tato námitka založena na chybném výkladu textu zákona. Ten nijak neváže 

přípustnost nutné obrany na to, jaká je pravděpodobnost, že budou překročeny její 

meze, ani na potřebu mít možnost „regulovat“ obranu podle útoku. Zákon pouze určuje 

obraně jisté časové a kvalitativně-kvantitativní hranice, vymezuje, z čeho se má 

                                                
375 Dolenský, A.; Novotný, F.: Tr. pr. 1/1998, str. 9 (To ale samozřejmě pachatele takového trestného činu 

nechrání před tím, aby za něj byl postižen. Přípravu k nutné obraně nezná jako okolnost vylučující 

protiprávnost ani zákon, ani jí nijak nedovozuje doktrína či judikatura.) 
376 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, 127 - 128 
377 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 340, autorem části Šámal, P. 
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vycházet při jejich stanovení a dává pokyn případně přihlédnout k tomu, jak se tyto 

hranice důvodně jevily samotnému obránci. Nadto lze říci, že řada okolností, z nichž se 

při stanovení těchto hranic pro konkrétní případ vychází, bude předem známá nebo je 

bude možno odhadnout. Jsou například předem známy chráněné hodnoty, jaké bude 

muset útočník překonat překážky atd. Sama účinnost instalovaného zařízení pak může 

být přizpůsobena těmto známým nebo předpokládaným okolnostem. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že obecně nelze instalaci automatických 

obranných zařízení a posouzení jejich činnosti podle ustanovení o nutné obraně odmítat. 

Kdo však takové zařízení jako prostředek obrany užívá, je zodpovědný za to, jak jej 

užívá, tedy za jeho konkrétní činnost při jeho aktivaci. Tyto závěry jsou v souladu i 

s recentní judikaturou.
378

 

Pokud se tedy automatické obranné zařízení aktivuje a zasáhne zájmy chráněné 

trestním zákonem jindy, než v případě protiprávního útoku, nesplní uživatel-obránce 

podmínky nutné obrany. V tomto případě nebudeme moci hovořit ani o vybočení z mezí 

nutné obrany - nebude zde vůbec situace nutné obraně blízká (viz kap. 4.3.1 a kap. 4.3.3 

str. 109). Excesu z nutné obrany, se všemi s tím spojenými právními důsledky, se pak 

uživatel-obránce dopustí tehdy, když zařízení sice zasáhne proti protiprávnímu útoku, 

avšak bude pokračovat v trýznění útočníka i po jeho ukončení, nebo jeho účinnost bude 

zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
379

 Ve všech zmíněných případech bude moci 

být uživatel-obránce trestně odpovědný. Ponecháme-li stranou případy, kdy u uživatele-

obránce nebudeme moci shledat zavinění vůbec, pak v případě nesplnění podmínek 

                                                
378 Viz stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Tpjn 303/2008 (č. 12/2010 Sb. rozh. tr.): 

“Instalace a použití automatického obranného zařízení, jehož účelem je odvrátit možný nebo 

předpokládaný budoucí útok na zájem chráněný trestním zákonem na určitém místě bez součinnosti 

obránce (např. nástražné systémy, samostříly, zapojení elektrického proudu do mříží či kovového 

oplocení nemovitosti), samo o sobě nevylučuje naplnění podmínek nutné obrany podle § 13 tr. zák. (dnes 

§29 TZ). K tomu, aby byly splněny podmínky nutné obrany v případě použití automatického obranného 

zařízení zejména v podobě nástražného systému, který se automaticky uvede v činnost po vniknutí 

útočníka do chráněného objektu, musí být zabezpečeno, aby se aktivovalo jen proti přímo hrozícímu či 
trvajícímu útoku na zájem chráněný trestním zákonem a aby jeho účinnost nebyla zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku. Při zaviněném nedodržení podmínek nutné obrany tím, kdo jej instaloval a 

odpovídá za jeho provoz, přichází v úvahu jeho odpovědnost za trestný čin spáchaný zpravidla z 

nedbalosti.“ (Starší judikaturu, konkrétně usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 Tdo 66/2007 ze dne 28. 

3. 2007, zde nezohledňuji, neboť právě ona byla jedním z podnětů vzniku tohoto stanoviska a je s ním 

v rozporu.) 
379 Za v praxi v podstatě nemožné lze podle mě považovat, že by snad zařízení zasáhlo v okamžiku, kdy 

útok sice hrozil, avšak nehrozil přímo. Tato zařízení jsou totiž instalována prakticky výlučně za 

překážkami, nebo sama tvoří překážky, jejichž překonání, nebo pokus o jejich překonání, budou samy o 

sobě indikovat protiprávní útok přímo hrozící nebo trvající (pokud nebudou zcela oprávněné). 
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nebo při excesu extenzivním bude zpravidla odpovídat za trestné činy nedbalostní.
380

 

Trestní odpovědnosti za trestný čin úmyslný tu bude povětšinou zabraňovat to, že úmysl 

uživatele-obránce při instalaci zařízení obvykle směřuje k jeho aktivaci v případě přímo 

hrozícího protiprávního útoku.
381

 Při excesu intenzivním dle mého názoru nic nebrání i 

odpovědnosti za trestné činy úmyslné. Z těchto důvodů lze tedy uživatelům takových 

zařízení doporučit různé varovné tabulky (typicky různé obdoby „Pozor - Objekt střežen 

psy!“ nebo „Varování- Plot pod napětím!"), upozornění ve formě sirén atd. Ty jednak 

mohou oslabovat jejich zavinění, jednak každým takovým upozorněním, které útočník 

ignoruje, se zvyšuje intenzita jeho útoku. 

Část 5. - Právní důsledky překročení mezí nutné obrany a 

krajní nouze 

V předchozích kapitolách jsme se postupně věnovali historickému vývoji institutů 

nutné obrany a krajní nouze, okolnostem vylučujícím protiprávnost (mezi něž tyto 

instituty patří), a poté zvlášť každému z nich, počínaje jejich celkovou charakteristikou, 

přes vymezení jejich podmínek a případů vybočení z jejich mezí, až po oddělený popis 

některých specifických problémů u institutu nutné obrany. Od této kapitoly dále dochází 

opět ke spojení výkladu o obou institutech, neboť právní důsledky překročení jejich 

mezí se od sebe, co do jejich právní úpravy v trestním zákoníku, nijak neliší. 

Všeobecně lze konstatovat, že čin spáchaný při překročení mezí nutné obrany 

nebo krajní nouze je pro společnost škodlivý, protiprávní, a proto také může být trestný. 

Jeho trestnost se tak bude posuzovat podle obecných zásad trestního práva a bude jej 

třeba kvalifikovat podle příslušné skutkové podstaty zvláštní části trestního zákoníku. 

V řadě případů excesu se ovšem výsledná trestní sankce bude, vzhledem ke 

zvláštním okolnostem spojeným zpravidla se situacemi nutné obraně a krajní nouzi 

blízkými, jevit jako nepřiměřeně přísná. Rovněž neposkytuje-li právo svým recipientům 

náležité záruky beztrestnosti nebo alespoň snížení trestního postihu v případě, že se při 

ochraně zájmů chráněných trestním zákonem za pomoci nutné obrany nebo krajní nouze 

nakonec dopustí vybočení z mezí těchto institutů, budou tito recipienti inklinovat 

                                                
380 Novotný, F.: Právo na sebeobranu, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006, str. 57 a také zmíněné 

stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR (viz poznámka pod čarou č. 378). 
381 Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 106 - 107 
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k pasivitě a na jednání v nutné obraně či krajní nouzi budou v mnoha případech 

rezignovat, nebudou-li přímo ohroženy jejich vlastní zájmy. Proto i současná česká 

právní úprava, stejně jako právní řády většiny civilizovaných států, různými způsoby 

zohledňuje fakt, že ke spáchání činu došlo při vybočení z mezí nutné obrany nebo krajní 

nouze. Obecně v úvahu přicházejí zejména tři typy privilegování jednání při excesu 
382

: 

 

a) umožnění snížení obecné trestní sazby uplatněním polehčujících okolností, 

mimořádným snížením trestů nebo upuštěním od potrestání. (Tato opatření 

zasahují do oblasti individualizace trestní sankce při jejím ukládání.) 

b) vyloučení trestnosti excesu za určitých podmínek vůbec - např. překročí-li 

pachatel meze nutné obrany nebo krajní nouze ze strachu, úleku či zmatku 

způsobeného útokem nebo hrozícím nebezpečím, vybočí-li z nedbalosti, při 

kombinaci popsaných subjektivních momentů a nedbalosti atd. (Tedy opatření 

zasahující samu trestnost činu.) 

c) konstrukcí zvláštních privilegovaných skutkových podstat, postihujících 

způsobení trestněprávně relevantního následku při excesu. (Takové řešení by 

zasahovalo do oblasti kvalifikace činu.) 

 

Náš trestní zákoník klade explicitně do souvislosti s činem spáchaným při 

vybočení z mezí nutné obrany nebo krajní nouze pouze opatření z prvé uvedené 

skupiny. Možnost vyloučit za jistých podmínek trestnost excesu vůbec naše trestní 

právo explicitně neupravuje. Současné české trestní právo rovněž nezná privilegované 

skutkové podstaty, vztahující se ex lege k překročení mezí nutné obrany či krajní nouze. 

Se zohledněním činu spáchaného při excesu za pomoci jeho kvalifikace podle 

privilegovaných skutkových podstat jsme tak v podstatě odkázáni na návaznost čistě 

faktickou. 

5.1. Právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze 

v souvislosti s jeho zaviněním 

Než se však budeme podrobněji věnovat konkrétním, naší právní úpravou 

                                                
382 V rámci své monografie pojednávající o institutu nutné obrany obdobně typově rozčlenil možnosti 

privilegování excesu Kuchta. (Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 169 - 170) 
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nabízeným, možnostem zohlednění faktu, že čin byl spáchán při vybočení z mezí nutné 

obrany nebo krajní nouze, je třeba se ještě zabývat subjektivní stránkou samotného 

excesu. Posouzení trestnosti konkrétního činu spáchaného při vybočení z mezí nutné 

obrany či krajní nouze, jakož i jeho právní kvalifikace, by totiž měly, nahlíženo optikou 

rozumné filosoficko-systematické právní úvahy, být nikoli nevýznamně ovlivněny 

formou zavinění k excesu, či absencí zavinění k excesu vůbec. Přitom, alespoň podle 

mého názoru, trpí česká právní úprava v tomto směru závažným nedostatkem, když 

zákon sám explicitně nereflektuje a nezohledňuje skutečnost, že exces může být co do 

svého zavinění úmyslný, nedbalostní nebo dokonce vůbec nezaviněný. Tento nedostatek 

výslovné právní úpravy vyvolává řadu důležitých otázek. 

Předně lze klást otázku, zda absence zavinění k excesu bude na překážku 

trestnosti činu. K tomu se vyjadřuje v komentáři Šámal slovy: „Podmínkou trestnosti 

jednání, které je překročením mezí nutné obrany (§ 29), např. proto, že útok, proti 

kterému je obrana zaměřena, již netrvá, je také zavinění vztahující se na tuto 

skutečnost.“
383

 Jiná moderní literatura věc buď vůbec nezmiňuje, nebo se k ní staví 

obdobně.
384

 Konečně v souladu s uvedeným tvrzením je i judikatura.
385

 

Obdobně je také možné klást otázku, zda konkrétní forma zavinění  k excesu bude 

mít vliv na konkrétní formu zavinění činu při tomto excesu spáchaného. Odpověď na 

tuto otázku nám rovněž naznačuje Šámal: „…je třeba také důsledně zjišťovat, zda šlo o 

úmyslné nebo nedbalostní překročení mezí nutné obrany, a přihlížet přitom i k rozrušení 

obránce vyvolanému útokem (R 16/1994-I).“
386

 Z ostatní recentní literatury se k otázce 

vyjadřuje přímo pouze publikace Kratochvíla a kol., když říká, že zavinění je třeba 

vztahovat nejen ke znakům skutkové podstaty, ale i excesu samotnému, a tedy 

                                                
383

 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 338 autorem části Šámal, P. 
384 Novotný, F. a kol.: Kom. Eurounion 2010, str. 102 - 103, autorkou části Císařová, D. 
385 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 162/2007 (č. 20/2008 Sb. rozh. tr.): „V případě 

excesu z mezí nutné obrany je podmínkou trestní odpovědnosti obránce nejen zaviněné překročení mezí 

nutné obrany, ale jeho zavinění se musí vztahovat též ke znakům příslušné skutkové podstaty, kterou tím 

naplnil, přičemž nemusí jít o stejnou formu zavinění.“ Na jiném místě v textu pak: „Jestliže by totiž 
zavinění zahrnovalo pouze jedno z výše uvedených hledisek, nelze podle Nejvyššího soudu uvažovat o 

trestní odpovědnosti obviněného, která je podmíněna jak zaviněným překročením mezí nutné obrany, tak 

zaviněným naplněním znaků skutkové podstaty trestného činu…“ 

Obdobně též rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 To 55/93 (č. 16/94 Sb. rozh. tr.): 

„Podmínkou trestnosti jednání, které je překročením mezí nutné obrany (§ 13 tr. zák.) (dnes § 29 TZ), 

např. proto, že útok, proti kterému je obrana zaměřená, již netrvá, je také zavinění vztahující se na tuto 

skutečnost. V takových případech je třeba také důsledně zjišťovat, zda šlo o úmyslné nebo nedbalostní 

překročení mezí nutné obrany a přihlížet přitom i k rozrušení obránce vyvolanému útokem.“ 
386 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 338, autorem části Šámal, P. (Srov. v poznámce pod čarou č. 

385 uvedené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 To 55/93 (č. 16/94 Sb. rozh. tr.)) 
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nedbalostní zavinění je zde vždy, když je nedbalostně zaviněn buď exces, nebo 

následek, resp. ostatní znaky skutkové podstaty.
387

 I zde zaujímá judikatura shodné 

stanovisko s právní teorií.
388

 Lze si povšimnout, že uvedená literatura a judikatura věc 

řeší pouze v souvislosti s vybočením z mezí nutné obrany. Podle mého názoru však, 

vzhledem k blízkosti obou institutů, je možné obdobně přistupovat i k vybočení z mezí 

krajní nouze. 

Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že v procesu posuzování trestnosti a formy 

zavinění činu spáchaného při excesu nelze podle současných převládajících názorů 

ignorovat formu zavinění, resp. jeho absenci, k následku, jakož i k ostatním znakům 

skutkové podstaty. To ostatně, na rozdíl od nutnosti zabývat se vůbec zaviněním excesu, 

vyplývá přímo z dikce zákona. § 13 odst. 2 TZ v kombinaci s konkrétními ustanovení 

zvláštní části trestního zákoníku jasně stanoví potřebnou formu zavinění pro každý 

trestný čin. Okruh skutečností, které musí být touto formou zavinění kryty, pak 

stanovují § 15 TZ a § 16 TZ. Jak k tomu uvádí publikace O. Novotného, Vanduchové, 

Šámala a kol.: „Zavinění se musí vztahovat v podstatě na všechny skutečnosti, které 

jsou znakem skutkové podstaty trestného činu.“
389

 (Myšlena je přitom konkrétní forma 

zavinění pro konkrétní trestný čin potřebná.) Pokud zde tedy není potřebná forma 

zavinění (resp. absentuje zavinění) k některé z těchto skutečností, nelze ji suplovat 

formou zavinění k excesu. Proto nelze přijmou stanovisko Jebavého, že při určování 

formy zavinění činu spáchaného při excesu bude rozhodná pro tuto formu zavinění 

právě a jen forma zavinění k excesu.
390

 

Lze tedy učinit závěru, že podle převládajících názorů mají forma zavinění (nebo 

jeho absence) k vybočení z mezí nutné obrany nebo krajní nouze a forma zavinění 

(nebo jeho absence) k následku, a k ostatním znakům skutkové podstaty, stejný význam 

pro trestnost a konkrétní formu zavinění činu, spáchaného jednáním obsahujícím exces. 

Bude-li se pak forma zavinění k excesu a forma zavinění k následku, či k ostatním 

                                                
387 Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 386 - 387 
388 Viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 To 55/93 (č. 16/94 Sb. rozh. tr.): „To znamená, že 

dovozuje-li soud prvního stupně nepřímý úmysl obžalovaného ve vztahu ke smrtelnému následku u 

poškozených, musí být spolehlivě prokázáno, že obžalovaný D. V. nejenže věděl, že opakovanými 

intenzivními údery do hlavy poškozených je může usmrtit a pro takový případ s tím byl srozuměn (§ 4 

písm. b tr. zák.) (dnes § 15 odst. 1 písm. b) TZ), ale také, že věděl, že útok obžalovaných již netrvá ani 

přímo nehrozí, resp. trval-li nebo přímo hrozil, věděl, že jeho obrana je ve zřejmém nepoměru k 

nebezpečnosti útoku, a byl s tím srozuměn.“ 
389 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 223 
390 Jebavý, M.: Vybočení z mezí nutné obrany, Socialistická zákonnost 1/1975, str. 39 
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znakům skutkové podstaty, lišit, bude třeba při právní kvalifikaci činu, spáchaného při 

vybočení z mezí nutné obrany či krajní nouze, dát přednost slabší z těchto forem 

zavinění. Tak pouze v případě, že jak zavinění k excesu, tak zavinění k následku (a 

ostatním znakům skutkové podstaty), bude úmyslné, může být pachatel potrestán za 

trestný čin dolosní. Nabude-li i jen jedno z nich pouze formy nedbalostní, bude připadat 

v úvahu pouze trestný čin kulposní. Bude-li pak v některém případě zavinění vůbec 

chybět, nebude čin trestný. 

Význam takového závěru ve spojitosti s trestností činu spáchaného vybočením 

z mezí nutné obrany či krajní nouze je očividný. V souvislosti s kvalifikací činu pak 

takovýto závěr nabývá důležitosti také proto, že naše právo zná některé trestné činy, 

jejichž skutkové podstaty mohou být jednáním obsahujícím exces naplněny, shodné 

s jinými trestnými činy ve všech znacích skutkových podstat, až na požadovaný druh 

zavinění (např. trestný čin „Vražda“ podle § 140 TZ a trestný čin „Usmrcení 

z nedbalosti“ podle § 143), a přitom zároveň nezná žádné privilegované trestné činy, 

resp. skutkové podstaty, které by se vztahovaly přímo k excesu z nutné obrany či krajní 

nouze. 

Po teoretické stránce je podle mého názoru třeba takové pojetí obhajovat 

především zásadou odpovědnosti za zavinění, tedy skrze analogii juris, která je běžnou 

metodou užívanou k zaplnění mezer právní úpravy i v případech, kdy text zákona 

určitou problematiku ignoruje. Jeví se totiž jako zjevné, že od sebe nelze odtrhovat 

zavinění k samotnému překročení mezí nutné obrany nebo krajní nouze a zavinění 

k vlastnímu následku jednání za těchto situací.
391

 Je nutno vyjít z toho, že nebýt 

samotného excesu, neuvažovali bychom vůbec o zavinění, trestnosti a právní kvalifikaci 

činu. Je natolik určujícím prvkem v celém systému, že se zdá být krajně neadekvátní, 

aby zavinění k němu bylo pomíjeno. Je třeba dodat, že užití analogie uvedeným 

způsobem bude přípustné, neboť se jím v podstatě nemohou rozšířit podmínky 

trestnosti, naopak jsou jím v řadě případů značně zúženy. Alternativně je možno 

                                                
391 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 67 (Kdybychom se tak přeci jen rozhodli učinit - tedy bychom vůbec 

neobhajovali uvedené pojetí, ale rozhodli bychom se naopak přijmout stanovisko, že zavinění k excesu 

lze zcela ignorovat - dospěli bychom v mnoha případech ke stěží obhajitelným, ba dokonce nezřídka až 

zcela absurdním, výsledkům. Např. za stejný úmyslný trestný čin by totiž mohl být potrestán jak 

jednající, který překročil meze nutné obrany či krajní nouze zcela úmyslně, třeba i ze msty, z čiré krutosti 

nebo ze značného sobectví, tak jednající, který překročil meze nutné obrany či krajní nouze z nedbalosti, 

byť třebas rozrušen ze strachu, a konečně i jednající, který z těchto mezí vybočil zcela nezaviněně, 

kupříkladu vlivem vnějších okolností nebo kvůli somatickým poruchám svého smyslového vnímání.) 
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uvedené pojetí také obhajovat skrze teorii o negativních znacích skutkové podstaty, jak 

to činili Vokoun
392

 nebo Kuchta
393

. Osobně však mám jisté pochybnosti o teoretické 

správnosti takové metody obhajoby, což přibližuji v poznámce pod čarou.
394

 

5.2. Jednotlivé možnosti zohlednění excesu nabízené současnou právní 

úpravou 

Máme-li tedy v předchozí kapitole vyřešeny specifické otázky, pojící se se 

zaviněním k excesu, můžeme se již plně věnovat možnostem zohlednění skutečnosti, že 

ke spáchání činu došlo při vybočení z mezí nutné obrany nebo krajní nouze, které české 

trestní právo poskytuje. 

5.2.1. Polehčující okolnosti 

Předně je zde možnost přihlédnout k této skutečnosti jako k polehčující okolnosti. 

Tu trestní zákoník vyjadřuje výslovně v § 41 písm. g), kde je uvedeno, že 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, anebo překročil meze přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti 

vylučující protiprávnost.“ Pro užití této polehčující okolnosti není rozhodné, z jakého 

důvodu a jakým způsobem byly meze překročeny, a lze ji tedy užít při všech druzích 

excesu. Kuchta ve své monografii uvádí, že tuto polehčující okolnost by mělo být 

možno užít i v souvislosti s případy putativní nutné obrany.
395

 Takovýto přístup by však 

podle mého názoru znamenal přílišnou subjektivizaci obsahu pojmu vybočení z mezí 

nutné obrany a relativizaci významu v podstatě jakýchkoli objektivních okolností při 

jeho vymezení (srov. kap. 4.3.1. a 4.3.3. str. 109). V těchto situacích absentuje reálné 

ohrožení chráněného zájmu, a tedy i jakýkoli konflikt zájmů, příznačný pro situace 

                                                
392 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 70 
393 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 168 
394 Kuchta věc shrnuje takto: „Pokud vycházíme z učení o tzv. negativních znacích skutkové podstaty 

(tzv. kontratypech), potom zavinění se musí vztahovat nejen na pozitivní, ale i na negativní znaky 

skutkové podstaty.“ (Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 168) Je-li však kontratypem označována okolnost 

vylučující protiprávnost, pak exces je negací (nenaplněním) tohoto kontratypu a vztažení zavinění na 

kontratyp sám nám nijak neodůvodní jeho vztažení též na jeho negaci. Mám tak za to, že uvedená 

konstrukce obsahuje logický nedostatek. Je možné, že si Kuchta později tento nedostatek uvědomil, 

neboť jako autor příslušné části učebnice Kratochvíla a kol. již hovoří pouze o potřebě vztáhnout zavinění 

i k excesu, aniž by se o kontratypech v této souvislosti zmiňoval. (Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. 

obecná 2009, str. 386 - 387). 
395 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 170 
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nutné obrany. Také zákon užívá v § 41 písm. g) TZ pojem „útok“ bez jakéhokoli 

přívlastku či jiné konkretizace, kterým by jej odlišoval od pojmu „útok“ obsaženého v 

§ 29 odst. 1 TZ. V rámci zákonného textu bychom měli vykládat shodné pojmy 

shodným způsobem. Mám tedy za to, že pod pojmem útok obsaženým v 

§ 41 písm. g) TZ bychom tak měli spatřovat pouze útok reálný. Konečně Púry 

v komentáři uvádí: „Polehčující okolnost podle § 41 písm. g) se však netýká tzv. 

putativní (domnělé) obrany a domnělého nebezpečí, protože pak by nešlo o čin 

spáchaný při odvracení útoku nebo nebezpečí a tyto zdroje pachatelova ohrožení by 

chyběly.“
396

 Řečené platí mutatis mutandis o reálnosti nebezpečí, a tedy o případech 

putativní krajní nouze (srov. také kap. 3.3.1. a 3.3.3. str. 59). 

V závislosti na situaci je samozřejmě možné užít i dalších polehčujících okolností. 

Často bude přicházet v úvahu zejména polehčující okolnost podle § 41 písm. b) TZ, 

dopadající mimo jiné na případy, kdy pachatel spáchal trestný čin v silném rozrušení
397

. 

Na přiznání této polehčující okolnosti přitom nemá vliv povaha onoho rozrušení, čímž 

se v případě aplikace tohoto ustanovení na případy vybočení z mezí nutné obrany nebo 

krajní nouze stírá rozdíl mezi excesem stenickým a astenickým, což kritizuje např. 

Kuchta.
398

 Zvláštní obezřetnosti při užití tohoto ustanovení je třeba dbát v souvislosti 

s trestnými činy „Zabití“ podle § 141 TZ a „Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky“ 

podle § 146a TZ, u kterých je silné rozrušení jisté povahy privilegující okolností.
399

 

Uvedeným samozřejmě nejsou možnosti užití polehčujících okolností zdaleka 

vyčerpány. Výčet polehčujících okolností obsažený v § 41 TZ je výčtem 

demonstrativním. Za předpokladu, že má určitá okolnost vzhledem ke své povaze a 

závažnosti význam pro úvahy o druhu a výměře trestu, může jí soud povahu polehčující 

okolnosti přiznat. Polehčujících okolností lze samozřejmě užít i souběžně vedle sebe. 

5.2.2. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody 

Vedle polehčujících okolností hovoří trestní zákoník explicitně o excesu z mezí 

nutné obrany a krajní nouze ještě u dalšího institutu, který je možno užít ke zohlednění 

skutečnosti, že čin byl spáchám právě takovýmto excesem. Je jím institut mimořádného 

                                                
396 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 466, autorem části Púry, F. 
397 K pojmu „silné rozrušení“ viz dále kap. 5.2.4. str. 141 - 142. 
398 Kuchta, J.: Nut. obr. 1999, str. 170 - 171 
399 Bude zde především nutno důsledně aplikovat § 39 odst. 4 TZ. (Byť lze klást otázku, jak postupovat 

v případě, že silné rozrušení má původ jak v omluvitelném hnutí mysli, tak kupříkladu ve zlobě či 

nenávisti. Náležité řešení této otázky by však překračovalo předmět této práce.) 
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snížení trestu odnětí svobody, upravený v § 58 TZ. V obecné rovině umožňuje tento 

institut řešit situace, kdy by uložení trestu v rámci zákonné trestní sazby, byť i při její 

dolní hranici, neodpovídalo okolnostem konkrétního případu a jevilo by se jako 

nepřiměřené a odporující dikci § 39 TZ. 

Pro případy vybočení z mezí nutné obrany a krajní nouze se jeví jako 

nejpodstatnější ustanovení § 58 odst. 6 TZ, umožňující soudu snížit trest odnětí svobody 

pod dolní hranici trestní sazby mimo jiné tehdy, jestliže pachatel „…spáchal trestný čin 

odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky krajní nouze (§ 

28) nebo nutné obrany (§ 29)…“.
400

 Jazyková totožnost uvedené formulace s formulací 

obsaženou v § 41 písm. g) TZ přitom jasně naznačuje, že ustanovení dopadá na případy, 

ve kterých by jinak bylo možno užít polehčující okolnosti právě podle § 41 písm. g) TZ. 

Souběžně vedle sebe těchto ustanovení užít nelze.
401

 Na rozdíl od uvedené 

polehčujících okolnosti se pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody vyžaduje, aby 

konkrétní podmínky, za nichž pachatel trestný čin spáchal, byly takového významu, že 

odůvodňují mírnější trestní postih, než jaký dovoluje zákonem stanovená (nesnížená) 

trestní sazba.
402

 

V souvislosti se zohledňováním skutečnosti, že čin byl spáchán při vybočení 

z mezí nutné obrany nebo krajní nouze, považuji za velmi pozitivní, že snižuje-li soud 

trest odnětí svobody podle § 58 odst. 6 TZ, není při tomto snížení vázán limity 

uvedenými v § 58 odst. 3 TZ. Charakter těchto činů a jejich pachatelů je zpravidla 

natolik odlišný od „běžných“ trestných činů a jejich „obvyklých“ pachatelů, že soudu 

by měl v těchto případech být poskytnut pro individualizaci trestu skutečně výrazný 

prostor. 

Ze stejných důvodů, jako se případů putativní nutné obrany či putativní krajní 

nouze netýká ustanovení § 41 písm. g) TZ, netýká se jich podle mého názoru ani 

ustanovení § 58 odst. 6 TZ (viz kap. 5.2.1. str. 135 - 136). 

Faktickou návaznost zejména na činy spáchané při vybočení z mezí nutné obrany 

může mít v rámci institut mimořádného snížení trestu odnětí svobody také ustanovení 

                                                
400 Ustanovení § 58 odst. 6 TZ umožňuje soudu snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby 

také v případech, kdy pachatel jednal v právním omylu, ale mohl se tohoto omylu vyvarovat (§ 19 odst. 2 

TZ), anebo v případech, kdy pachatel překročil meze přípustného rizika (§ 31 TZ) nebo meze jiné 

okolnosti vylučující protiprávnost (mimo výslovně uvedené, tedy i mimo nutné obrany a krajní nouze) - 

tyto případy však z pohledu řešené problematiky nejsou relevantní. 
401 Vzhledem k dikci § 39 odst. 4 TZ. 
402 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 697, autorem části Púry, F. 
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§ 58 odst. 2 TZ: „Soud může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby 

též tehdy, jestliže odsuzuje pachatele, který napomohl zabránit trestnému činu, jenž jiný 

připravoval nebo se o něj pokusil, jestliže vzhledem k poměrům pachatele a povaze jím 

spáchané trestné činnosti má za to, že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem 

kratšího trvání.“ Nebývají totiž vzácné např. případy, kdy útok ve smyslu § 29 TZ je ze 

strany útočníka trestným činem ve stádiu pokusu, jehož dokonání pachatel excesu svým 

činem zabrání, byť přitom užije obranu zcela zjevně nepřiměřenou způsobu útoku. Při 

aplikaci § 58 odst. 2 TZ musí soud respektovat omezení plynoucí z § 58 odst. 3 TZ. 

Samozřejmě nic také nebrání užít v případech činů spáchaných při excesu též 

ustanovení § 58 odst. 1 TZ, obsahující obecné podmínky k mimořádnému snížení trestu 

odnětí svobody: „Má-li soud vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k 

poměrům pachatele za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody trestním zákonem 

stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze dosáhnout nápravy pachatele i 

trestem kratšího trvání, může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby 

tímto zákonem stanovené.“ Je ještě nutno dodat, že toto ustanovení má vůči § 58 odst. 2 

a odst. 4 až 6 subsidiární charakter. Také při aplikaci tohoto ustanovení musí soud 

respektovat omezení plynoucí z § 58 odst. 3. Na druhou stranu je pravdou, že u 

pachatelů excesů nezřídka bude možné dosahovat jejich nápravy i velmi mírnými tresty. 

Popravdě mnohdy nebude nutné, dosahovat jejich nápravy uložením jakéhokoli trestu 

vůbec - v takových případech pak bude možno užít institutu upuštění od potrestání. 

5.2.3. Upuštění od potrestání 

Institut upuštění od potrestání je upraven v § 46 TZ a možnost jeho užití 

v případech vybočení z mezí nutné obrany či krajní nouze není v trestním zákoníku 

explicitně upravena.
403

 Přesto se však jedná o možnost zcela reálnou, kterou v těchto 

souvislostech zmiňuje literatura
404

 a využívají ji i soudy
405

. 

                                                
403 Specificky tuto možnost patrně ani zákonodárce při formulaci § 46 neměl na mysli. 
404 Z recentní literatury např. Kratochvíl, V. a kol.: Kurs TPH č. obecná 2009, str. 387 nebo Jelínek, J. a 

kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 2. vydání, Praha: Leges, 2011, str. 52 
405 Této možnosti využil kupříkladu v souvislosti s vybočením z mezí nutné obrany Okresní soud 

v Pardubicích ve známé kauze Františka Muzikanta, který vybočil z mezí nutné obrany instalací 

automatického obranného zařízení v podobě vojenské výbušky V5-b pod podlahu své dřevěné kůlny 

(rozsudek Okresního soud v Pardubicích ze dne 19.6.2006, sp. zn. 22 T 62/2005). Správnost jeho postupu 

potvrdil i Krajský soud v Hradci Králové (usnesení Krajského soud v Hradci Králové - pobočky v 

Pardubicích ze dne 5.9.2006, sp. zn. 13 To 356/2006). V kauze rozhodoval i Nejvyšší soud (usnesení 

Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 Tdo 66/2007 ze dne 28.3.2007), ten se však k uplatnění institutu upuštění 

od potrestání ve svém rozhodnutí v podstatě nevyjádřil, neboť dovolání nejvyšší státní zástupkyně, které 
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Půjde zejména o užití ustanovení § 46 odst. 1 TZ: „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.“ 

Je samozřejmé, že aby bylo možno podle zmíněného ustanovení od potrestání 

upustit, musí být naplněny všechny jeho podmínky. Potřeba jejich naplnění nepovede v 

případech excesů z mezí nutné obrany nebo krajní nouze u většiny z nich k nijak 

specifickým obtížím. Určité pochybnosti však přeci jen mohou budit požadavky, aby 

pachatel spáchání činu litoval a projevoval účinnou snahu po nápravě.
406

 Zejména u 

pachatelů, kteří z mezí nutné obrany či krajní nouze vybočili z nedbalosti, se totiž 

zpravidla nebudou nad míru obvyklou vyskytovat individuální (subjektivní) 

kriminogenní faktory. Po stránce nápravy jich samotných je pak otázkou, co se vlastně 

tito pachatelé mají konkrétně snažit napravovat. Bude tak zřejmě namístě zaměřit se 

spíše na zkoumání snahy pachatele napravit škodlivé důsledky činu. U požadavku lítosti 

je pak třeba zdůraznit, že nedoznání viny nemusí být překážkou uznání lítosti podle § 46 

odst. 1 TZ.
407

 Podle mého názoru tak postačí, pokud si pachatel uvědomuje škodlivost 

svého jednání a lituje jeho následku. Nemusí nutně souhlasit s právním posouzením celé 

věci jako trestného činu. 

Protože trestný čin spáchaný při vybočení z mezí nutné obrany nebo krajní nouze 

může mít i formu pokusu
408

, nelze v praxi u případů excesu z mezí nutné obrany nebo 

krajní nouze vyloučit ani aplikaci ustanovení § 46 odst. 2 TZ, dopadající, mimo jiné, na 

případy nezpůsobilého pokusu. Mám však za to, že ustanovení nebude mít pro případy 

excesů nijak mimořádný význam. Nezpůsobilé pokusy nebudou v případech excesů o 

nic častější. Naopak budu spíše vzácnější - zejména proto, že lze prakticky vyloučit, že 

by formu nezpůsobilého pokusu měl čin spáchaný při nesplnění podmínky subsidiarity 

                                                                                                                                          
jeho uplatnění napadalo, odmítl podle § 265i odst. 1 písmeno b) Tr. ř. (V dovolání byl totiž uveden 

nesprávný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm g) Tr. ř. místo § 265b odst. 1 písm i) Tr. ř.) 
406 Vokoun, R.: A.U.C.I. 9/1989, str. 72 
407 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 546, autorem části Púry, F. 
408 Zde literatura někdy vyjadřuje určité pochybnosti vzhledem k tomu, že úmysl v takových případech 

bude směřovat primárně k odvrácení nebezpečí či útoku, a teprve sekundárně ke způsobení následku. 

(Srov. Solnař, V.: Zákl. tr. odp. 1972, str. 109) Osobně tyto pochybnosti nesdílím, neboť nevidím důvod, 

proč by vědomí pachatele nemohlo obsáhnout více úmyslů naráz. Směřujeme-li námitku do oblasti 

motivace, je výsledek podle mého názoru stejný - motivace lidského jednání může být (a často také je) 

víceprvková. 
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či podmínky proporcionality krajní nouze (které lze nesplnit, a z mezí krajní nouze tak 

vybočit, v podstatě jen při způsobení následku). Také intenzita jednání při nezpůsobilém 

pokusu bude nezřídka tak nízká, že bude spíše vzácností, aby takovým jednáním byl 

porušen zákaz zcela zjevné nepřiměřenosti nutné obrany (a tak bylo vybočeno z mezí 

nutné obrany). 

Na rozdíl od polehčujících okolností a mimořádného snížení trestu odnětí svobody 

je možné institut upuštění od potrestání užít v případech putativní nutné obrany a 

putativní krajní nouze, ve srovnání s případy vybočení z mezí nutné obrany a krajní 

nouze, ve zcela totožném rozsahu. 

Všem doposud uvedeným ustanovením, umožňujícím zohlednit skutečnost, že ke 

spáchání činu došlo při vybočení z mezí nutné obrany nebo krajní nouze, je společné, že 

jejich aplikace je do podstatné míry závislá na úvaze soudu. Ačkoli by jich soud při 

splnění jejich podmínek samozřejmě užít měl, vykazuje samo vymezení těchto 

podmínek výrazně abstraktní charakter. Byť tedy poskytují značné, a podle mého 

názoru také v drtivé většině případů zcela dostačující, možnosti individualizace 

trestního postihu v případech excesu, mohou se stále ozývat kritické hlasy zastánců 

potřeby upravit v zákoně obligatorní vyloučení trestnosti excesu za určitých podmínek 

vůbec, opírající se především o nedostatek právní jistoty jednajícího. 

5.2.4. Zabití a Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky 

Jak již bylo řečeno, náš trestní zákoník nezná privilegované skutkové podstaty, 

které by se vztahovali k činům spáchaným při překročení mezí nutné obrany či krajní 

nouze. Zná však trestné činy s privilegovanými skutkovými podstatami, jejichž zvýšený 

výskyt lze empiricky pozorovat v situacích nutné obraně nebo krajní nouzi blízkých.
409

 

Jedná se konkrétně o skutkovou podstatu trestného činu „Zabití“ podle § 141 TZ a 

dvě samostatné privilegované skutkové podstaty (§ 146a odst. 1 a § 146a odst. 3) 

trestného činu „Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky“ podle § 146a TZ. Ve všech 

těchto skutkových podstatách jsou shodně stanoveny dvě kategorie privilegujících 

okolností, a to jednak spáchání činu úmyslným jednáním v silném rozrušení ze strachu, 

úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli (případy tzv. afektdeliktů), jednak 

                                                
409 K čemuž ostatně není slepá ani literatura, a příslušné trestné činy a jejich skutkové podstaty v těchto 

souvislostech zmiňuje. Již výše byla uvedena publikace O. Novotného, Vanduchové, Šámala a kol. 

(Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P.: TPH č. obecná 2010, str. 264 a 273), z dalších lze uvést např. 

učebnici Chmelíka a kol. (Chmelík, J. a kol.: TPH č. obecná 2009, str. 149). 
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spáchání činu úmyslným jednáním v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 

poškozeného (případy tzv. provokace).
410

 

Situace nutné obrany a krajní nouze, resp. při excesu situace nutné obraně či 

krajní nouzi blízké, přitom velice často vyvolávají a jsou doprovázeny právě stavy 

silného rozrušení ze strachu, úleku, zmatku či jiného omluvitelného hnutí mysli
411

. 

Např. jak říká Dolenský: „Kdo by se nelekl, když je znenadání přepaden?“
412

 U krajní 

nouze si pro změnu lze pro ilustraci představit např. boj rodiče, nesoucího dítě, o místo 

na úzkém požárním schodišti v hořící budově. 

Silné rozrušení lze charakterizovat jako duševní stav pachatele, při němž tento 

vnitřně, a zpravidla i navenek, vykazuje značné emoční vzrušení či neklid, které 

ovlivňují jeho další jednání a projevují se v průběhu jeho činu.
413

 Musí přitom jít o 

emotivní prožitky vystupňované, vymykající se normálu (arg. „silné“ rozrušení), nikoli 

tedy pouze o emotivní prožitky silnější, avšak v každodenním životě poměrně běžné 

(např. strach, že partner hodlá v důsledku předchozí hádky ukončit romantický vztah). 

Z logiky věci tedy musí být silné rozrušení vyvoláno podnětem odpovídající intenzity a 

závažnosti. Není však na překážku, jestliže se na rozrušení pachatele podílí zároveň i 

jeho nervová labilita či dokonce duševní porucha (tzv. psychické predisposice).
414

 

Pokud ovšem rozrušení pramení zcela z rysů pachatelovi osobnosti, pak se samozřejmě 

nejedná o privilegující okolnost ve smyslu zmíněných ustanovení.
415

 Silné rozrušení 

                                                
410 Konkrétní zákonné formulace znějí: u „Zabití“ v § 141 odst. 1 - „Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném 
rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného…“, a u „Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky“ v § 146a 

odst. 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…“ a v § 146a odst. 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…“ 
411 Šámal v komentáři jako „jiné omluvitelné hnutí mysli“ příkladmo uvádí soucit, žal nebo smutek. 

(Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 

1328, autorem části Šámal, P.) 
412 Dolenský, A.: Poznámky k rekodifikaci, Trestní právo 11/1996, str. 7 
413 Šámal, P. a kol.: Komentář II. 2010, str. 1327, autorem části Šámal, P. 
414 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 1104/2011 ze dne 31.08.2011: „Silné rozrušení 

pachatele je duševní stav, při němž pachatel jak vnitřně, tak i zpravidla navenek vykazuje značné emoční 

vzrušení či neklid ovlivňující jeho další jednání a projevující se v průběhu činu, a to bez ohledu na to, zda 

se na takovém rozrušení podílí nervová labilita či přímo duševní porucha pachatele (tzv. psychické 

predispozice), anebo je příčinou silného rozrušení pouze vlastní strach, úlek, zmatek nebo jiné 

omluvitelné hnutí mysli.“ (Tato část odůvodnění rozhodnutí je prakticky doslovnou citací pasáže 

komentáře. (Srov. Šámal, P. a kol.: Komentář II. 2010, str. 1327, autorem části Šámal, P.)) 
415 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 664/2010 ze dne 23.06.2010: “Nejen výpovědi 

svědků a uvedený videozáznam, ale i znalecký posudek o vyšetření duševního stavu obviněného vedly ke 

spolehlivému závěru, že u obviněného v době páchání činu nešlo o žádný ze shora popsaných duševních 
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nemusí vést nutně k ovlivnění příčetnosti pachatele, ale vede vždy ke značnému zúžení 

jeho vědomí a oslabení jeho psychických zábran. V kritickém okamžiku je tak u 

pachatele ovlivněna schopnost racionálního uvažování - volby odpovídajícího řešení 

problematické situace. 

Ne každé silné rozrušení lze však považovat za privilegující okolnost ve smyslu 

zmíněných ustanovení trestního zákoníku. V souladu s textem zákona je třeba 

privilegovat pouze takové silné rozrušení, které je svou povahou „omluvitelným hnutím 

mysli“. Má tedy, jak uvádí Hořák, mít charakter do značné míry obranný (být výrazem 

pociťované slabosti a ohrožení) a zároveň má představovat reakci na mimořádně 

vypjatou životní situaci, která je sice nepřiměřená, avšak je do jisté míry lidsky 

pochopitelná a ospravedlnitelná.
416

 Nelze tak privilegovat např. silné rozrušení 

pocházející z hněvu nebo vzteku, vzniklého v souvislosti kupříkladu s tím, že oběť 

klade pachateli trestného činu zcela oprávněný odpor, nebo silné rozrušení ze strachu 

z dopadení v průběhu trestného činu. Hořák rovněž upozorňuje, že ona pochopitelnost 

či ospravedlnitelnost ovšem nesměřuje k samotnému činu (jinak by tento nemohl být 

považován za společensky škodlivý a trestný), ale pouze k samotné afektivní reakci.
417

 

Výše uvedenému je třeba věnovat zvláštní pozornost zejména v případech extenzivního 

excesu z nutné obrany, kde akce „obránce“ nezřídka nabývají charakteru uvážené msty, 

a nejsou buď provázeny emočním hnutím vůbec, nebo toto emoční hnutí nabývá 

charakteru afektu vyjadřujícího pocit převahy (hněv, pohrdání, „opilosti mocí“ atd.). 

Zejména v situacích nutné obrany, resp. situacích nutné obraně blízkých, pak bude 

možno často pozorovat výskyt i druhé kategorie privilegujících okolností - totiž že čin 

pachatele je důsledkem předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Takovýmto 

předchozím zavrženíhodným jednáním poškozeného může být často útok ve smyslu 

ustanovení § 29 TZ. 

Předchozím zavrženíhodným jednáním poškozeného se myslí takové jeho 

chování, které je v příkrém rozporu s morálkou a svědčí o morální zvrhlosti, bezcitnosti, 

zcela mimořádném sobectví atd. poškozeného, dokládá jeho extrémní disrespekt či 

                                                                                                                                          
stavů, nýbrž o projev osobnosti obviněného s rysy nezdrženlivosti, tendencemi ke vznětlivé reaktivitě se 

sníženým prahem frustrační tolerance.“ 
416 Hořák, J.: Vražda a zabití v novém trestním zákoníku, Bulletin advokacie 10/2009, str. 62 (Je třeba 

dodat, že Hořák v článku rozebírá z privilegovaných skutkových podstat pouze skutkovou podstatu 

obsaženou v § 141 trestního zákoníku. Jeho teoretické poznatky ohledně výkladu obsažených pojmů lze 

však dle mého názoru plně aplikovat i na skutkové podstaty obsažené v § 146a trestního zákoníku.) 
417 Hořák, J.: B. A. 10/2009, str. 62 (Viz také poznámka pod čarou č. 416, text v závorce.) 
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odpor ke společností chráněným hodnotám nebo k oprávněným zájmům jejích 

jednotlivých členů. Nemusí se jednat o zavrženíhodné jednání dopadající přímo na 

zájmy pachatele - může zasahovat kupříkladu zájmy osob pachateli blízkých nebo 

dokonce i zájmy osob pachateli zcela cizích či zájmy společnosti jako celku.
418

 Je třeba 

také podotknout, že pachatel nemusí v těchto případech jednat v silném rozrušení, 

naopak může jednat i s rozmyslem nebo po předchozím uvážení.
419

 

Míra závažnosti předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, resp. jeho 

negativní charakter, musí být v odpovídajícím poměru k významu objektu trestného 

činu (to platí především u trestného činu podle § 141 TZ, kdy je význam objektu 

skutečně mimořádný) a samo provokující jednání poškozeného musí být v příčinné 

souvislosti s činem pachatele.
420

 Proto zdaleka ne každý útok bude nutně předchozím 

zavrženíhodným jednáním poškozeného. Mám však za to, že každý útok, který bude 

trestným činem při jehož začlenění do trestního zákoníku respektoval zákonodárce 

princip ultima ratio, by tuto podmínku (samozřejmě za předpokladu, že bude skutečně 

motivem pachatelova jednání) naplnit měl.
421

 

Jelikož možnost spáchat trestný čin podle § 141 TZ či 146a TZ není nijak 

omezena podmínkou, že by jednání pachatele muselo být vybočením z mezí nutné 

obrany či krajní nouze, je samozřejmě možné, že tato ustanovení budou užita i 

v případech putativní nutné obrany či putativní krajní nouze. Jejich aplikace také, oproti 

předchozím možnostem zohlednění excesu, vykazuje poněkud vyšší míru právní jistoty. 

Situace, na něž budou tato ustanovení dopadat, jsou totiž vymezeny relativně konkrétně 

- souborem znaků skutkové podstaty (při jejichž naplnění je samozřejmě užití 

                                                
418 Může jím být např. trýznění zcela bezmocné osoby pokročilého věku hrubým násilím, které je 

vykonáváno skupinou poškozených záměrně na veřejnosti. Pokud je čin pachatele reakcí právě na toto 

jednání poškozených, není užití § 141 TZ či § 146a TZ podmíněno jakýmkoli jeho vztahem 

k trýzněnému. 
419 Text zákona zde skupiny privilegujících okolností odděluje rozlučovací spojkou „anebo“. Navíc je věc 

pochopitelná pokud si uvědomíme, že zavrženíhodné jednání může mít i charakter dlouhodobé činnosti. 

(Např. může spočívat v každodenních útocích poškozeného na pachatelovu svobodu rozhodování se 
v pohlavích vztazích.) Pachatel tak nezřídka žije v obavě či strachu z poškozeného, v případě neúspěchu 

se obává jeho pomsty, a proto si svůj čin naplánuje nebo si jej alespoň krátce před provedením rozmýšlí. 
420 Příčinná souvislost se zde bude ovšem projevovat poněkud zvláštním způsobem. Nebude zde totiž 

přítomna ve formě objektivní návaznosti příčiny a následku ve fyzické realitě, ale fyzická realita bude mít 

primárně následku v podobě motivace pachatele - teprve sekundárně pak vzniknou následky fyzické 

v podobě pachatelova jednání a jeho následků. 
421 Jinak bychom totiž mohli zpochybňovat samu společenskou škodlivost trestných činů. Pokud by 

nebyly zavrženíhodným jednáním delikty, jejichž formulace je krajním řešení ochrany určitých důležitých 

zájmů, co jiného by takovým jednáním mohlo/mělo být? (K respektu zákonodárce k principu ultima ratio 

srov. Wintr, J.; Raček, P.: Zvyšování trestní represe v letech 1993 až 2008, Právník 6/2010, str. 545 - 575) 
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příslušného ustanovení obligatorní). Existence těchto ustanovení je tak, v souvislosti s 

možností užít jich v případech excesu, vnímána doktrínou velmi pozitivně.
422

 

V případech, kdy si pachatel předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného pouze 

mylně představuje, se uplatní ustanovení § 18 odst. 2 TZ o skutkovém omylu 

pozitivním o podmínkách trestní odpovědnosti obsažených ve znacích privilegované 

skutkové podstaty.
423

 Podle tohoto ustanovení bude pachatel v těchto případech 

potrestán za příslušný privilegovaný trestný čin. Zmínkou o § 18 TZ jsme se přiblížili 

k problematice, která je předmětem poslední části této práce, a to sice k problematice 

skutkových omylů o okolnostech vylučujících protiprávnost. 

Než se této problematice budu věnovat, rád bych se na tomto místě vyjádřil 

několika větami k soukromoprávním důsledkům vybočení z mezí nutné obrany či krajní 

nouze, kterým podle mého názoru není třeba věnovat samostatnou kapitolu. Cum grano 

salis je totiž lze shrnout do věty jediné: V případech vybočení z mezí nutné obrany či 

krajní nouze není vyloučena protiprávnost, a jednání pachatele tak může být posouzeno 

jako soukromoprávní delikt, se všemi důsledky s tím spojenými. K tomu zpravidla 

dochází tehdy, je-li takovým jednáním způsobena škoda a tím porušena obecná 

povinnost, stanovená § 415 ObčZ, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo 

ke škodám. Právním důsledkem je pak odpovědnost za takto způsobenou škodu, která 

se řídí ustanoveními části šesté, hlavy druhé (§ 420 - § 450) ObčZ. Povinnost nahradit 

škodu může kromě civilního soudu v civilním řízení uložit také trestní soud v adhezním 

řízení (přiléhajícím k řízení trestnímu). Byla-li škoda způsobena jednáním vybočujícím 

z mezí nutné obrany či krajní nouze, bude pravděpodobně častěji než v jiných případech 

možno užít § 450 ObčZ - dávající soudu možnost z důvodů zvlášť hodných zřetele 

přiměřeně snížit náhradu škody (tzv. moderační právo soudu), nebo § 441 ObčZ - který 

stanoví, že byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, nese ji tento poměrně, 

                                                
422 Ostatně ještě před přijetím současného trestního zákoníku byla např. potřeba výrazněji diferencovat 

případy úmyslného usmrcení často dokumentována právě na případech excesu z nutné obrany. 
Připomeňme v této souvislosti kupříkladu podnětný článek Musilův. (Musil, J.: Český trestní zákon 

potřebuje diferencovanější skutkovou podstatu úmyslného usmrcení, Trestní právo 10/2004, str. 10 - 14) 
423 Samostatný omyl v příčinné souvislosti mezi předchozím zavrženíhodným jednáním poškozeného a 

jednáním pachatele zde v podstatě není možný, vzhledem k jejímu zvláštnímu charakteru (viz poznámka 

pod čarou č. 420) Otázkou také je, zda by toto ustanovení mělo dopadat i na situace, kdy se pachatel mýlí 

ohledně podnětu pro své silné rozrušení či jeho intenzity. Osobně mám za to, že nikoli. Sama v zákoně 

obsažená konstrukce privilegující okolnosti silného rozrušení totiž směřuje do subjektivní sféry pachatele. 

Potřeba hodnotit podnět a jeho intenzitu vychází ve skutečnosti z potřeby usuzovat na subjektivní 

stav mimo jiné i z relevantních objektivních okolností - není jako taková dána zákonem. Případy omylu o 

podnětu a jeho intenzitě by podle mého názoru mělo pokrývat již toto hodnocení. 
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byla-li škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, nese ji sám. 

Část 6. - Skutkový omyl pozitivní a skutkový omyl negativní o 

okolnostech vylučujících protiprávnost (ve vztahu k nutné 

obraně a krajní nouzi) 

V kapitole 5.1. této práce jsem se věnoval problematice zavinění k excesu. Mimo 

jiné jsem v kapitole negativně hodnotil skutečnost, že v trestním zákoníku chybí 

v tomto směru výslovná obecná úprava. Přesto však lze určitou úpravu, související 

specificky se zaviněním při nesplnění podmínek nutné obrany nebo krajní nouze (či jiné 

okolnosti vylučující protiprávnost), v trestním zákoníku nalézt. Jedná se o úpravu 

skutkového omylu pozitivního o okolnostech vylučujících protiprávnost, obsaženou v § 

18 odst. 4 TZ. Protože však tato úprava dopadá i na případy, kdy dojde k takovým 

nesplněním podmínek nutné obrany či krajní nouze, která nelze považovat za vybočení 

z mezí těchto institutů, je jí věnována tato samostatná část práce. Pro úplnost se pak tato 

část práce zabývá také protějškem skutkového omylu pozitivního o okolnostech 

vylučujících protiprávnost, a to skutkovým omylem negativním o těchto okolnostech, 

který v současném trestním zákoník výslovně upraven není. 

V obecné rovině se omylem míní rozpor pachatelova vědomí (resp. vědění) a 

objektivní reality, ať už proto, že pachatel si nějakou skutečnost neuvědomil vůbec nebo 

že si ji neuvědomil „zcela“, nebo proto, že o nějaké skutečnosti měl představu 

nesprávnou. Pachatel jednající v omylu tak určitou skutečnost buď nezná (omyl 

negativní), nebo ji naopak mylně předpokládá (omyl pozitivní).
424

 Neshoda pachatelova 

vědomí se skutečností se může dotýkat jak okolností skutkových (omyl skutkový), tak 

                                                
424 Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 243 (Kratochvíl v komentáři 

rozeznává ještě omyl kvantitativní - kdy je představa pachatele buď „nulová“ nebo pouze částečná, a 

omyl kvalitativní - kdy je představa pachatele „nesprávná“. Sám autor však hranici mezi těmito typy 
omylů označuje za relativní. (Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 196, autorem části Kratochvíl, V.) 

Mám za to, že pro účely této práce není třeba tyto dva typy omylů a jejich vztah k omylu negativnímu a 

pozitivnímu podrobně rozebírat. Dovolím si však učinit poznámku, že autor tvrdí, že jak omyl pozitivní 

tak omyl negativní mohou nabýt jak podoby kvantitativní, tak podoby kvalitativní. Jako příklad 

pozitivního omylu kvantitativního pak uvádí představu pachatele, že se v jím odcizené peněžence nachází 

15000 Kč, ačkoli je peněženka ve skutečnosti prázdná. (Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 197, 

autorem části Kratochvíl, V.) Podle mého názoru však zde není představa pachatele „nulová“. Bylo by 

snad ještě možno říci, že je představa pachatele částečná. Autor však neuvádí, jak se představa částečná 

odlišuje od představy nesprávné. Proto v této práci operuji pouze s rozdělení omylu na pozitivní a 

negativní.) 
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právní úpravy (omyl právní)
425

. 

Věnujme se nejprve skutkovému omylu pozitivnímu, neboť zde nabízí zákon 

výslovnou právní úpravu v § 18 odst. 4 TZ: „Kdo při spáchání činu mylně předpokládá 

skutkovou okolnost, která vylučuje jeho protiprávnost, nejedná úmyslně; tím není 

dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.“ 

Předně je třeba vymezit případy související s nutnou obranou či krajní nouzí, na 

které úprava dopadá. Při tomto vymezení je možné si hned zpočátku povšimnout, že 

úprava nijak neomezuje okruh skutkových okolností, kterých se může omyl pachatele 

týkat. Mám tak za to, že ustanovení § 18 odst. 4 shodně dopadá jak na případy, kdy si 

jednající mylně představuje takovou skutkovou okolnost (či okolnosti), která (či které) 

by při své existenci v objektivní realitě vedla (či vedly) k naplnění podmínky odvracení 

nebezpečí hrozícího zájmu chráněnému trestním zákonem nebo podmínky odvracení 

útoku na zájem chráněný trestním zákonem (případy tzv. putativní krajní nouze a 

putativní nutné obrany)
426

, tak na případy, kdy jednající mylně předpokládá takovou 

skutkovou okolnost (či okolnosti), která (či které) by při své existenci v objektivní 

realitě vedla (či vedly) k naplnění některé z ostatních podmínek krajní nouze či nutné 

obrany (tedy např. pouze v představě jednajícího existuje skutková okolnost trvání 

útoku), to vše samozřejmě za situace, kdy ta či ona inkriminovaná podmínka, k jejímuž 

naplnění by při své existenci v objektivní realitě mylně předpokládaná skutková 

okolnost vedla, ve skutečnosti díky stavu objektivní reality naplněna není.
427

 
428

 

                                                
425 Právní omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost není předmětem této části práce a v praxi 

nepůsobí žádných obtíží. Pro úplnost lze však uvést, že právní omyl negativní o okolnostech vylučujících 

protiprávnost není jednajícímu na škodu (neznalost práva v tomto případě neškodí - ignoratia iuris non 

nocet), a naopak právní omyl pozitivní o těchto okolnostech se nepřičítá pachateli k dobru.  
426 Mám přitom za to, že putativní nutnou obranou či putativní krajní nouzí lze nazývat právě a jen tyto 

případy. Pojem putativní se v jazyce práva zcela běžně překládá slovem „domnělá“ (či domnělý). Podle 

mého názoru, aby určitý stav (děj, věc) bylo možno označit za domnělý, musí být domnělý ve všech 

svých aspektech. K takové situaci ovšem může dojít jedině tehdy, pokud není naplněna podmínka 

odvracení nebezpečí hrozícího zájmu chráněnému trestním zákonem či podmínka odvracení útoku na 

takový zájem. Pouze tehdy totiž není absolutně možno objektivně, tedy bez ohledu na představu 

pachatele, určit konkrétní obsah ani jediné z podmínek krajní nouze či nutné obrany v dané situaci. 
Naopak pokud bude ta či ona podmínka naplněna, je možno, alespoň v teoretické rovině, určit konkrétní 

obsah všech ostatních podmínek. Řečené platí jak pro absenci aspektu nebezpečí či útoku, tak pro absenci 

aspektu odvracení - pokud totiž kupříkladu hrozí vícero nebezpečí, pak v podstatě nemůžeme bez aspektu 

odvracení, tedy vědomí které konkrétní nebezpečí či útok jednající odvrací, rovněž obsah podmínek určit. 

(Srov. kap. 3.3.1. a kap. 4.3.1.) 
427 Srov. Jelínek, J. a kol.: TPH 2009, str. 256 
428 U takto širokého pojetí dopadu ustanovení § 18 odst. 4 si je také možno povšimnout, že se ustanovení 

uplatní i v řadě případů nezaviněného či pouze nedbalostně zaviněného excesu. Je tedy zcela namístě 

otázka, zda ustanovení § 18 odst. 4 nenahrazuje obecnou úpravu problematiky zavinění k excesu, či zda 

vlastně takovou úpravou v jádru samo o sobě není. Podle mého názoru je však úprava obsažená v § 18 
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Kde tedy pachatel mylně pokládá za existující takovou skutkovou okolnost (či 

skutkové okolnosti), jejíž (či jejichž) existence v objektivní realitě by ve svém důsledku 

vedla až k vyloučení protiprávnosti jeho činu proto, že by v takovém případě byly 

naplněny podmínky nutné obrany či krajní nouze, které ovšem díky stavu objektivní 

reality naplněny nejsou, může být potrestán pouze za trestný čin kulpózní.
429

 Přitom 

nedbalost pachatele bude v těchto případech možno spatřovat právě a jen v jeho omylu. 

Trestně odpovědný tak bude pouze ten pachatel, který si vzhledem k okolnostem a ke 

svým osobním poměrům měl a mohl uvědomit, že skutková okolnost, kterou mylně 

pokládá za existující, tu ve skutečnosti není. Pokud si však pachatel uvedené uvědomit 

nemohl nebo neměl, je jeho čin nezaviněný, a tedy nemůže být pro takový čin trestán.
430

 

Mýlící se osoba samozřejmě nesmí svým jednáním překročit meze nutné obrany 

či krajní nouze jaké by tu byly, kdyby skutková okolnost, jíž si mylně představuje, 

v objektivní realitě existovala. Je třeba vyjít z gramatického a logického výkladu. Pro 

užití ustanovení § 18 odst. 4 TZ musí pachatel předpokládat takovou skutkovou 

okolnost, která by při své existenci v objektivní realitě ve svém důsledku vedla k 

vyloučení protiprávnosti jeho činu. Předpokládá-li takovou okolnost, které by při své 

existenci v objektivní realitě ve svém důsledku k vyloučení protiprávnosti jeho činu 

beztak nevedla, není důvod ustanovení vůbec užít.
431

 

                                                                                                                                          
odst. 4 schopna nahradit obecnou úpravu problematiky zavinění k excesu pouze parciálně, což ostatně 

vychází již z její povahy jako úpravy skutkového omylu pozitivního. Úprava tak nereaguje na zavinění 
v situacích, kdy si pachatel nějakou okolnost vůbec nepředstavuje - jeho představa je nulová. Na tyto 

situace by měla reagovat úprava skutkového omylu negativního o okolnostech vylučujících protiprávnost. 

Protože však výslovná úprava takového negativního omylu v trestním zákoníku obsažena není (viz níže 

v této kapitole), nemá vůbec smysl uvažovat, zda by tyto dvě úpravy působící ve svém komplexu byly 

v podstatě schopny nahradit výslovnou obecnou úpravu zavinění k excesu. Kromě toho také nelze 

přehlédnout, že historicky nauka o omylech byla vystavena na výkladu ustanovení upravujících zavinění. 

Je otázkou, zda by byl možný opačný proces. 
429 Navíc z povahy věci v podstatě vyplývá, že jedinou možnou formou zavinění takového činu bude 

nedbalost nevědomá. Spočívá-li totiž omyl v nedostatku vědomí, pak a contrario je-li vědomí ve shodě 

s realitou (jak tomu je i v případech vědomé nedbalosti), nemůže jít o případ omylu. 
430 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 202, autorem části Kratochvíl, V. 
431 Srov. také rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě sp. zn. 6 Tk 445/51 (č. 77/1952 Sb. rozh. tr.): „Len 
pre úplnosť treba uviesť, že "obrana" obvineného nebola ani primeraná. Keď by sa totiž pripustilo, že 

obvinený bol na omyle a že sa skutočne domnieval, že mu hrozí hneď ďalší útok so strany poškodeného, 

bolo by treba skúmať aj primeranosť tejto domnelej obrany.“  

nebo rozhodnutí Krajského soudu v Praze sp. zn. 10 Tk 352/52 (č. 12/1954 Sb. rozh. tr.), podle 

kterého je beztrestné jednání v putativní nutné obraně jen tehdy: „ Jestliže omyl pachatelův, pokud jde o 

útok jiného (domnělého útočníka) je nezaviněný a jestliže je jednání pachatele (tj. jeho domnělá obrana) 

přiměřené domnělému útoku.“ 

či rozhodnutí Krajského soudu v Praze sp. zn. 10 To 28/54 (č. 29/1955 Sb. rozh. tr.): „Krajní nouze 

předpokládá, aby pohnutkou pachatelova jednání byla snaha odvrátit nebezpečí přímo, tj. bezprostředně 

hrozící některým společenským vztahům uvedeným v § 9 tr. zák. (dnes § 28 TZ), dále aby pachatel nebyl 
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Je třeba pamatovat na to, že skutkový omyl pozitivní o okolnostech vylučujících 

protiprávnost zasahuje pouze do oblasti zavinění činu (a zprostředkovaně tedy do jeho 

trestnosti). Jednání mýlícího se pachatele tak zůstává alespoň objektivně protiprávní, a 

je tak proti němu bez omezení přípustná nutná obrana
432

. Podle situace pak pachatel 

může být také vystaven odpovědnosti za přestupek nebo jiný správní delikt, a konečně i 

odpovědnosti občanskoprávní (vznikla-li jeho činem škoda).
433

 

Problematičtější budou případy skutkového omylu negativního o okolnostech 

vylučujících protiprávnost, které náš trestní zákoník explicitně neupravuje.
434

 Skutkový 

omyl negativní o okolnostech vylučujících protiprávnost lze charakterizovat tak, že si 

jednající neuvědomuje určitou skutkovou okolnost existující v objektivní realitě, jejíž 

existence v objektivní realitě podmiňuje naplnění některé z podmínek krajní nouze či 

nutné obrany (nebo jiné okolnosti vylučující protiprávnost) (tedy bez jejíž existence 

v objektivní realitě by některá taková podmínka naplněna nebyla). 

Literaturou zpravidla uváděným řešením problematiky je posuzovat skutkový 

omyl negativní o okolnostech vylučujících protiprávnost jako stejného významu, jako 

skutkový omyl pozitivní o skutečnostech tvořících znaky skutkové podstaty trestného 

činu.
435

 Jednající by tedy v těchto případech měl být potrestán jako pachatel 

nezpůsobilého pokusu. 

Druhým, literaturou již méně často nabízeným, řešením pak je jednoduše takový 

omyl přičíst pachateli k tíži, neboť: „Jeho představa o zamýšleném a spáchaném 

                                                                                                                                          
povinen takové nebezpečí snášet a aby při tom byly splněny, pokud jde o velikost škody pachatelem 

způsobené a nutnost jeho jednání, podmínky v cit. ustanovení uvedené. Tyto předpoklady platí i u 

domnělé (tzv. putativní) krajní nouze, která je tu tehdy, nehrozí-li sice bezprostřední nebezpečí některému 

společenskému vztahu v § 9 tr. zák. (dnes § 28 TZ) uvedenému, avšak pachatel se nezaviněně domnívá, 

že toto nebezpečí hrozí.“ 
432

 Jak již bylo několikráte zmíněno, užití krajní nouze není zásadně protiprávností nebezpečí omezováno. 

Protože ale v tomto případě půjde o nebezpečí pocházející z protiprávního jednání, nebude třeba zkoumat 

adekvátnost či neadekvátnost následků z takového jednání plynoucích. 
433 Zejména pečlivě tak bude nutné zkoumat situace, kdy si jednající/pachatel mylně představuje takovou 

skutkovou okolnost, které existence by ovlivňovala naplnění či nenaplnění požadavku proporcionality u 

krajní nouze, resp. nepřekročení zákazu zcela zjevné nepřiměřenosti u nutné obrany. Vzhledem k nutnosti 
zohledňovat u těchto podmínek subjektivní hledisko jednajícího se totiž může jednat nejen o skutkový 

omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost, ale může jít o naplnění podmínek samých (hranice bude 

velmi neostrá) - což je pro jednajícího jistě nepoměrně výhodnější. 
434 Důvodová zpráva, která byla předložena v rámci legislativního procesu při schvalování současného 

trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., k absenci výslovné úpravy uvádí: „Návrh trestního zákoníku naproti 

tomu neupravuje negativní skutkový omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost (trestní odpovědnost) 

... Tyto případy nečiní v praxi potíže, neboť jsou užívána řešení vypracovaná trestněprávní naukou.“ 

(sněmovní tisk 410/0 ze dne 25. 2. 2008 na str. 204) Podle mého názoru není situace takto jednoznačná. 
435 Např. Novotný, O.; Vanduchová, M.; Šámal, P. a kol.: TPH č. obecná 2010, str. 245 nebo Jelínek, J. a 

kol.: TPH 2009, str. 234 , jakož i další 
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trestném činu se totiž nijak nelišila; neznalost faktů škodí (ignoratia facti nocet).“
436

 

Podle tohoto řešení problematiky tak pachatel bude za čin, příp. pokus činu, spáchaný 

při negativním skutkovém omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost, plně trestně 

odpovědný. Jinak by totiž podle zastánců uvedeného řešení profitoval z náhody.
437

 

Možnost užít výše uvedených řešení, v souvislosti s nutnou obranou či krajní 

nouzí, je však u obou těchto řešení shodně podmíněna kladným přijetím tvrzení, že 

existují požadavky na subjektivní stránku jednajícího, potřebnou k jednání v nutné 

obraně či v krajní nouzi, resp. k naplnění jejich jednotlivých podmínek. Jak však 

uvádím v kap. 3.3.2. a kap. 4.3.2., nejsou podle mého názoru tyto požadavky explicitně 

v textu zákona obsaženy, ani je z textu zákona nelze na obecné rovině abstrahovat či si 

je dotvořit za pomoci analogie.
438

 Ve zmíněných kapitolách rovněž prezentuji názor, že 

požadavky na subjektivní stránku jednajícího je tak třeba hledat vtěleny implicitně 

v zákoně, a to zvlášť pro každou podmínku. V kapitolách rozebírajících jednotlivé 

podmínky nutné obrany a krajní nouze (a případy jejich nesplnění) pak nalézám 

implicitně tyto požadavky vtěleny v zákoně pouze u podmínek odvracení nebezpečí 

hrozícího zájmu chráněnému trestním zákonem u krajní nouze a odvracení útoku na 

zájem chráněný trestním zákonem u nutné obrany.
439

 Ani zde však nejsou přítomny 

v podobě jisté alternace složky intelektuální - tedy v podobě potřeby, aby jednající 

věděl o skutkových okolnostech, jejichž existence je z objektivního hlediska třeba 

k naplnění konkrétní podmínky. Přitom skutkový omyl negativní o okolnostech 

vylučující protiprávnost ve své podstatě spočívá právě v nedostatku vědomí o objektivní 

existenci těchto skutkových okolností, kteréžto ovšem zákon pro naplnění podmínek 

nutné obrany a krajní nouze, a tedy i vyloučení protiprávnosti pachatelova činu nutnou 

obranou nebo krajní nouzí, nežádá. Proto za současného stavu právní úpravy nelze 

podle mého názoru výše uvedená řešení problematiky užít neboť: 

1.) Při užití prvého z výše uvedených řešení, které ohledně problematiky užívá 

většina literatury, bychom mohli dojít k paradoxní situaci, kdy by jednající byl trestán 

jako pachatel nezpůsobilého pokusu činu, jehož protiprávnost (a tedy i trestnost) byla 

ovšem vyloučena a není zákonem nijak, tedy ani v případě omylu, restituována. 

                                                
436 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 208, autorem části Kratochvíl, V. 
437 Šámal, P. a kol.: Komentář I. 2009, str. 208, autorem části Kratochvíl, V. 
438 Neboť ta by byla v tomto případě v neprospěch pachatele (viz zmíněné kap. 3.3.2. a kap. 4.3.2.). 
439 Viz kap. 3.3.3. str. 57 - 58, kap. 3.3.4. str. 61, kap. 3.3.5. str. 64 - 65, kap. 3.3.6. str. 75, kap. 3.3.7. str. 

79, kap. 4.3.3. str. 105 - 106, kap. 4.3.4. str. 111 - 112 a konečně kap. 4.3.5. str. 123 - 124. 
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„Pachatel“ by tedy byl trestán za pokus oprávněného činu, což by bylo v přímém 

rozporu s dikcí § 13 odst. 1. Navíc lze vůči tomuto řešení uvést ještě další námitku, a to 

sice v podobě otázky, v čem při jeho užití bude spočívat nezpůsobilost onoho pokusu, 

za který bude pachatel trestán. 

2.) Při užití druhého řešení, nabízeného některou odbornou literaturou, bychom 

pak mohli dojít k situaci ještě paradoxnější, kdy by pachatel byl trestán za čin, jehož 

protiprávnost (a tedy i trestnost) byla ovšem díky splnění podmínek nutné obrany nebo 

krajní nouze vyloučena a není zákonem nijak, tedy ani v případě omylu, restituována. 

„Pachatel“ by tedy byl trestán za oprávněný čin, u kterého absentuje protiprávnost - 

jeden ze základních znaků trestného činu, což by opět bylo v přímém rozporu s dikcí 

§ 13 odst. 1. 

Za současné právní úpravy by podle mého názoru měl mít skutkový omyl 

negativní o okolnostech vylučujících protiprávnost význam pro trestnost činu pouze 

zprostředkovaný a pouze v případech, kdy pachatel neví o existenci nebezpečí hrozícího 

zájmu chráněnému trestním zákonem či o existenci útoku na takový zájem, a toto 

nebezpečí či tento útok odvrátí v průběhu svého činu pouze náhodou. V těchto 

případech se skutkový omyl negativní projeví tak, že fakticky znemožní naplnit ze 

zákona dovoditelné (a tedy i obligatorní) požadavky na subjektivní stránku buď 

podmínky odvracení nebezpečí hrozícího zájmu chráněného trestním zákonem, nebo 

podmínky odvracení útoku na zájem chráněný trestním zákonem, což povede k 

nenaplnění dané podmínky jako celku, k nesplnění podmínek buď krajní nouze, nebo 

nutné obrany, a tedy konečně k zachování protiprávnosti (a tedy i trestnosti) 

pachatelova činu v neumenšeném rozsahu. (Blíže viz kap. 3.3.3. str. 57 - 59 a kap. 4.3.3. 

str. 105 - 107.) Ve všech ostatních případech by se podle mého názoru skutkový omyl 

negativní o okolnostech vylučujících protiprávnost díky absenci právní úpravy jak 

negativního omylu samotného, tak požadavků na subjektivní stránku jednajícího 

potřebnou pro naplnění podmínek nutné obrany či krajní nouze, neměl vůbec při 

právním hodnocení činu jednajícího projevit, zejména by neměl vést k trestnosti 

takového činu. 

Závěrem k této kapitoly bych rád podotkl, že přestože se mi k problematice 

nepodařilo nalézt konkrétní judikaturu, mám za to, že situace negativního skutkového 

omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost nemusí zdaleka představovat jen 



151 

 

 
 

akademický příklad. Důvodová zpráva, která byla předložena v rámci legislativního 

procesu při schvalování současného trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., také uvádí, že 

řešení vypracovaná ohledně problematiky naukou jsou užívána v praxi.
440

 Pokud tomu 

tak skutečně je, postupuje praxe podle mého názoru v rozporu se zákonem. Tím však 

nechci zpochybnit, že uvedená řešení jsou v řadě případů z materiálního hlediska velmi 

opodstatněná. Pokud navíc má zákonodárce uvedená řešení za vyhovující, považoval 

bych za vhodné, aby v tomto směru přijal výslovnou právní úpravu. Přesto se 

domnívám, že by při její formulaci měl postupovat obezřetně. Lze sice podle mého 

názoru se značnou jistotou tvrdit, že není-li si pachatel vědom hrozícího nebezpečí nebo 

útoku a odvrátí-li je v průběhu činu pouze náhodou, je takový čin společensky škodlivý. 

V ostatních případech činů při negativním omylu však mám již o jejich společenské 

škodlivosti na obecné rovině pochybnosti. Vezměme v potaz např. případ, kdy jednající 

prostě a jednoduše neví, zda pistole, kterou jej útočník ohrožuje, je skutečnou střelnou 

zbraní nebo pouze zdařilou tzv. airsoftovou replikou. Je skutečně společensky škodlivé, 

pokud se jednající za takové situace brání útoku střelbou, neboť nechce riskovat vlastní 

vážné zranění či smrt?
441

 Podle mého názoru jistou obecnou míru společenské 

škodlivosti vykazují teprve případy, kdy negativní omyl jednajícího implikuje omyl ve 

své podstatě pozitivní - jednající díky neznalosti určité skutkové okolnosti nahradí tuto 

ve své představě skutkovou okolností jinou, a to takovou, která by při své existenci 

v objektivní realitě ve svém důsledku vedla až k tomu, že by svým činem 

jednající překročil meze nutné obrany nebo krajní nouze. (Např. ve výše uvedeném 

případě bude pistole zbraní skutečnou, jednající to však nebude vědět a i díky tomu se 

naopak bude domnívat, že se jedná o hračku.) Pouze u činů spáchaných za takovéhoto 

omylu by podle mého názoru bylo namístě zakotvit v zákoně obecně jejich trestnost. 

 

                                                
440 sněmovní tisk 410/0 ze dne 25. 2. 2008 na str. 204 
441 Jiným příkladem by mohl být případ, kdy dojde k přestřelce mezi obráncem a útočníkem, při níž se 

útočník nachází ukrytý za vozidlem zaparkovaným na konci slepé ulice přehrazené vysokou zdí a obránce 

se kryje za rohem domu při ústí této ulice. V jistém okamžiku útočníkovi selže zbraň, proto se rozhodne 

obránce napadnout přímo. Odhodí tedy zbraň a dá se do běhu směrem k obránci. Obránce na jednu stranu 

vidí, jak útočník odhodil zbraň, a je si vědom toho, že jediná úniková cesta pro útočníka vede kolem něj, 

na druhou stranu vidí, jak se útočník blíží směrem k němu. Je opravdu společensky škodlivé, pokud za 

takové situace po útočníkovi vystřelí přes to, že jednoduše neví, zda útok trvá? Má vůbec v takové situaci 

obránce dostatek času formovat si o trvání útoku pozitivní či negativní představu? 
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Závěr 

Již v úvodu této práce jsem přislíbil, že v jejím závěru formuluji svůj názor na to, 

zda se mi současná právní úprava krajní nouze a nutné obrany v trestním zákoníku jeví 

jako optimální. Vycházeje z poznatků, které jsem o těchto dvou institutech získal či si 

sám utvořil v průběhu zpracování této práce, dovoluji na tomto místě tvrdit, že je třeba 

takový názor formulovat alespoň částečně pro každý z uvedených institutů zvlášť. 

Nejprve tedy k institutu nutné obrany, jehož současná právní úprava se mi jeví 

jako vcelku vhodná. Podmínky nutné obrany, které úprava vymezuje, utvářejí pro 

obránce poměrně velkoryse dimenzovaný prostor, v němž může tento bez obav 

z negativních právních důsledků vystoupit na ochranu trestním zákonem chráněných 

zájmů, které jsou ohroženy útokem. 

 Jsou-li v literatuře vůči úpravě nutné obrany směřovány určité námitky, týkají se 

zpravidla úpravou užívaných pojmů „přiměřenost“ (resp. „nepřiměřenost“) a „způsob 

útoku“, které jsou stále někdy spatřovány jako pojmy, jejichž výklad může být v praxi 

problematický. Velkým kritikem je v tomto směru zejména Kuchta.
442

 Podle mého 

názoru je však význam obou pojmů v současné době již dostatečně etablován. 

Poněkud méně zdařilá je současná právní úprava institutu krajní nouze. Předně se 

mi jako nevhodně upravena jeví „staronová“ podmínka krajní nouze, že ten, komu 

nebezpečí hrozí, nesmí být povinen je snášet. Zejména absence vymezení konkrétních 

zdrojů takové povinnosti je podle mého názoru způsobilá přinést do budoucna značné 

výkladové problémy, jak popisuji v kap. 3.3.7. Podle mého názoru by do textu zákona 

mělo být vymezení zdrojů takové povinnosti do budoucna inkorporováno. Věc by bylo 

možné provést např. rozdělením obsahu § 28 odst. 2 do dvou vět, přičemž čárka za 

slovem „hrozil“ by byla nahrazena tečkou a druhá věta by zněla: „Rovněž nejde o krajní 

nouzi, jestliže ten, komu nebezpečí hrozilo, byl podle zvláštního právního předpisu 

povinen je snášet.“
443

 

Také při vymezení podmínky subsidiarity si zákonodárce podle mého názoru 

mohl počínat lépe. Mám za to, že podmínka je nastavena vůči jednajícímu příliš mírně, 

nechrání dostatečně zájmy třetích osob a konečně je do značné míry v rozporu se 

                                                
442 Srov. Kuchta, J.: A.U.C.I. 2/2007, str. 72 nebo Kuchta, J.: Trp. rev. 2/2003, str. 50 
443 Inspirací mi v tomto směru byla věta druhá § 24 odst. 2 predpisu č. 300/2005 Z.z., slovenského 

trestného zákona. 
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základním rysem krajní nouze - chránit závažnější zájem obětováním zájmu méně 

závažného. Při výběru z více možností, z nichž však každá s sebou nese nutnost 

způsobení určitého následku, totiž jednající nemusí vůbec brát v potaz vzájemný poměr 

závažnosti těchto následků (k odlišnému výkladu jsem se vyjádřil v kap. 3.3.5.). Podle 

mého názoru by text zákona měl výslovně krajní nouzi vyloučit tam, kde jednající zvolí 

takovou možnost odvracení nebezpečí, jíž způsobí zcela zjevně závažnější následek, než 

který by způsobil užitím jiné reálné a dostatečně spolehlivé možnosti řešení dané 

situace. 

Konečně celkově nevhodná se mi právní úprava krajní nouze jeví v situacích, kdy 

má být obětovaným zájmem lidský život nebo lidské zdraví osoby, která se na vzniku 

nebezpečí nijak nepodílela. Nevadí mi ani tak to, že ten, kdo nešťastníka usmrtí nebo 

těžce poraní, nebude potrestán, jako to, že samotnému nešťastníkovi či jeho blízkým 

nezůstává v takové situaci zachováno právo nutné obrany (viz kap. 3.3.6. str. 69). Podle 

mého názoru ten, kdo je pouhou obětí událostí, by měl mít právo beztrestně bojovat za 

svůj život a zdraví. Stejně tak by měl mít právo bojovat za tyto zájmy i ten, komu je 

taková oběť událostí blízká. 

Spíše problémem sjednocování různých názorů v nauce a praxi než problémem 

právní regulace samotné je pak podle mého názoru otázka výkladu úpravou užívaného 

pojmu „zřejmě“. Pojem sám považuji při současném pojetí krajní nouze za nezbytný 

korektiv, zajištující redukci přílišné tvrdosti čistě objektivního přístupu k celé 

problematice, který je navíc stěží nahraditelný vhodnějším řešením. 

Společnou příslovečnou Achilleovou patou právních úprav obou institutů je pak 

podle mého názoru nedostatečná výslovná reflexe určitých subjektivních momentů 

spojených s krajní nouzí či nutnou obranou.  

Některé tyto subjektivní momenty jsem v této práci řešil o právní úpravu opřeným 

dovozením subjektivní stránky podmínky odvracení nebezpečí hrozícího zájmu 

chráněnému trestním zákonem a subjektivní stránky podmínky odvracení útoku na 

zájem chráněný trestním zákonem. Zaprvé se jednalo o úmyslné vyvolání nebezpečí či 

vyprovokování útoku, obé se záměrem vyhnout se následným splněním podmínek nutné 

obrany či krajní nouze trestní odpovědnosti za předem naplánované a zamýšlené 

poškození trestním zákonem chráněných zájmů. Zadruhé se pak jednalo o skutkový 

omyl negativní, spočívající v tom, že mýlící se neví, že je zde nebezpečí nebo útok 
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ohrožující zájem chráněný trestním zákonem, a toto nebezpečí nebo útok pak odvrátí 

čirou náhodou při páchání trestného činu. (Blíže viz kap. 3.3.3. str. 57 - 59 a 4.3.3. str. 

105 - 108.)  Připouštím však, že takovéto řešení je problematické a mám za to, že tyto 

specifické subjektivní momenty by měly být výslovně zákonem reflektovány. U 

zmiňovaných specifických případů skutkového omylu negativního by věc např. mohla 

být provedena přidáním odst. 5 do § 18 TZ, který by zněl takto: „Čin, kterým někdo 

odvrací útok nebo jiné nebezpečí, aniž by si byl existence takového útoku nebo 

takového nebezpečí vědom, zůstává i při naplnění podmínek nutné obrany nebo krajní 

nouze trestným činem.“ 

Konečně mám za to, že by si výslovné zákonné úpravy zasluhovaly i jiné 

subjektivní momenty spojené s nutnou obranou či krajní nouzí, např. na konci části 6. 

této práce zmíněné skutkové omyly pozitivní o okolnostech, které by při své existenci 

v objektivní realitě ve svém důsledku vedly až k tomu, že by svým činem 

jednající překročil meze nutné obrany nebo krajní nouze. (Blíže viz část 6. str. 151) 

V kap. 5.1. této práce jsem také negativně hodnotil, že neexistuje výslovná 

zákonná úprava zohledňující fakt, že vybočení z mezí nutné obrany nebo krajní nouze 

může být co do zavinění úmyslné, nedbalostní nebo zcela nezaviněné. Nepovažuji za 

vhodné, že musí doktrína s tímto faktem pracovat za pomoci analogie juris, byť se jedná 

o analogii takového charakteru, o jejíž potřebnosti a přípustnosti v tomto případě nelze 

mít zřejmě pochybnosti. 

Výslovnou úpravu této problematiky považuji za jedinou, kterou by v souvislosti 

s případy excesů bylo do budoucna potřeba přijmout. Na rozdíl od řady autorů
444

 totiž 

nespatřuji potřebu, přijímat další zákonná opatření umožňující zohlednit skutečnost, že 

ke spáchání trestného činu došlo při překročení mezí nutné obrany nebo krajní nouze. 

Řečeno lakonicky, náš současný trestní zákoník obsahuje řadu možností jak zajistit, aby 

i v těchto případech „trest odpovídal zločinu“. Často se sice namítá, že se jedná o 

opatření do značné míry závislá na úvaze soudu, to by však podle mého názoru neměl 

být základ argumentace obhajující potřebu přijmout jakoukoli právní úpravu. Každá 

lidská pospolitost by se podle mého názoru měla snažit přece spíše vytvořit funkční 

systém justice, obsazený odborně zdatnými jedinci, na jejichž logické myšlení a 

úvahové procesy bude možno se v kritických otázkách spolehnout, než se ze soudce 

                                                
444 Např. Dolenského (Srov. Dolenský, A.: Tr. pr. 11/1996, str. 7), Hrušky (Srov. Huška, J.: Tr. pr. 

12/2007, str. 16 - 17), Teryngela (Srov. Teryngel, J.: Všehrd 2/1993, str. 14) , jakož i dalších.  
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snažit vyrobit „biologický počítač“ přijímáním takových úprav, které poskytují nulový 

prostor pro úvahu a řádné zhodnocení všech relevantních skutkových okolností, a tvoří 

spíše normativní obdobu programovacího příkazu „jestliže > pak”. 

Mám za to, že uvedeným jsem vyčerpal vše, co jsem chtěl v závěru této práce 

k současné právní úpravě institutů nutné obrany a krajní nouze poznamenat. Na úplný 

závěr této práce snad zbývá ještě dodat, že i přes zmíněné problémy jsou obě právní 

úpravy i v současné podobě samozřejmě plně funkční, prakticky použitelné a v praxi 

užívané. V právu tedy nepanuje stav, kdy by občanům byly upírány možnosti, 

vystupovat beztrestně na ochranu trestním zákonem chráněných zájmů před útokem 

nebo jiným nebezpečím. Sebelepší právní úprava však nenahradí obecné právní 

povědomí. Proto musím popravdě přiznat, že za daleko potřebnější, než zlepšovat 

současnou právní úpravu institutů nutné obrany a krajní nouze, považuji to, aby se státní 

orgány zabývaly organizováním osvětových a informačních kampaní o těchto dvou 

nepochybně velice důležitých institutech trestního práva. Bohužel, čekání na takovou 

jejich snahu ve mně budí vzpomínky na klasické absurdní drama z pera Samuela 

Becketta - „Čekaní na Godota“. Odvažuji se však stále doufat, že se snad jednoho dne 

nějaké osvětové nebo informační kampaně ohledně nutné obrany nebo krajní nouze 

přeci jen dočkáme. 
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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 

úpravu okolností vylučujících protiprávnost, a rovněž (ve své podkapitole) obsahuje 
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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 
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Abstract 

THE CONCEPT AND LEGAL CONSEQUENCES OF THE TRANSGRESSION 

OF THE LIMITS OF SELF-DEFENCE AND NECESSITY 

 

As the name suggests, this Master’s thesis examines the concept and legal 

consequences of transgression of the limits of self-defence and necessity. Self-defence 

and necessity, together with other circumstances excluding illegality, belong to the 

fundamentals of criminal liability. If all their conditions are fulfilled by some action, 

which would otherwise give raise to criminal liability, then these legal institutions 

exclude not only criminal liability, but also illegality of such action (i.e. such action is 

considered lawful). 

The purpose of the paper is to provide complex and understandable analysis of 

these two crucial legal institutions. The analysis is mainly focused on conditions of 

these legal institutions, which form their limits; determination of conditions which, if 

not met, constitute the transgression of the limits of self-defence or necessity, and 

content and cases of fulfilment or failure to fulfil these conditions. (Thus, the cases of 

the transgression of the limits of self-defence and necessity are examined.) After the 

analysis of such excesses, the thesis addresses specific issues connected with their legal 

consequences. 

The thesis is based on Czech legal regulation, namely the Criminal Code, Act N. 

40/2009 Coll., and does not include comparison with foreign legislation. Excluding 

introduction and conclusion, the thesis is divided into six parts. The parts are subdivided 

into 15 chapters and 17 subchapters. 

The first part follows the historical development of self-defence and necessity. 

The first chapter of the historical part is focused mainly on Roman law roots. It also 

contains brief remarks on the development of these two legal institutions until 

approximately the half of the 19
th

 century. The second chapter then deals with the 

development of legal regulation of self-defence and necessity on the territory of the 

Czech Republic from 1852 to the present. 

The second part is dedicated to the circumstances excluding illegality, among 

which we include necessity and self-defence. The first chapter of the second part 

focuses on general features and functional mechanism of these circumstances, 
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considering two different approaches to the concept of illegality. The second chapter 

gives a short overview of existing legal regulation of the circumstances excluding 

illegality, and it also contains (in a subchapter) an excursus on the relationship between 

the legal institution of lawful use of weapon and conditions of self-defence and 

necessity. The last chapter of this part investigates how the change in the concept of 

crime in current Criminal Code affected circumstances excluding illegality. 

The third part of this thesis is focused on the legal institution of necessity. Firstly, 

the matter of generality of necessity is examined within a separate chapter. The 

subsequent chapter investigates the essence and purpose of the legal institution of 

necessity. One of the most important chapters of this thesis is the third chapter of the 

third part. It deals with conditions that have to be met in order to exclude illegality 

through necessity, while also analyzing various transgressions of the limits of necessity. 

Its first subchapter delimits the required conditions; determines the conditions which, if 

not met, constitute the transgression of the limits of necessity and connects such 

conditions with particular types of excesses. The second subchapter contemplates 

whether there are some subjective aspects of required conditions. The following 

subchapters deal individually with each condition and with the corresponding kind of 

transgression of the limits of necessity (if any). 

The fourth part is devoted to the legal institution of self-defence. The first chapter 

of this part briefly describes the relationship between necessity and self-defence. The 

following chapter investigates the essence and purpose of self-defence. The third 

chapter of the fourth part follows the same outline as the third chapter of the third part 

and it is also equally important. The fourth chapter deals with the issues of determining 

the attacker, mutual assault and brawl
445

. The fifth and last chapter of the fourth part 

examines automatic defence systems. 

Specific legal consequences of the transgression of the limits of self-defence and 

necessity are the subject of part five. The first chapter of the fifth part deals with 

particular issues which are in such cases related to culpability. The second chapter 

examines ways offered by current legal regulation, how take into consideration that a 

crime was committed while transgressing the limits of self-defence or necessity. 

The sixth part of this thesis deals with errors of fact about the circumstances 

                                                
445 According to Czech legal regulation, namely s. 158 of Criminal Code, Act N. 40/2009 Coll., “Brawl” 

is considered crime. The closest offence to it is affray, which is known in most common law jurisdictions. 
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excluding illegality. 

In the conclusion of this Master’s thesis, the author tries to make a brief 

evaluation of current Czech legal regulation of the legal institutions of self-defence and 

necessity. He contemplates whether the current legal regulation is sufficient and 

suggests certain changes of it. 

The thesis is based on legal regulation as applicable to 15
th
 April 2012. 
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