
ABSTRAKT 

Pojem a právní důsledky překročení  

mezí nutné obrany a krajní nouze 

 

Diplomová práce na téma „Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní 

nouze“ vychází ze zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění platném k 1.12.2011. Práce 

pojednává o nutné obraně a krajní nouzi, jako o dvou okolnostech vylučujících protiprávnost, které 

patří k základním právům člověka, jimiž může každý svépomocí odvracet útok či nebezpečí hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákoníkem. Pohled práce na nutnou obranu a krajní nouzi je však zaměřen 

především na situace, kdy člověk překročí dovolené meze nutné obrany a krajní nouze, a jeho jednání 

se tak stává protiprávní a trestné.  

První část práce pojednává o okolnostech vylučujících protiprávnost jako pojmu zahrnujícím 

nutnou obranu a krajní nouzi. Druhá část je pak zaměřena na samotnou charakteristiku a podmínky 

nutné obrany a krajní nouze, čímž jsou zároveň popsány zákonné dovolené meze možnosti jednání 

v nutné obraně či krajní nouzi. 

V následující třetí části práce jsou detailně rozebrány pojmy překročení mezí nutné obrany a 

krajní nouze a popsány jednotlivé možnosti, jakými může jednající osoba tyto meze překročit. U krajní 

nouze je popsáno nedodržení časových mezí, nedodržení zásady proporcionality a subsidiarity a 

nakonec přítomnost povinnosti nebezpečí snášet. U nutné obrany je pojednáno vybočení z časových 

mezí a ze zásady přiměřenosti obrany. 

Poslední čtvrtá část se zabývá kvalifikací překročení mezí nutné obrany a krajní nouze a 

jednotlivými právními důsledky z těchto překročení vyplývajícími. Mezi ty patří snížení obecné trestní 

sazby polehčujícími okolnostmi a mimořádným snížením trestu, a dále upuštění od potrestání. 

Podrobně jsou rozebrány privilegované skutkové podstaty zabití a ublížení na zdraví z omluvitelné 

pohnutky, které se v českém trestním právu objevily nově s příchodem současného trestního zákoníku. 

Nakonec je pojednáno o možnosti úplného vyloučení trestní odpovědnosti. 

Diplomová práce tak podává komplexní pohled na problematiku jednání v nutné obraně a krajní 

nouzi zaměřenou na případy překročení mezí těchto institutů, ke kterému může dojít z nejrůznějších 

důvodů. Pohled na možné vyplývající právní důsledky pak představuje širokou škálu možností, jak 

takové překročení hodnotit včetně pojednání o tom, zda je současná právní úprava dostačující 

k zohlednění činu, který pachatel spáchal z důvodu překročení mezí nutné obrany či krajní nouze.       

 


