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ÚVOD 

Důvodů pro výběr tématu Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní 

nouze jako diplomové práce jsem měl několik. Mezi hlavní patřilo především již dávné laické 

zaujetí touto problematikou, které přetrvalo mnoho let a přeneslo se i do studia na univerzitě.  

Avšak teprve na právnické fakultě, po seznámení s danými instituty, jsem si uvědomil, 

nakolik jsou tyto instituty důležité a komplikované zároveň, když sebemenší změna v zákonném 

znění některé z podmínek či nesprávná aplikace může mít pro člověka dalekosáhlé důsledky.  

A právě člověk, často bez své viny uvržený do pro něj neznáme situace, jednající v nutné 

obraně či krajní nouzi je tím, kdo může velmi snadno překročit meze dovoleného jednání a sám 

se tak stát trestně odpovědným. Proto mne oslovila možnost pokusit se analyzovat nejen 

podmínky zkoumaných institutů, ale především případy, kdy již člověk z nejrůznějších důvodů 

dovolené meze překračuje. 

Laická veřejnost většinou nikdy neodsuzuje onoho jedince, který je potrestán za jednání, 

v němž překročí meze nutné obrany či krajní nouze. Veřejnost se v takovém případě obvykle 

staví zejména proti orgánům státu, které takového člověka odsoudí. Druhotně pak dojde 

k oslabení role nutné obrany a krajní nouze i důvěry ve stát samotný. 

Cílem této práce je tak především jasné definování a zobecnění případů, které je nutné 

posoudit jako vybočení z hranic jinak dovolených, prospěšných a v některých případech 

nezastupitelných institutů, jakými jsou právě nutná obrana a krajní nouze. Tedy říci a právně 

určit, kdy je takové jednání již překročením mezí nutné obrany a krajní nouze. 

V návaznosti na tuto nelehkou problematiku se následně budeme zabývat tím, jaké právní 

důsledky může takové překročení mezí pro člověka znamenat. Přitom k překročení mezí může 

dojít z nejrůznějších důvodů, stejně jako různé míry a formy zavinění. Proto bude velmi důležité 

určit, jaké konkrétní navazující právní důsledky mohou v daných případech nastat. 

Výsledek této práce by nám měl v souhrnu detailně představit celkový stav současného 

zákonného řešení daného tématu, na základě něhož bychom měli být schopni určit, zda je 

aktuální úprava dostatečná. V opačném případě bychom na základě této analýzy měli 

identifikovat hlavní problémy a navrhnout též možná legislativní řešení. 

Předtím, než se dostaneme k samotnému tématu práce, považuji za důležité pojednat nejen 

ve stručnosti o okolnostech vylučujících protiprávnost, ale především o samotné charakteristice 

a podmínkách nutné obrany a krajní nouze, neboť pouze tak budeme schopni následně pracovat 

s pojmy překročení mezí těchto institutů. Proto se v prvních dvou částech budeme věnovat 

těmto tématům, které od samotného tématu práce nelze oddělit. 

Práci jsem se pokoušel zaměřit především na komplexní detailní analýzu současného stavu 

v českém právním řádu, přičemž odkazy na související judikaturu jsem zapracoval přímo do 

výkladového textu. Ačkoliv by si judikatura zasloužila více prostoru, nebylo v rozsahových 

možnostech práce se ji podrobně věnovat. Stejně tak věřím, že čtenář odpustí absenci odboček  
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k historickému vývoji nutné obrany a krajní nouze a pojetí těchto institutů v jiných právních 

odvětvích. 

Nyní se však již můžeme podívat na první část práce dávající nám celkový pohled na 

okolnosti vylučující protiprávnost a část druhou, ve které se budeme zabývat podmínkami 

zkoumaných institutů, v rámci nichž pohovoříme i o případech tzv. putativní nutné obrany  

a krajní nouze a dále nutné obrany a krajní nouze zaviněné.  

Po tomto základním vymezení se dostaneme k ústředním částem práce, v nichž se 

pokusíme nejen přesně vymezit a definovat pojmy překročení mezí nutné obrany a krajní nouze, 

ale rozebereme i kvalifikaci a jednotlivé právní důsledky z těchto překročení vyplývajících. 

 

Text práce vychází z právního stavu platného a účinného k 1.12.2011. 
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ČÁST PRVNÍ 

Okolnosti vylučující protiprávnost 

Krajní nouze a nutná obrana patří do skupiny institutů nazývaných jako okolnosti 

vylučující protiprávnost. Těmi jsou takové okolnosti, které pachatele činu jinak trestného 

zbavují trestní odpovědnosti. Takovému činu tedy chybí protiprávnost a od počátku není 

trestným činem, i když jinak naplňuje všechny ostatní znaky trestného činu. 

Okolnosti vylučující protiprávnost někteří autoři též označují jako negativní znaky 

skutkové podstaty (tzv. kontratypy). Toto označení souvisí s postavením protiprávnosti v rámci 

znaků trestného činu.
1
 Koncepce tzv. negativních znaků skutkové podstaty má však i své 

odpůrce. Jádro problému spočívá v tom, zda „protiprávnost“ je typovým znakem skutkové 

podstaty, nebo samostatným obecným znakem trestného činu stojícím mimo skutkovou 

podstatu, resp. zda postavení znaku protiprávnosti v systému znaků trestného činu je společné 

všem trestným činům, nebo zda se liší s ohledem na konstrukci jednotlivých trestných činů.
2
  

Protiprávnost je třeba chápat především jako rozpor s právní normou v rámci právního 

řádu, tedy i z norem jiných právních odvětví. Vedle práva trestního tedy půjde především o 

normy práva občanského, správního či obchodního, a to bez ohledu na to, zda na ně trestní 

norma odkazuje. Však i jiná právní odvětví upravují okolnosti vylučující protiprávnost pro 

potřeby daného odvětví samostatně. 

Trestní zákoník v hlavě III. první části uvádí pět okolností vylučujících protiprávnost. 

Vedle krajní nouze (§ 28) a nutné obrany (§ 29) jde o svolení poškozeného (§ 30), přípustné 

riziko (§ 31) a oprávněné použití zbraně (§ 32). Výčet v trestním zákoníku se sice oproti 

původnímu trestnímu zákonu z roku 1961 rozšířil, ale přesto není taxativní. Ve zvláštní části 

trestního zákoníku dále nalezneme zcela specifickou beztrestnost policejního agenta pro některé 

trestné činy (§ 363). Za určitou okolnost vylučující protiprávnost lze považovat i neoznámení 

trestného činu podle § 368 odst. 3. Vedle toho zná teorie i praxe další okolnosti vylučující 

protiprávnost, jako je výkon práv a plnění povinností – tedy situace, kdy zde jde o výkon 

dovolené či dokonce přikázané činnosti. Sem řadíme zejména plnění závazného rozkazu, úkony 

v trestním a exekučním řízení, lékařské zákroky, výkon rodičovských práv a povinností, ale i 

celou řadu dalších institutů z nejrůznějších právních odvětví. 

Zvláštním institutem trestního práva procesního, který má však i hmotně právní důsledky 

jako okolnost vylučující protiprávnost, je zadržení podezřelého podle § 76 odst. 2 trestního 

řádu. 

                                                      

1
 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2009, str. 314 

2
 Vokoun, R. IN: Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 

6.vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 257. 
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De lege ferenda by bylo patrně vhodné v právním řádu v obecné rovině upravit posuzování 

trestněprávní odpovědnosti sportovců. V současné době se na takovéto situace hledí za pomoci 

institutu svolení poškozeného, což se některým autorům jeví jako nedostatečné. 

V několika státech upravená a dovolená tzv. euthanasie, které je velmi diskutovanou 

okolností vylučující protiprávnost, je předmětem studia zejména zdravotnického práva. 

Na závěr tohoto stručného pojednání je třeba pro úplnost též poznamenat, že analogická 

aplikace jednotlivých okolností vylučujících protiprávnost není v rozporu se zásadou „nulum 

crimen sine lege“, neboť touto analogií se nerozšiřují podmínky trestnosti, ale naopak rozšiřují 

podmínky beztrestnosti „in bonam partem“. V následující části se podrobněji podíváme na 

charakteristiku a podmínky nutné obrany a krajní nouze. 
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ČÁST DRUHÁ 

Pojem nutné obrany a krajní nouze 

V předchozí části jsme se v základu podívali na pojem okolností vylučujících 

protiprávnost. Proto, abychom se mohli zabývat problematikou překročení mezí nutné obrany a 

krajní nouze, si musíme nejdříve shrnout podmínky těchto institutů, což bude právě úkolem této 

části. Tím si zároveň stanovíme určité hranice, jejichž překonáním se dostaneme k samotnému 

tématu této práce, a od nichž budeme vycházet při kvalifikaci jednotlivých situací a 

navazujících právních důsledků. 

1. INSTITUT KRAJNÍ NOUZE 

1.1. Základní charakteristika krajní nouze 

Krajní nouze je mnohými autory považována za nejobecnější institut okolností vylučujících 

protiprávnost a na rozdíl od, pro svou aplikaci velice úzké, nutné obrany si lze užití krajní nouze 

představit v mnoha rozličných situacích. To je ostatně i důvodem jejího zařazení na první místo 

mezi okolnostmi vylučujícími protiprávnost v dané hlavě trestního zákoníku oproti předchozí 

úpravě v trestním zákonu z roku 1961. Jednání v krajní nouzi vylučuje trestnost i protiprávnost, 

a proto takové jednání není trestným činem, ale ani přestupkem, či jiným správním deliktem.
3
 

Ústředním pojmem tohoto institutu je pojem nouze. Tím rozumíme takový stav, kdy je 

možno chránit zájem, který chrání též právní řád, jen takovým způsobem, že obětujeme jiný 

takový zájem. Této situaci se řadí na roveň stav kolize právních norem a jimi zakotvených 

povinností, kdy lze jednu povinnost plnit jen při porušení povinnosti jiné.
4
  

Podle platného práva je stav krajní nouze podmíněn odvracením nebezpečí přímo hrozícího 

zájmu chráněnému trestním zákoníkem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto 

nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně 

                                                      

3
 Rozhodnutí č. 10/1980 Sb.rozh.tr.: „Ak okresný prokurátor došiel k záveru, že obvinený konal v krajnej 

núdzi, potom nemal vec postúpiť ako priestupok na prejednanie dopravnému inšpektorátu, pretože 

konanie v krajnej núdzi nie je protiprávne a nemôže zakladať ani priestupok. Posudzovať krajnú núdzu 

len ako okolnosť, ktorá znižuje stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť, ale nevylučuje jeho 

protiprávnosť, nie je v súlade so zákonom.“ 

4
 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M.: Systém českého trestního práva, 1. vydání,  

Novatrix, s.r.o., Praha 2009, str. 128 
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závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, a ten, komu nebezpečí hrozí, je povinen 

nebezpečí snášet. 

Krajní nouze je upravena v § 28 trestního zákoníku. Za určitý typ krajní nouze se 

specifickými podmínkami lze považovat např. i beztrestnost pachatele podle § 367 odst. 2 a § 

368 odst. 2.
5
 

Krajní nouze je velmi důležitým institutem snižujícím společenskou škodlivost. Mezi 

běžnými občany není tento institut, na rozdíl od nutné obrany, příliš známý. A přitom jednat 

v krajní nouzi je nesmírně prospěšným právem každého občana. Neznalost podmínek krajní 

nouze, a to i třeba na základě základního povědomí o těchto podmínkách, neprospívá občanské 

společnosti a je v rozporu se zájmy osob i státu samotného. 

Šámal hodnotí účel krajní nouze tak, že „jeho smyslem je poskytnout občanům možnost 

k ochraně zájmů vlastních, zájmů jiných osob, ale i zájmů státu a společnosti v případě hrozící 

poruchy. Na místě takové události, která se odehrává v konkrétním čase za určitých podmínek, 

není totiž možné zajistit odvrácení poruchy jiným způsobem“.
6
 

Jednat v krajní nouzi je právem každého. Nemusí se tedy jednat o osobu, jejíž zájmy jsou 

ohroženy, ale i o osobu, jejíž zájmy ohroženy nejsou, a to v případě tzv. pomoci v krajní nouzi. 

Jednání v krajní nouzi může být namířeno proti komukoliv, avšak proti tomu, kdo sám jedná 

v krajní nouzi, není krajní nouze ani nutná obrana přípustná. 

Podíváme-li se na subjektivní stránku krajní nouze, pak je třeba říci, že úmysl při jednání 

v krajní nouzi zahrnuje všechny její podmínky. Stav krajní nouze nemusí být jedinou 

pohnutkou. Stav krajní nouze tedy není vyloučen, pokud hlavním motivem jednání v ní byla 

touha po dobrodružství, získání popularity, apod. Pokud by však někdo svým trestným činem 

navíc nevědomky odvrátil nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákoníkem, 

nemohl by se takový čin posuzovat v rámci krajní nouze (ani jako pomoc v krajní nouzi), ale 

pachatel by odpovídal podle obecných zásad. K tomu, že pachatel nevědomky odvrátil i přímo 

hrozící nebezpečí, by se mohlo eventuelně přihlédnout v rámci hodnocení povahy a závažnosti 

jeho trestného činu ve smyslu § 39 odst. 1 a 2 trestního zákoníku.
7
 

Jak plyne z této základní charakteristiky krajní nouze, je tento institut stěžejní okolností 

vylučující protiprávnost.  V následujícím textu se stručně seznámíme s podmínkami krajní 

nouze, které nám pak budou sloužit jako základ pro kvalifikaci a podchycení pojmu překročení 

mezí krajní nouze.  

1.2. Podmínky krajní nouze 

Krajní nouze má oproti nutné obraně, která je k ní ve vztahu speciality, podmínky přísnější 

a zároveň je jich více. Na druhou stranu oproti úzké nutné obraně je aplikovatelná na celou řadu 

                                                      

5
 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2009, str. 315 

6
 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2009, str. 321 

7
 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2009, str. 321 
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situací. Podmínky můžeme v zásadě rozdělit do dvou větví. První větev bychom mohli 

charakterizovat jako podmínky vytvářející samotný stav krajní nouze. Jejich absence znamená, 

že zde sice byl stav krajní nouzi blízký, ale o krajní nouzi jako takovou se vůbec nejednalo. 

Druhou větev pak představuje podmínka proporcionality krajní nouze. Její nesplnění však oproti 

podmínkám první větve neznamená, že zde stav krajní nouze nebyl. Naopak, stav krajní nouze 

zde byl, ale nedodržením proporcionality došlo k vybočení z jeho dovolených mezí. Ze 

současného znění § 28 trestního zákoníku vyplývají následující podmínky, které dle uvedeného 

můžeme rozdělit takto: 

a) Podmínky vzniku situace krajní nouze (odvracení nebezpečí, subsidiarita, absence 

povinnosti nebezpečí snášet) 

b) Podmínky přiměřenosti krajní nouze (proporcionalita) 

Nyní se podíváme podrobněji na oba okruhy, a zejména na ty podmínky krajní nouze, se 

kterými budeme následně pracovat v rámci rozboru překročení jejích mezí. 

1.2.1. Podmínky vzniku situace krajní nouze 

1.2.1.1. Odvracení nebezpečí 

Nebezpečí je základním charakteristickým znakem krajní nouze, která je právě na 

odvracení nebezpečí postavena. Samotná zkratka „Odvracení nebezpečí“ zahrnuje hned dvě 

podmínky, které bývají v učebnicích uváděny: 

a) je zde určité nebezpečí, které hrozí zájmu chráněnému trestním zákonem, 

b) nebezpečí hrozí přímo, bezprostředně. 

Pokud hovoříme o nebezpečí, které někdo při krajní nouzi odvrací, rozumíme jím stav 

hrozící poruchou některému zájmu chráněnému trestním zákoníkem. Přitom není rozhodující 

původ takového nebezpečí a široké obecné pojetí krajní nouze tak dává možnost k odvracení 

nebezpečí vznikající z velmi rozmanitých zdrojů. 

Nebezpečí může být způsobeno přírodní silou (povodní, zemětřesením, bleskem), 

člověkem (řidičem při dopravní nehodě), zvířetem (volně pobíhajícím nehlídaným psem), věcí 

(poruchou zařízení, návěstidla) i jiným způsobem (epidemií nakažlivé choroby). 

Bez ohledu na to, v jakém zdroji má nebezpečí svůj původ, platí, že nebezpečí musí hrozit 

zájmu chráněnému trestním zákoníkem. Zájmy chráněné trestním zákoníkem, které jsou vlastně 

vyjádřením objektu trestného činu, jsou blíže rozvedeny v jednotlivých ustanoveních ve zvláštní 

části trestního zákoníku. Konkrétně jde o zájmy na ochraně zdraví, života, svobody, osobnosti 

člověka, jeho soukromí, lidské důstojnosti, cti, majetku apod. Může přitom jít o zájmy 

jednotlivce, ale i společnosti, státu, právnických osob a jiných organizací. Vždy však musí jít o 

zájmy, jimž poskytuje ochranu trestní zákoník, neboť zájmy, které nechrání trestní zákoník, 

nemohou jím být chráněny ani ve smyslu beztrestnosti za podmínek krajní nouze.
8
 Přitom však 

                                                      

8
 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2009, str. 322 
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nezáleží na tom, zda je subjektem zájmu jednající, či někdo jiný. Proto je pro naše právo pojem 

pomoci v krajní nouzi dle Solnaře
9
 bezpředmětný, neboť pomoc v nouzi je zahrnuta v krajní 

nouzi samé.  

Zájem chráněný trestním zákoníkem je však třeba chápat kvalitativně, nikoliv 

kvantitativně. Praktickým příkladem jsou situace, kdy je ochrana trestním zákoníkem 

poskytována věcem určité hodnoty (např. podmínění škodou nikoliv nepatrnou). Kvalitativní 

chápání nám však dává možnost za podmínek odvracet nebezpečí jednáním v krajní nouzi i 

v případě, že z kvantitativního hlediska by se takovému zájmu ochrana trestním zákoníkem 

neposkytovala. 

Nebezpečí musí hrozit přímo, bezprostředně. Odvracet nebezpečí v krajní nouzi je tedy 

možné pokud jde o takovou situaci, že bezprostředně hrozí porucha a zasažení zájmu ve výše 

uvedeném smyslu. Přitom bezprostřednost této hrozby může mít několik podob. Předně jde o 

situace, kdy sled událostí rychle spěje k poruše (automobil vjíždí do protisměru, malý oheň se 

začíná rychle rozšiřovat). Dále jde o případy kdy je tento vývoj přerušen, ale porucha může 

prakticky kdykoliv okamžitě nastat (byt je naplněn plynem, který již neuniká, ale hrozí výbuch 

při minimální iniciaci). Na druhou stranu vzdálená hrozba, kdy nebezpečí ještě nenastalo (plyn 

začíná unikat a pouze v malé míře) nebo již pomíjí a nehrozí jeho další eskalace (byt původně 

plný plynu je již odvětráván a kontrolován) není možné považovat za nebezpečí bezprostředně 

hrozící. 

Tolik k pojmu nebezpečí a také k tomu, jak takové nebezpečí musí hrozit, aby jej bylo 

možné odvracet v krajní nouzi. Musíme se však na tomto místě ještě zastavit u  otázky 

nebezpečí zaviněného, zejména pak nebezpečí vyprovokovaného. Vyvolá-li někdo nebezpečí 

uměle z toho důvodu, aby mohl v krajní nouzi beztrestně způsobit určitý následek
10

, bude nutné 

tuto situaci vyřešit patrně stejně jako u vyprovokovaného útoku. Nepůjde tedy o jednání v krajní 

nouzi, a jednající bude trestně odpovědný.
11

 Pokud však toto nebezpečí jednající vyvolal bez 

postranních úmyslů (např. z nedbalosti), je možné jej v krajní nouzi odvracet. 

Na závěr této podkapitoly se musíme ještě zmínit o posuzování omylu jednajícího v tom, 

že tu nebezpečí bylo, i když zde ve skutečnosti nebylo. Tyto situace nazýváme tzv. putativní 

krajní nouzí
12

, která je pouze zdánlivá (domnělá), neboť právě nebezpečí jako její pojmový 

znak, zde chybí. Putativní krajní nouze se posuzuje podle zásad o skutkovém omylu. Pachatel 

nemůže být potrestán za úmyslný trestný čin, pokud nebyly meze putativní krajní nouze 

překročeny. Odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti (spočívající v tom, že pachatel 

měl a mohl vědět, že zde nebezpečí není) však není vyloučena a tuto možnost je třeba zkoumat. 

                                                      

9
 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M.: Systém českého trestního práva, 1. vydání,  

Novatrix, s.r.o., Praha 2009, str. 131 

10
 Např. Osoba v úmyslu zbavit se jednou provždy otravného, stále štěkajícího sousedova psa, jej 

vydráždí k „útoku“ proti sobě, aby jej mohla v rámci „obrany“ usmrtit úderem železnou tyčí.  

11
 V popsaném případě za trestný čin poškození cizí věci dle § 228 odst. 1 trestního zákoníku.  

12
 Rozhodnutí č. 10/1982 Sb. rozh. tr. 
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1.2.1.2. Subsidiarita 

Principem subsidiarity rozumíme podmínku krajní nouze spočívající v tom, že o krajní 

nouzi jde pouze v případě, kdy nebylo možné nebezpečí odvrátit jinak. V situaci, kdy zde tedy 

bezprostředně hrozilo nebezpečí zájmu chráněnému trestním zákoníkem, které však bylo možno 

odvrátit jiným způsobem než v tomto případě trestným činem, nejedná se o krajní nouzi, a 

protiprávnost včetně trestnosti tak není vyloučena. 

Jde o znak, který u nutné obrany nenalezneme, a který tak činí krajní nouzi přísnější. Nutná 

obrana je tak některými autory z tohoto důvodu považována za privilegovaný případ krajní 

nouze.  

Zásada subsidiarity vychází z toho, že na rozdíl od nutné obrany (kdy útočník sám 

vyvolává nebezpečí, a musí tedy počítat se způsobením následku od obránce), je u krajní nouze 

často působen následek osobám, které na vzniku nebezpečí nemají žádnou vinu. Z tohoto 

důvodu dává zákon přednost odvrácení nebezpečí jiným reálným způsobem, a stanovuje tak 

subsidiaritu jednou z podmínek této okolnosti vylučující protiprávnost. Vždy je však třeba brát 

v úvahu praktické možnosti jednající osoby.
13

 

H. H. Jeschek dovozuje z tohoto znaku požadavek volit ze způsobů odvracení nebezpečí 

ten, který přináší nejmenší škodu. Tento požadavek je sice ve shodě se základním rysem krajní 

nouze – chránit důležitější zájem obětováním zájmu méně závažného, v našem zákoně však 

výslovně vyjádřen není, a kladl by patrně (jako u nutné obrany) přílišné požadavky na 

jednajícího, který se rozhoduje zpravidla ve stavu tísně a rozrušení.
14

 K tomu uvádí příklad 

Jelínek, který popisuje případ ztracené osoby ve vánici v horách, která se snaží zachránit před 

umrznutím vstupem do opuštěné chaty. Při tom však musí použít co nejméně devastující způsob 

vniknutí, tedy rozbít okenní výplň sklepního okna, spíše než vylomit a devastovat vstupní 

dveře.
15

 Podle Šámala si lze tento přístup představit jen jako určitou korekci zcela nevhodného 

způsobu odvracení nebezpečí, kde by se však měla spíše projevit zásada proporcionality. 

Při hodnocení, zda nebezpečí bylo možno odvrátit jinak, je třeba brát v úvahu jen ty 

možnosti obviněného, kterými bylo možno odvrátit nebezpečí spolehlivě a včas, tj. před 

porušením zájmu chráněného trestním zákoníkem, které nebezpečí hrozilo. Vždy však bude 

                                                      

13
 Rozhodnutí č. 26/1972 Sb. rozh. tr.: „Obviněný J. B. uvedl, že kritického dne přijel ze zaměstnání kolem 

18 hod. večer a zdržoval se v bytě. Z místnosti, ve které tehdy byl, uslyšel, že jeho nezletilá čtyřletá dcera 

venku křičí. Vyběhl ven a viděl ji ležet na zemi mezi hejnem hus. Ve snaze, aby odehnal husy od dcery, 

vzal kámen a hodil jím po husách, o nichž nevěděl, komu patří. Náhodou zasáhl jednu z hus do krku, ta 

kousek popoběhla, převrátila se na zem a pošla. Tomuto jednání obviněného nebyl přítomen žádný 

svědek, takže soud mohl vycházet pouze z výpovědi obviněného. Ten i u hlavního přelíčení prohlásil, že 

husu zabít nechtěl a do hejna hus hodil kámen jen proto, aby je odehnal od čtyřleté dcery, která ležela na 

zemi a husy na ni dotíraly. Hájí se tedy tím, že nechtěl poškodit cizí majetek a k následku došlo 

nešťastnou náhodou.“ 

14
 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M.: Systém českého trestního práva, 1. vydání, 

Novatrix, s.r.o., Praha 2009, str. 132 

15
 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, s.r.o., 2009, str. 244 
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záležet na konkrétní situaci a na tom, jak se v dané chvíli jevila jednající osobě, včetně toho, 

jaké měla tato osoba možnosti a jaký byl její psychický stav.
16

 

1.2.1.3. Absence povinnosti nebezpečí snášet 

Trestní zákoník se (oproti trestnímu zákonu z roku 1961) opět vrátil k explicitnímu 

ustanovení vyjádřenému přímo v § 28 odst. 2 tak, že stanovil, že nejde o krajní nouzi, jestliže 

byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. Nejde tedy o podmínku novou, neboť i za 

účinnosti trestního zákona z roku 1961 byla teorií i praxí nadále uplatňována (ač měli někteří 

autoři o tomto výkladu pochybnosti), a tedy její kodifikace pouze znovu potvrdila dosavadní 

stav. 

Vokoun tuto podmínku přesněji vysvětluje tak, že „ten, kdo má zvláštní povinnost určitý 

typ nebezpečí snášet, nemůže plnění této povinnosti odepřít s odvoláním se na stav krajní 

nouze“.
17

 Takové nebezpečí hrozí například lékaři v nemocnici, vojáku ve válce či plavčíku při 

záchraně tonoucího.  

1.2.2. Podmínky přiměřenosti krajní nouze 

Přiměřenost jako pojem bývá nejčastěji spojována s institutem nutné obrany. U krajní 

nouze hovoříme o tzv. principu proporcionality – poměřování následku hrozícího s následkem 

způsobeným.  

Jednání v krajní nouzi bývá spojeno se vznikem následku, což ve smyslu trestního práva 

znamená, že je určitým způsobem zasažen konkrétní objekt – zájem chráněný trestním 

zákoníkem. Krajní nouze je dle zásady proporcionality tak postavena na výběru méně 

škodlivého následku, jehož vznik za splnění dalších podmínek není protiprávní. Přitom zde platí 

zásada „De duobus malis minus est semper eligendum“ (Ze dvou zel je vždy třeba zvolit to 

menší).  

V trestním zákoníku je projev této zásady proporcionality vyjádřen tak, že způsobený 

následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. Zde je 

opět vidět jistá větší přísnost oproti privilegované nutné obraně, když pro ni je stanoveno, že 

nesmí být zcela zjevně nepřiměřená, což znamená, že může (a k úspěšnému odvrácení útoku i 

                                                      

16
 Rozhodnutí č. 26/1972 Sb. rozh. tr. „Obviněný mohl být proto subjektivně přesvědčen, že dítě je 

útokem hus bezprostředně ohroženo na zdraví. Za této situace vzal předmět, který se mu vyskytl nejblíže 

po ruce (v daném případě kámen), a hodil jej mezi hejno v úmyslu je rozehnat a dítě tak co nejrychleji 

ochránit. Při posuzování krajní nouze (na rozdíl od nutné obrany) není rozhodující přiměřenost či 

nepřiměřenost způsobu odvracení 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.“ 

17
 Vokoun, R. IN: Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 

6.vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 261 
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musí) být i intenzivnější než útok samotný, může být obětován vyšší zájem a způsobena vyšší 

škoda v poměru k hrozícím.  

Zřejmý problém pak nastává v okamžiku hodnocení zájmů – tedy zájmu zachráněného a 

zájmu obětovaného. Vokoun k tomuto uvádí, že „při tomto srovnávání je třeba vzít v úvahu 

nejen hledisko kvalitativní (povahu zájmu), ale i hledisko kvantitativní (intenzitu ohrožení či 

porušení zájmu). Vysoká intenzita následku na zájmu určitého typu může odůvodnit vyšší 

závažnost takového následku ve srovnání s nízkou intenzitou na zájmu, byť i významnějším. 

Porucha chráněného zájmu je vždy závažnější než jeho pouhé ohrožení. A dále je třeba zvážit i 

stupeň pravděpodobnosti hrozícího a způsobeného následku“.
18

 

Hodnocení důležitosti zájmu chráněného trestním zákoníkem pak musí probíhat podle dvou 

hledisek – objektivního a subjektivního. Objektivní hledisko je hodnoceno zvnějšku a při 

posuzování zájmu se užije celospolečensky uznávané hierarchie hodnot. Solnař rozlišuje tři 

skupiny zájmů, když na prvním místě důležitosti uvádí zájem na ochraně života, zdraví, 

svobody a lidské důstojnosti, na druhém místě zájem na ochraně ústavního zřízení a územní 

celistvosti republiky a na třetím místě zájem na ochraně majetku a ostatních vztahů fyzických a 

právnických osob.
19

 

S touto hierarchií lze souhlasit, nicméně se bohužel zcela nepromítla do systematiky 

zvláštní části trestního zákoníku, který řadí například trestné činy proti majetku do hlavy páté a 

trestné činy proti České republice až do hlavy deváté. Tento názor na ne zcela vyhovující 

hierarchii systematiky zvláštní části trestního zákoníku sdílí i Souček, který se dokonce 

domnívá, že by i nadále měla být na prvním místě upravena ochrana republiky, neboť bez 

fungujícího zřízení nelze poskytnout účinnou ochranu žádným dalším zájmům, a to ani zájmu 

na ochranu života, natož zájmu na ochraně majetku. 

Korektivem a zmírňujícím prvkem objektivního hlediska je hledisko subjektivní, které 

ukládá, aby byly porovnávané zájmy hodnoceny z pohledu a situace, jak se v dané chvíli, za 

daných podmínek a informací jevily jednající osobě (arg. „zřejmě“ – tento pojem je kategorií 

subjektivní). Tento korektiv zároveň rozšiřuje možnost užití institutu krajní nouze, a tedy i 

beztrestnosti v situacích, kdy není splněno objektivní hledisko – tedy dojde k obětování 

závažnějšího zájmu na záchranu zájmu méně závažného. F. Novotný k tomu dodává, že 

„podmínky krajní nouze tedy mohou být splněny i tehdy, jestliže se subjektivní předpoklad 

jednajícího založený na hodnocení situace dodatečně nesplní“.
20

 

Na základě judikatury lze říci, požadavek proporcionality nesplňuje jednání pachatele, 

který zachraňuje vlastní život tím, že usmrtí jiného. Tuto podmínku však může splňovat jednání, 

kterým osoba jednající v krajní nouzi obětováním jednoho lidského života zachrání více lidí.
21

 

                                                      

18
 Vokoun, R. IN: Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 

6.vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 262 

19
 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M.: Systém českého trestního práva, 1. vydání, 

Novatrix, s.r.o., Praha 2009, str. 133 

20
 Novotný, F., Růžička, M. a kol.: Trestní kodexy. 2. vydání, Praha: EUROUNION, s.r.o. 2002, str. 45 

21
 Rozhodnutí č. 20/1982 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 nespňa 
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Šámal k tomu uvádí, že „zásada proporcionality je výrazem toho, že nelze připustit záchranu 

jednoho zájmu obětováním rovnocenného zájmu jiného, neboť to by nezbavovalo čin materiální 

protiprávnosti. Zájem, který by měl být obětován, se tak těší zvýšenému ohledu, poněvadž 

přesouvání újmy na životě, na zdraví či majetkové škody na druhého je nepřípustné“
22

. 

Takovéto situace řeší některé zahraniční právní úpravy institutem tzv. omluvné krajní nouze. 

Obvykle podle ní jedná bez viny, kdo v současném, jinak neodvratitelném nebezpečí pro určité 

právní statky (např. život, zdraví, svobodu) spáchá protiprávní čin, kterým způsobí následek 

stejně závažný, jaký hrozil.
23

 

Tímto jsme završili základní charakteristiku podmínek krajní nouze. V další kapitole se 

přesuneme k definování druhé zkoumané okolnosti vylučující protiprávnost – nutné obrany. 

2. INSTITUT NUTNÉ OBRANY 

2.1. Základní charakteristika nutné obrany 

Nutná obrana je okolností vylučující protiprávnost mající dlouhou tradici a uznávanou za 

takovou okolnost již v právu starých vyspělých civilizací. Je vyjádřením staré římskoprávní 

zásady, že „Zlo je možné zaháněti zlem“ (již Cicero viděl v uznání nutné obrany přirozený 

zákon – lex nata). Proto není náhodou, že právě nutná obrana se do právních předpisů států 

dostává daleko dříve než obecnější, avšak právně komplikovanější krajní nouze. 

Nutná obrana je považována za speciální případ krajní nouze, neboť vystupovat v nutné 

obraně lze jen vůči útoku, přičemž krajní nouze je použitelná v zásadě vůči jakémukoliv 

nebezpečí hrozícímu zájmu chráněnému trestním zákoníkem (přičemž množina pojmu 

nebezpečí v sobě zahrnuje i pojem útoku). Zároveň je nutná obrana vůči krajní nouzi 

privilegovanou okolností vylučující protiprávnost, neboť se u ní nevyžaduje subsidiarita, a nižší 

nároky jsou též na proporcionalitu (resp. přiměřenost). 

Z uvedeného vyplývá, že ústředním právním pojmem je zde útok, resp. jeho odvracení. 

Přitom legální definici útoku v zákoně nenajdeme, a ani teorie není v jeho vymezení jednotná. 

Útok bývá zpravidla charakterizován jako protiprávní jednání člověka. Solnař útok 

charakterizuje jako „ohrožení zájmu chráněného trestním zákoníkem, jež je vyvoláno 

                                                                                                                                                            

konanie páchateľa, ktorý zachraňuje vlastný život tým, že usmrtí iného. Túto podmienku však môže spňať 

konanie, ktorým obvinený obetovaním jedného ľudského života zachráni život viacerých ľudí … Krajský 

súd vychádzal z výpovede obžalovanej ml. A. H., svedkov R. H. ml., M. H. a J. H., ktorí súhlasne 

vypovedali, že obvinený R. H. st. zamkol dvere od izby a hrozil im s nožom v ruke usmrtením, ak neuškrtia 

poškodenú.“ 

22
 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2009,  

str. 324 

23
 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, s.r.o., 2009, str. 245 
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protiprávním jednáním či opomenutím“.
24

 Kuchta k tomu shrnuje, že „útok je většinou 

charakterizován a chápán poměrně abstraktně, je širším pojmem než napadení, jež se projevuje 

v otevřených násilných aktivitách. Útok naproti tomu zahrnuje kromě násilných i jednání 

nenásilného charakteru“.
25

 Tím mohou být např. některé majetkové trestné činy, někteří autoři 

uvádějí i verbální trestné činy. 

Trestní zákoník ve svém § 29 definuje nutnou obranu jako čin jinak trestný, kterým někdo 

odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Přitom nejde o 

nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.  

Stav nutné obrany je důvodem vylučujícím nedovolenost (protiprávnost) činu i jeho 

společenskou škodlivost. Proto čin provedený v nutné obraně není trestným činem a nemůže být 

postižen ani jinou sankcí. Přitom je třeba vycházet ze zásady, že riziko vyvolané útokem by měl 

nést útočník, a nikoli obránce.  Útočník svým jednostranným jednáním totiž vyvolal situaci, za 

které bylo použito nutné obrany, a proto by se ustanovení o nutné obraně mělo uplatňovat ve 

prospěch obránce co nejvýrazněji a co nejšířeji.
26

 

Účelem nutné obrany je poskytnout osobám legální právní prostředek, aby mohli 

svépomocí účinně chránit tytéž zájmy, které chrání trestní zákoník, neboť orgány veřejné moci 

nemohou vždy v daném čase a na daném místě takovou ochranu poskytnout. Obránce tak 

nejedná proti účelu trestního zákoníku, ale naopak ve shodě s ním.
27

 Boj orgánů veřejné moci a 

ochrana občanů proti kriminalitě je pouze obecná, nikdy nemůže směřovat ke každému 

jednotlivci. Ač jsou k tomu příslušné složky státní moci vycvičeny, organizovány a vybaveny, 

nikdy nemohou být na každém místě, kde může docházet k bezpráví, a účinně jej tak sami 

potírat. Proto je nutná obrana nenahraditelným institutem, právem každé osoby a zároveň i 

důležitým nástrojem prevence kriminality. 

Kuchta však na druhou stranu dodává, že „bohužel chyby při aplikaci zákonných 

ustanovení o nutné obraně mohou vést k oslabení boje s trestnou činností, porušovat práva 

společensky aktivních osob, dezorientovat občany a vytvářet v nich nesprávné představy o jejich 

právních možnostech. Jedním z důvodů, které působí proti zapojení občanů do boje s trestnou 

činností, je nepochybně neznalost podmínek a hranic nutné obrany. V současné době je stále 

ještě bohužel spíše pravidlem netečnost a někdy i solidárnost s pachateli. Občané, kteří za 

jiných situací by dovedli projevit osobní statečnost a obětavost, propadají často při setkání 

s pachateli pasivitě a strachu nejen z pachatelů samotných, ale i z případného postihu za 

překročení hranic nutné obrany.“
28

 

                                                      

24
 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M.: Systém českého trestního práva, 1. vydání, 

Novatrix, s.r.o., Praha 2009, str. 117 

25
 Kuchta, J.: Nutná obrana. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 1999, str. 73 

26
 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2009,  

str. 329 

27
 Vokoun, R. IN: Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 

6.vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 265 

28
 Kuchta, J.: Nutná obrana. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 1999, str. 9 
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Takovýto stav nahrává růstu kriminality a pachatelům samotným, naopak neprospívá 

orgánům veřejné moci ani státu, který musí vynakládat více prostředků na ochranu proti obecné 

kriminalitě. I proto pevně věřím, že i tato práce napomůže k odhalení problémů s rozeznáváním 

mezí nutné obrany a jejich chápáním. 

2.2. Podmínky nutné obrany 

Podmínky nutné obrany jsou konstruovány tak, aby nutnou obranu bylo možné použít v co 

nejširší, avšak zákonné míře. K tomu § 29 stanoví nejen její pozitivní podmínky, ale i meze, 

které zabraňují jejímu zneužívání a překračování. Nutná obrana je právem, přitom však je třeba 

pamatovat na to, že svá práva má i útočník, byť jsou jistým způsobem omezena rizikem, které 

vyvolal, a následkem, který mu může být obráncem legálně způsoben. 

Kvalifikace podmínek nutné obrany není nijak jednoduchou záležitostí, teorie i z ní 

vycházející praxe legální znění podmínek rozvinula (samozřejmě v rámci zákona). V zásadě 

však lze podmínky rozdělit na následující: 

a) podmínky vzniku situace nutné obrany (odrážení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku 

na zájem chráněný trestním zákoníkem), 

b) podmínky přiměřenosti nutné obrany (obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená 

způsobu útoku). 

Oproti institutu krajní nouze nevychází nutná obrana ze zásady subsidiarity. V případě, že 

budou naplněny i další podmínky nutné obrany, není obránce povinen „odvrátit útok jinak“, 

tedy například pokusit se o útěk. Obránce tedy není povinen útočníkovi ustupovat a jednat 

takovým způsobem, aby útočníkovi nebyla způsobena škoda. 

Jednání v nutné obraně je vždy zaměřeno proti útočníkovi a jsou postihovány jeho zájmy 

(což je další rozdíl oproti institutu krajní nouze, kdy jednání směřuje proti třetí osobě, která na 

stavu nebezpečí zpravidla nenese žádnou vinu, což je i důvodem přísnějších podmínek). Může 

se však stát, že při jednání v nutné obraně dojde k poškození zájmů třetích osob (obránce 

vytrhne z plotu jednu plaňku, aby dostal zbraň proti útočníkovi s distanční tyčí). Na takovouto 

výseč jednání v rámci nutné obrany je nutné nahlížet dle podmínek krajní nouze. V případě, že 

je útočníků více, je nutná obrana přípustná proti kterémukoliv z nich.
29

 

Dále se podíváme podrobněji na tyto jednotlivé podmínky, abychom mohli následně řádně 

pracovat s pojmem překročení mezí nutné obrany. 

                                                      

29
 Rozhodnutí č. 26/1956 Sb. rozh. tr. 
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2.2.1. Podmínky vzniku situace nutné obrany 

2.2.1.1. Pojem útoku 

Jak již bylo řečeno výše, jedním z nejdůležitějších pojmů nutné obrany je právě pojem 

útoku. Teorie však není ve vymezení útoku jednotná. Shoda panuje v tom, že útokem se rozumí 

protiprávní jednáním člověka, přitom jednání může mít formu komisivní i omisivní.
30

 Neshody 

se naopak objevují v tom, zda jednání musí být úmyslné (či postačí nedbalost), a dále někdy i 

v tom, zda vůbec musí být útok zaviněný. 

Burda útok definuje jako „protiprávní jednání proti normám veřejného práva sankčního 

charakteru, které spočívá v neoprávněném ohrožení cizích zájmů a negativně zasahuje zájmy 

chráněné trestním zákoníkem“.
31

 Přitom argumentuje tím, že z dikce zákona nevyplývá, že by 

útok nemohl mít charakter přestupku nebo jiného správního deliktu.
32

 A právě například u 

správních deliktů se zavinění nepožaduje. Stejně tak Kuchta dovozuje, že „protiprávními útoky 

jsou i činy, které vůbec nemají znaky trestného činu“
 33

 (když naopak k protiprávnosti trestných 

činu i přestupků je zavinění nutnou podmínkou). Nutná obrana je tak možná i proti útokům, 

které nejsou útočníkem zaviněny, a schází tedy zavinění jako znak trestného činu. Vychází se 

tedy spíše z objektivního pojetí protiprávnosti, tedy (shodně Burda) z neoprávněného ohrožení 

cizích zájmů bez přihlédnutí k subjektivní situaci útočníka a jeho zavinění. 

S takovýmto pojetím útoku, kdy je sledována jeho nedovolenost jako objektivní 

protiprávnost, lze nepochybně souhlasit, neboť zároveň i usnadňuje postavení obránce, který 

v okamžiku takového útoku většinou není schopen rozpoznat a zjistit subjektivní stránku 

jednání pachatele a to, zda jedná úmyslně, z nedbalosti nebo nezaviněně. Kuchta k tomu dále 

připomíná, že to není možno často zjistit ani při dodatečném hodnocení ex ante ze strany 

soudu.
34

 De lege ferenda by však bylo patrně vhodné pojem útoku v zákoně přímo definovat. 

Z uvedeného tedy plyne, že útok nemusí být vůbec trestným činem. Může jít i o čin, 

kterému chybí některý znak trestného činu (tzv. kvazidelikt), dále čin, jehož trestnost zanikla 

nebo čin nestíhatelný z procesních důvodů, atd.
35

 Tedy i útoky osob nepříčetných, dětí či osob 

                                                      

30
 Při omisivním formě jde o setrvávání v protiprávním stavu (např. útočník odmítá sdělit, kam přesně 

uložil bombu nebo ji odmítá deaktivovat; útočník neoprávněně setrvává v domě jiného). 

31
 Burda, E.: Útok, proti ktorému je prípustná nutná obrana, Praha: Trestněprávní revue 2/2010, str. 46 

32
 Shodně Císařová: „Útok má zpravidla znaky trestného činu, ale nemusí tomu nutně tak být. A naopak, 

ne každý trestný čin je útokem … povaha některých trestných činů vylučuje nutnou obranu.“ IN: Císařová, 

D., Čížková J.: Aktuální problémy nutné obrany z hlediska nových kodifikací, Praha: Acta Universitatis 

Carolinae-Iuridica 1/1986, str. 25 a 27 

33
 Kuchta, J.: Nutná obrana. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 1999, str. 91 

34
 Kuchta, J.: Nutná obrana. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 1999, str. 92 

35
 Vokoun, R. IN: Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 

6.vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 266 
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jednajících ve skutkovém omylu jsou útoky ve smyslu trestního zákoníku a je možné je 

odvracet v rámci nutné obrany.
36

 

Určité diskuze vyvolává i problematika útoku úředních osob. Proti úkonům úředních osob 

(byť by měly podobu fyzického násilí) není nutná obrana přípustná, neboť takový úkon je 

jednou z okolností vylučujících protiprávnost – výkon práv a plnění povinností
37

 (samozřejmě 

je-li zákonný). Problém však vyvolávají úkony nezákonné. Proti těm je sice možné se bránit 

prostředky ve správním řízení, správním i ústavním soudnictví. Pro nás je však klíčová otázka, 

zde je možné proti těmto úkonům, mají-li formálně znaky útoku, zakročit v rámci nutné obrany. 

Zásadní je zároveň v tom, aby na jedné straně nedošlo ke zneužívání postavení úřední osoby a 

na druhé straně ke zneužívání nutné obrany vůči úředním osobám. Odpověď však není 

jednoduchá a v našem právu není dosud jednoznačně zodpovězena. Pro účely naší práce, ač by 

si tato problematika zasluhovala hlubší pozornosti, se omezíme pouze na tvrzení, že nutná 

obrana bude nepochybně přípustná u zjevných překročení pravomocí úředních osob
38

 nebo 

případů úkonů majících povahu trestného činu, tedy situací, kdy se materiálně již ani o úřední 

úkon nejedná. 

Útokem není nebezpečné chování zvířete, ledaže by šlo o zvíře poštvané člověkem. V tom 

případě by bylo nutno takovou situaci posuzovat jako útok člověka s tím, zvíře by bylo jen 

živým nástrojem, který člověk ovládá (např. povely u vycvičeného psa).
39

 Nebezpečné chování 

zvířete by však bylo možné odvrátit za podmínek krajní nouze. 

Jednání útočníka, namířené proti osobě, která sama jedná v nutné obraně, je třeba 

považovat za pokračování v útoku, a to bez ohledu na to, zda tento útok je od počátku namířen 

proti osobě jednající v nutné obraně nebo osobě jiné. Osoba jednající v nutné obraně je proto 

oprávněna překonat i tento pokračující útok proti sobě způsobem, který není zcela zjevně 

nepřiměřený způsobu útoku.
40

 

                                                      

36
 K tomuto řešení se dnes kloní již většina autorů. V nedávné minulosti však existovalo více názorů na 

to, jakým způsobem se k těmto situacím postavit. Někteří prosazovali odvracení těchto útoků v rámci 

krajní nouze, byť za zmírněných podmínek, kdy nepožadovali uplatnění zásady proporcionality. Jiní 

hledali sice řešení v nutné obraně, avšak za současné aplikace zpřísňující zásady subsidiarity. 

37
 Rozhodnutí č. 55/1977 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. 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 trestního zákona.” 

38
 Rozhodnutí č. 47/1980 Sb. rozh. tr.: „Ak príslušník ZNB prekročí svoju právomoc a uskutočňuje zákrok, 

na ktorý nie je podľa zákona oprávnený, nepožíva ochranu verejného činiteľa podľa § 155 a 156 tr. 

zákona. 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. zákona).“ 

39
 Císařová, D., Čížková J.: Aktuální problémy nutné obrany z hlediska nových kodifikací, Praha: Acta 

Universitatis Carolinae-Iuridica 1/1986, str. 25 

40
 Rozhodnutí č. 36/1967, 7/1970 a 9/1980 Sb. rozh. tr. 
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Částečné pochybnosti jsou při posuzování obrany proti útoku, který bránící zavinil, a to 

z nedbalosti či úmyslně (včetně tzv. vyprovokovaného útoku). Převažující názor je takový, že i 

vyprovokovaný útok zůstává útokem. Pakliže však ten, kdo útok záměrně vyvolal tak učinil 

proto, aby unikl potrestání za útok vlastní, pak nejsou splněny podmínky nutné obrany. 

Poněvadž, jak již bylo řečeno, jednání v nutné obraně není protiprávní, není proti němu 

přípustná ani nutná obrana.
41

 Beztrestnosti v nutné obraně se nemůže dovolávat ten, kdo se při 

obraně proti útoku neomezí na odvrácení útoku, ale podnikne další útočné činy, neodůvodněné 

již pouze nutností obrany, a kdo případně se dá s útočníkem do vzájemné půtky, takže již u něj 

nejde o obranu, ale o vypořádání se s útočníkem.
42

  

Vokoun naráží na problematiku bagatelních útoků zcela nepatrné škodlivosti, majících 

povahu pouhé nepřístojnosti, nezbednosti (drobné postrčení, lehké „kopnutí do zadku“, odcizení 

načatého balíčku cigaret, apod.).
43

 Burda je v tomto přesvědčený, že i takovéto útoky je možné 

považovat za útoky, proti kterým je přípustná nutná obrana. Přitom však připomíná, že takovéto 

útoky jsou natolik slabé, že i intenzita obrany musí být extrémně slabá.
 44

 Tedy chce-li se 

útočník zmocnit např. poloprázdné krabičky cigaret, může se obránce bránit, ale intenzita 

obrany musí být odpovídající mírou slabá. Obránce může útočníka chytit za paži, případně 

odrazit útok lehkou fackou, nikoliv však pěstí. Od bagatelních útoků je však nutné odlišovat 

přímo hrozící nebo již trvající útok, který se ve svých počátcích projevuje způsobem vykazující 

malou intenzitu bagatelních útoků. 

Stejně jako v kapitole o nebezpečí v rámci výkladu o podmínkách krajní nouze se musíme 

ještě na tomto místě zmínit o případech zaviněného a domnělého útoku. Nutná obrana je 

přípustná i při útoku zaviněném obráncem, a to i vyprovokovaném, neboť i takový útok zůstává 

útokem.
45

 Pokud ovšem provokace byla prostředkem toho, aby obránce mohl na útočníkovi 

spáchat trestný čin sám, nejedná se o nutnou obranu, neboť samotné obranné jednání by bylo 

fakticky útokem. 

Jedná-li obránce v omylu o tom, že zde byl útok, který však zde ve skutečnosti nebyl, jde o 

případ tzv. putativní nutné obrany, kdy útok je pouze domnělý. Jednání osoby se posoudí podle 

obecných zásad o skutkovém omylu s tím, že je vyloučena odpovědnost za úmyslný trestný čin. 

Odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti však není vyloučena. 

Pojem útoku je pro nás jednou z ústředních kategorií, a proto jsme mu věnovali více 

prostoru. Nyní se podíváme na útok dále, avšak z jiného hlediska, které jej transponuje do již 

zcela jiné podmínky nutné obrany. 

                                                      

41
 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M.: Systém českého trestního práva, 1. vydání, 

Novatrix, s.r.o., Praha 2009, str. 121 

42
 Rozhodnutí č. 26/1967 Sb. rozh. tr. 

43
 Vokoun, R. IN: Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 

6.vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 267 

44
 Burda, E.: Útok, proti ktorému je prípustná nutná obrana, Praha: Trestněprávní revue 2/2010, str. 46 

45
 Císařová, D., Čížková J.: Aktuální problémy nutné obrany z hlediska nových kodifikací, Praha: Acta 

Universitatis Carolinae-Iuridica 1/1986, str. 33 
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2.2.1.2. Útok přímo hrozící nebo trvající 

Předpokladem toho, aby bylo možné útok odvracet pomocí nutné obrany, je třeba splnit i 

podmínku, že útok musí bezprostředně hrozit nebo trvat. Přitom nejde pouze o podmínku 

časovou, ale také o podmínku kvalitativní, podmínku schopnosti útočníka dále nebo vůbec útok 

provést (tak např. nebude schopen zcela opilý útočník naprosto nekoordinující své pohyby nebo 

útočník, který upadl na zem a dostal se do bezvědomí). Tedy jde především o celkové 

hodnocení toho, zda útok na zájem chráněný trestním zákoníkem skutečně reálně hrozí nebo 

trvá, či nikoliv. 

Podle okolností případu musí být jasné, že útok musí bez prodlení a určitě následovat za 

hrozbou, přitom však nemusí být neočekávaný. Hrozba nemusí být přímo řečena, postačí, když 

z okolností případu vyplývá. Útok nemusí být ukončen ani přerušen. Jestliže byl útok ukončen a 

nebezpečí již přímo nehrozí, nepřichází nutná obrana v úvahu. Pouhá přestávka v boji, po níž 

lze očekávat pokračování (např. útočník upadl, ale je nadále bojeschopný; útočník dobíjí zbraň), 

by však nestačila.
46

 

Důležité je též rozlišování mezi dokonáním činu a ukončením útoku, neboť tyto nemusejí 

spadat ve stejný okamžik. Například zločin loupeže je dokonán již samotným použitím 

pohrůžky násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, přitom k samotnému násilnému jednání může 

dojít až následně. Čin je následně ukončen až odchodem pachatele z místa činu. Po celou tu 

dobu však útok trvá, a je možné tak proti němu vystoupit za pomoci nutné obrany, a to až do 

chvíle kdy nebezpečí již pominulo, resp. dle Vokouna „kdy jsou zájmy chráněné trestním 

zákoníkem již porušeny a nehrozí nebezpečí dalších škod“.
47

 

Obránce však není povinen čekat na provedení útoku, a může se tedy bránit již v okamžiku, 

kdy takový útok bezprostředně hrozí. Taková situace nastává v momentě, kdy lze s velkou 

pravděpodobností předpokládat, že k útoku skutečně dojde. Vždy bude záležet na konkrétních 

okolnostech případu, obránce tak může usuzovat zejména z jednání a vystupování útočníka, 

může mu však napovědět i znalost jeho agresivní a útočné povahy. S jistotou pak bude možné 

v nutné obraně zakročit a její oprávněné použití rozeznat, když se čin útočníka dostane do stadia 

pokusu. Iniciativa však vždy musí vycházet od útočníka, bez ohledu na to, jak se vzájemná 

potyčka (za dodržení podmínek nutné obrany) bude dále vyvíjet. 

Celkově tak lze říci, že nutná obrana je možná od okamžiku bezprostřední hrozby, která je 

pro obránce objektivně rozeznatelná (z pohledu útočníka od stadia pokusu, někdy i přípravy) až 

do ukončení činu, tedy pominutí nebezpečí jeho odvrácením či nemožností způsobit či 

prohloubit poruchu.  

                                                      

46
 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2009,  

str. 332 
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 Vokoun, R. IN: Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 

6.vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 268 
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2.2.2. Podmínky přiměřenosti nutné obrany 

Rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí spočívá v odlišném projevu zásady 

proporcionality. V nutné obraně se na prvním místě porovnávají způsob obrany se způsobem 

útoku (tj. nikoliv proporcionalita, ale přiměřenost). Případný nepoměr mezi chráněným a 

obětovaným zájmem přiměřenost nutné obrany nevylučuje (nejde-li o zjevný případ excesu). U 

krajní nouze se naopak projevuje princip proporcionality v téměř čisté podobě (když zákon 

stanovuje porovnávat způsobený a hrozící následek). Přitom je však nutné pojem 

proporcionalita a přiměřenost důsledně odlišovat, neboť tyto vývoj teorie striktně oddělil. 

Z uvedeného vyplývá, že podmínkou nutné obrany je její přiměřenost ke způsobu útoku, a 

to slovy zákona tak, že obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
48

 A právě 

pojem „způsob útoku“ bude klíčový pro určení přiměřenosti, nepřiměřenosti, resp. zcela zjevné 

nepřiměřenosti nutné obrany. V minulosti vzbudila značné diskuze
49

 novela trestního zákona 

z roku 1961 zákonem č. 290/1993 Sb., která změnila tehdejší znění ustanovení o nutné obraně 

do podoby, kterou přejal i současný trestní zákoník, a která spočívala v nahrazení slova 

„zřejmě“ slovy „zcela zjevně“, a také zavedla právě pojem „způsob útoku“ namísto „povahy a 

nebezpečnosti útoku“.  

Šámal vykládá znak „způsob útoku“ „nejen jako způsob provedení útoku, ale i osobu 

útočníka, jeho vlastnosti a úmysly (včetně např. využití odlehlého a tmavého zákoutí), jež se při 

útoku projevily, použité zbraně, hrozící součinnosti dalších osob doprovázejících útočníka, 

jakož i další okolnosti, za nichž byl útok spáchán, za podmínky, že je lze zahrnout pod pojem 

způsob útoku, a že byly známé i zcela zjevné poškozenému obránci“
50

. Dle tohoto pojetí je 

zřejmé, že pojem „způsob útoku“ je třeba vykládat široce a komplexně se všemi okolnostmi, 

které vnímala osoba jednající v nutné obraně (pokud tyto okolnosti vnímala správně a nejednala 

v omylu). 

Podmínky přiměřenosti nutné obrany tak stanoví zároveň jasné meze dovoleného odvracení 

útoku při nutné obraně, a to ve dvou směrech. Na prvním místě nesmí být obrana zcela zjevně 

(výrazně hrubě) intenzivnější, než jaká by stačila (byla potřebná) ke spolehlivému odvrácení 

                                                      

48
 Vokoun na tomto místě uvádí zajímavý vývoj právní úpravy, který směřoval postupně k uvolnění 

zákonných mezí jednání v nutné obraně: „Trestní zákoník z roku 1950 stanovil, že obrana musí být 

přiměřená způsobu útoku. Mnohem benevolentnější byla formulace trestního zákona z roku 1961, která 

(v původním znění) stanovila, že obrana nesmí být zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku 

(nemusela tedy již být přiměřená, mohla být i nepřiměřená, nikoli však zřejmě). Novela trestního zákona 

z roku 1993, jejíž dikci převzal i současný trestní zákoník, meze nutné obrany ještě více uvolnila stanovíc, 

že obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku (excesem je nikoliv každý zřejmý nepoměr, 

ale pouze nepoměr zjevný). Není však jednotný názor na nahrazení pojmu „povaha a nebezpečnost 

útoku“ pojmem „způsob útoku“. “ IN: Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo 

hmotné. Obecná část. 6.vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 269 

49
 Např. Dolenský, A.: Nová koncepce nutné obrany, Praha: Bulletin advokacie 1/1994, str. 19 a násl. 
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 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2009,  
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útoku.
51

 Jak naznačuje již samotný název nutná obrana, musí jít o takovou obranu, která je 

skutečně nutná, potřebná.
52

  

Dále zde nesmí být zcela zjevný (výrazně hrubý) nepoměr mezi zájmem chráněným 

v nutné obraně a zájmem obětovaným.
53

 Nutná obrana není podle Šámala zpravidla vyloučena 

neúměrností mezi napadeným a obětovaným zájmem, neboť „je možno beztrestně chránit i 

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

nebo v daném případě významnějšího“.
54

 Pouze v případě mimořádného excesu u druhého 

případu se zde uplatní zákaz hrubé disproporce mezi zájmy. Oprávněnou nutnou obranu 

vylučuje nepřiměřenost, která je zcela zjevná, nikoliv tedy každá nepřiměřenost.
55

 

Obrana musí být způsobilá odvrátit útok, a proto intenzita obrany musí být samozřejmě 

silnější než intenzita útoku, jinak by nebyla úspěšná. Po obránci však nelze žádat, aby dal 

přednost slabšímu, avšak nejistému prostředku. 

Použité prostředky útočníka a obránce nemusí být ani přibližně stejné účinnosti. Obránce 

použije zpravidla takový prostředek, který má náhodou právě po ruce. Intenzita obrany, a tedy 

přiměřenost obrany intenzitě útoku není totiž závislá na použitém prostředku, ale na tom, jak 

tento prostředek obránce použije.
56

 Tak použití varovného výstřelu při obraně proti loupeži je 

nepochybně šetrnější než odvracení útoku pomocí distanční tyče. 

 

Tímto jsme si definovali a určili základní podmínky nutné obrany a krajní nouze a můžeme 

se tak přesunout k jednomu z hlavních témat práce – rozboru pojmu překročení mezí těchto 

institutů. 

                                                      

51
 Např. Nelze útočníka úmyslně usmrtit při ochraně majetku, pokud k úspěšnému odvrácení útoku by 

stačilo útočníka zranit a obránce měl reálnou a spolehlivou možnost si takto počínat. 
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 Nález Ústavního soudu IV ÚS 433/02 Sb. n. a u. ÚS 
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starého hlídače byl jediný způsob, jak pokračování jeho útoku zamezit. 
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 Vokoun, R. IN: Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 

6.vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 272 
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 Rozhodnutí č. 41/1980 Sb. rozh. tr.: „Kritického dňa obvinený vystúpil z vlaku a išiel sám po chodníku 

smerom do svojho bytu. Krátko nato ho odzadu napadol vtedy mu ešte neznámy poškodený L.H. tak, že 

mu priložil na chrbát nôž a pýtal od neho peniaze. Obvinený dostal strach a povedal, že peniaze nemá, 

lebo mu ich vzala manželka a že býva neďaleko. Poškodený išiel za ním až do jeho domu, pričom ho stále 
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ČÁST TŘETÍ 

Překročení mezí nutné obrany a krajní nouze 

V rámci této části se dostáváme k jednomu z hlavních témat této práce samotné, a to 

definování překročení mezí nutné obrany a krajní nouze. Nejdříve se však musíme vrátit k jedné 

otázce, které jsme zatím nevěnovali příliš pozornosti, a která souvisí jak s podmínkami nutné 

obrany a krajní nouze, tak především právě s případy excesů. 

Proto, abychom mohli hovořit o překročení mezí nutné obrany a krajní nouze, je nejdříve 

zapotřebí, aby takový stav skutečně nastal, existoval. Tedy nejdříve musí nastat situace nutné 

obrany nebo krajní nouze, aby bylo možné vůbec z takového stavu vybočit. Pokud by zde 

nebyla vůbec splněna některá podmínka konstituující stav nutné obrany či krajní nouze, nemohli 

bychom tedy ani hovořit o překročení mezí takového institutu. 

Je tedy nutné odlišit podmínky charakterizující stav těchto institutů jako takových od 

podmínek vlastních mezí možného jednání v rámci tohoto stavu. Nejsou-li totiž splněny 

podmínky konstituující stav těchto institutů, nevzniklo tak vůbec právo v nutné obraně či krajní 

nouzi jednat, jednání není dovolené. Naopak tam, kde jde o překročení mezí dovoleného 

jednání, tento stav nijak neodstraňuje podmínky, které jednání vůbec umožňují.
57

 Pouze 

překročení mezí dovoleného jednání je tak teoreticky možné považovat za exces z nutné obrany 

či krajní nouze. 

Jednání v situaci, kdy zde vůbec nebyl stav krajní nouze či nutné obrany by se tak mohlo 

zdát závažnější, než v případě překročení mezí tohoto stavu. To však není opodstatněná 

představa, jak si ostatně ukážeme v následujících kapitolách. Mnohem závažnější tak např. 

může být zcela zjevně nepřiměřený způsob obrany než obrana pouze mírně předčasná či 

opožděná. 

Teorie a praxe v současné době si tyto dvě větve definičně odlišných podmínek uvědomuje, 

přitom nedodržení jakékoliv z těchto podmínek většina autorů nazývá jako stav nutné obraně či 

krajní nouzi blízký. Trestní zákoník však tyto podmínky od sebe nijak neodlišuje a vyvozuje 

z jejich porušení shodné právní důsledky (pochopitelně s přihlédnutím ke konkrétnímu porušení 

a situaci). Porušení jakékoliv podmínky je tak zákonem považováno za exces z nutné obrany či 

krajní nouze, zákon nemá žádná speciální ustanovení k odlišení těchto dvou větví podmínek. 

V následujícím výkladu tedy budeme pro zjednodušení a soulad se současným legálním 

stavem nazývat vybočením z mezí nutné obrany a krajní nouze jak nedodržení podmínek 

zakládající tyto stavy, tak nedodržení podmínek jednání v tomto stavu. 
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1. PŘEKROČENÍ MEZÍ KRAJNÍ NOUZE 

Stanovení podmínek krajní nouze, o kterých bylo pojednáno v předcházejících částech 

této práce, je velmi důležité právě pro jasné určení jejích mezí. Osobám, které se setkají 

s nebezpečím ve smyslu trestního zákoníku, napovídají jasně určené mantinely krajní nouze, 

jakým způsobem mohou jednat. Zároveň vědí, že při dodržení daných podmínek nejednají 

protiprávně, ba právě naopak, jednají v souladu se zákonem a prospěšně. Na druhé straně by 

měly hranice krajní nouze určit nepřekročitelnou mez, aby tak bylo zabráněno eventuální 

přílišné benevolenci zákona v neprospěch společnosti či dokonce možnosti zneužití institutu 

krajní nouze k páchání nezákonné činnosti. 

Obecně lze stav překročení mezí krajní nouze definovat jako situaci, kdy zde sice byly 

částečně splněny podmínky krajní nouze, přitom však tyto podmínky nebyly v souhrnu 

naplněny dostatečnou měrou, aby se o krajní nouzi jednalo, nebo zde některá z podmínek 

chyběla zcela nebo v určitém směru. Taková situace tedy byla krajní nouzi blízká, 

připomínala ji, avšak z uvedených důvodů se o krajní nouzi nejednalo. 

V zásadě lze uvést tyto případy vybočení z mezí krajní nouze: 

a) vybočení z časových mezí (exces extenzivní), 

b) nedodržení principu subsidiarity, 

c) nedodržení principu proporcionality (exces intenzivní), 

d) existence povinnosti nebezpečí snášet. 

Dále se podrobně zaměříme a vysvětlíme si jednotlivé situace překročení mezí krajní 

nouze. Ještě je však třeba na tomto místě zmínit další dělení excesů, které uvádí Šámal
58

, 

zmiňující případy, kdy pachatel vybočí z mezí krajní nouze ze zlosti či z pomstychtivosti. 

Takovou situaci označujeme jako tzv. exces stenický (jarý). Naopak, pokud pachatel vybočí 

z mezí z důvodu úleku, strachu či zmatku, jde o tzv. exces astenický (chabý).
59

 Takové 

dělení může mít pak význam nejen z hlediska míry zavinění, ale i z důvodu možnosti použití 

některých privilegovaných skutkových podstat.  

V případě, že se jednající pouze domnívá, že je zde nebezpečí odůvodňující krajní 

nouzi, ale to zde reálně není, nejedná se o vybočení z mezí krajní nouze, neboť se o stav 

krajní nouze vůbec nejednalo, ale jde o případ omylu o skutkových okolnostech.
60

 Takový 
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 Podobně i Vokoun IN: Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. 
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případ vyučuje odpovědnost za úmyslný trestný čin.
61

 Na tomto místě se však tímto zabývat 

prozatím nebudeme, neboť nejde o případ excesu, ani o stav blízký krajní nouzi vůbec.   

1.1. Vybočení z časových mezí 

Poměrně přísná konstrukce krajní nouze jako obecného institutu k odvracení nebezpečí 

hrozícího zájmu chráněnému trestním zákoníkem, má své odůvodnění. Vzhledem k tomu, že 

bývá spojována se způsobením škody třetím osobám, musí se jednat o nebezpečí, kdy se 

jednající osoba dostane skutečně do krajní situace, ve které nemá jinou možnost než jednat 

v krajní nouzi. Vedle poměrně přísné proporcionality a požadavku subsidiarity je právě 

časové hledisko možnosti jednání v krajní nouzi podmínkou, která vylučuje zbytečné 

působení zmíněných následků a škod. Přitom podobný požadavek nacházíme i u institutu 

nutné obrany. 

Nebezpečí, jak už jsme si řekli v přecházejících částech práce o podmínkách krajní 

nouze, musí hrozit přímo, bezprostředně. Za vybočení z časových mezí krajní nouze pak 

tedy považujeme jednání, které bylo provedeno v době, kdy nebezpečí přímo nehrozilo. 

Takové jednání tedy mohlo být učiněno předtím, než začalo nebezpečí hrozit přímo, nebo 

naopak potom, v době, kdy nebezpečí již pominulo. Ve druhém případě jde o případy, kdy 

bezprostřední nebezpečí již pominulo a dále takto nehrozí, nebo již došlo k poruše a dále 

nehrozí její další prohloubení nebo opět nehrozí přímo. 

Posuzování toho, zda nebezpečí hrozí přímo tak, jak požaduje trestní zákoník, tedy 

určení jasné hranice, kdy je možné jednat v krajní nouzi a kdy ještě (resp. již) v krajní nouzi 

jednat nelze, bude patrně vždy poměrně složitou činností. Při ní se budou muset vzít v úvahu 

veškeré konkrétní skutečnosti, okolnosti případu i subjektivní hledisko a stav jednajícího. 

Navíc samotný časový úsek mezi nastoupením stavu bezprostředně hrozícího nebezpečí a 

způsobením poruchy samotné může být velice rozmanitý, a není jej možné definovat obecně. 

Odborná literatura se vybočení z časových mezí krajní nouze dále více nevěnuje. Je 

však na místě ještě podotknout, že tento extenzivní exces je mimo hlediska čistě časového 

ještě dáván do souvislosti se subsidiaritou krajní nouze, neboť je zde vidět jasná 

souvztažnost. Proto se nedodržením subsidiarity krajní nouze budeme zabývat hned 

v následující kapitole. 
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 Rozhodnutí č. 10/1980 Sb. rozh. tr. – V daném případě podnapilý řidič odvážel svého bratra 

k lékařskému ošetření z důvodu údajných akutních zdravotních obtíží, přitom však reálnost 
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dôkazmi nebude vyvrátená obrana obvineného prinajmenšom v tom smere, že nebude vyvrátená 

jeho domnienka, že brat trpí akútnymi zdravotnými ťažkosťami, pre ktoré potrebuje bezodkladnú 

lekársku pomoc, hoci v skutočnosti išlo len o ťažkosti prechodné a neohrozujúce zdravie, pôjde u 

obvineného M. Č. o omyl, ktorý by vylučoval zodpovednosť za úmyselný trestný čin.“ 
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1.2. Nedodržení principu subsidiarity 

Požadavek subsidiarity koresponduje se základní myšlenkou krajní nouze, kterou je 

záchrana jednoho zájmu obětováním zájmu jiného. Přitom však tento jiný zájem může být 

obětován pouze v případě, že dané přímo hrozící nebezpečí nemůže být odvráceno jinak. 

Tato podmínka opět souvisí s konstrukcí krajní nouze a požadavkem toho, aby byla při 

odvracení nebezpečí dána přednost způsobu, který s sebou neponese žádné nebo jen malé 

následky.  

Vybočením z požadavku subsidiarity tak rozumíme případy, kdy bylo možno nebezpečí 

odvrátit jinak, a to zcela bez následků nebo alespoň s následky méně závažnými. Jak již však 

bylo řečeno v předcházejícím výkladu, pro jednajícího nemusí být nijak snadné rozpoznat a 

v danou chvíli najít právě onen způsob, kterým je možné nebezpečí odvrátit jinak.
62

 

Z uvedeného tedy plyne, že byla-li zde možnost odvrátit nebezpečí jinak, tedy zejména 

bez porušení zájmů chráněných trestním zákoníkem a způsobení škody, a jednající této 

možnosti nevyužil, ač o ni měl dostatečný přehled, překročil meze krajní nouze. 

Pokud jednající měl možnost odvrátit nebezpečí jinak, této možnosti nevyužil, avšak 

způsobený následek či porušený zájem je jen minimální, přitom nebezpečí bylo tímto 

excesivním způsobem na rozdíl od jiného způsobu odvráceno zcela bezpečně, je otázkou, 

zda takové jednání postihovat jako negativní. Vždy tedy bude záležet na tom, jaké měl 

jednající k odvrácení nebezpečí možnosti, jak byly dané možnosti reálné a efektivní a jaké 

následky by způsobily. 

Pokud neexistovala možnost, jak nebezpečí odvrátit jinak, avšak jednající volil toliko 

mezi různými způsoby jednání v krajní nouzi, nemusí vždy vybírat ten nejvhodnější způsob 

působící nejmenší škodu (ačkoliv i zde bude pochopitelně záležet na konkrétní situaci). To 

samozřejmě za předpokladu, že bude dodržena podmínka proporcionality.
63

 Meze krajní 

nouze však dle některých autorů překročí, pokud zvolí ze dvou možností jednání v krajní 

nouzi tu zcela nevhodnou a nepřiměřenou.
64

 Jak již bylo řečeno při výkladu o subsidiaritě, 

měla by zde být určitá korekce proti takovému zcela nevhodnému postupu, možná spíše 

řešená v rámci proporcionality. A právě proporcionalita, resp. pojem jejího překročení je 

obsahem následující kapitoly. 
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 Jednající může být odříznut od informačních toků, a nemusí tak mít celkový dostatečný přehled o 

dané situaci.  

63
 Lze si např. představit situaci, kdy velký rybník během povodní hrozí protržením v době, kdy je hráz 

nad velkým městem porušena, a je zde riziko jeho zaplavení. Jednající musí nechat odstřelit hráz na 

jiném místě, aby odvedl vodu pryč, přitom však musí vybrat, kde k odstřelu dojde, a která ze dvou 

různě velkých vesnic přitom bude zatopena. Nepřekročí meze krajní nouze ať již „obětuje“ jakoukoliv 

z nich.   
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 Např. (rozvedení příkladu výše) k záchraně velkého města před zatopením vodou z rybníka obětuje 

malé město namísto zatopení vesnice. Teorie však v tomto jednotná není, a proto někteří ani tento 

případ (při dodržení principu proporcionality) nepovažují za překročení mezí krajní nouze. Z výkladu 

zákona s tím lze souhlasit, vždy však bude patrně záležet na konkrétním případu. 
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1.3. Nedodržení principu proporcionality 

O zásadě proporcionality, hodnocení významu porovnávaných zájmů, jakož i o 

objektivním a subjektivním hledisku tohoto hodnocení jsme pojednali již v základním 

výkladu o podmínkách krajní nouze. Nyní se však pokusíme definovat samotný pojem 

vybočení z požadavku proporcionality, který je rovněž nazýván intenzivním excesem. 

Pojem vybočení z mezí proporcionality bychom mohli charakterizovat tak, že následek 

způsobený v krajní nouzi byl zřejmě stejně závažný nebo dokonce ještě závažnější 

v porovnání s následkem, který z nebezpečí hrozil.
65

 

Uvedený případ je případem překročení mezí krajní nouze v tom smyslu, že zde byly 

splněny všechny její podmínky, přesto však s ohledem na způsobený následek došlo 

k tomuto vybočení. Jde zároveň o jediný případ, kde tu skutečně stav krajní nouze byl a 

došlo k překročení z jeho mezí v pravém slova smyslu. Vzhledem k již zmiňované konstituci 

krajní nouze, která nepřipouští libovolné přesouvání škody na jiného, je nutné posuzovat 

hrozící a obětovaný zájem, a přitom dovolit obětování jiného zájmu jen z důvodu eliminace 

jinak hrozících škod. 

Pokud tedy jednající osoba v rámci odvracení nebezpečí způsobí stejnou nebo větší 

škodu v porovnání se škodou, která hrozila, jedná protiprávně. Tato teze však neplatí zcela, a 

zákon umožňuje způsobit i stejný či dokonce závažnější následek než byl ten hrozící. 

Odpovědí je právě subjektivní kritérium, které se projevuje arg. „zřejmě“ ve znění trestního 

zákoníku
66

. Toto kritérium rozšířilo dovolenost jednání v krajní nouzi, otupilo striktní (i 

když přesné) objektivní hledisko při porovnávání následků a v konečném důsledku 

zkorigovalo prvně jmenovanou tezi o překročení mezí krajní nouze a zabránilo příliš úzkému 

výkladu.  

Při posuzování podmínky proporcionality je tak nutné hodnotit nejen skutečnou situaci 

(objektivní hledisko), ale i psychický stav jednajícího (subjektivní hledisko).
67

  

Z pohledu této práce a aktuálně definovaného pojmu vybočení z proporcionality lze 

tedy říci, že o takový exces půjde, pokud jednající způsobí stejně závažný nebo ještě 

závažnější následek v poměru k následku, který hrozil, a to za předpokladu, že tomu tak 

bude objektivně, posuzováno zvnějšku, a zároveň pokud i jednajícímu mohlo být z jeho 

pohledu za daných podmínek v okamžik jednání zřejmé (subjektivně), že takový následek 

(stejně závažný nebo závažnější než hrozící) způsobuje. Spojení se subjektivním kritériem 

bude patrně působit v rámci dokazování jisté problémy a rizika zneužívání institutu krajní 

nouze, ovšem samotné objektivní kritérium (pouze posuzování následků ex post) by se 

mohlo mnohdy jevit jako nespravedlivé. 
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1.4. Existence povinnosti nebezpečí snášet 

Absence povinnosti nebezpečí snášet je jakousi speciální podmínkou krajní nouze. 

Dovolávat se stavu krajní nouze nemůže ten, který je z titulu svého zaměstnání či postavení 

povinen snášet určitý typ nebezpečí. 

Vybočení z mezí krajní nouze nastane v momentě, kdy je zde sice jinak stav a další 

podmínky krajní nouze, ale jednající osoba z výše uvedených důvodů jednat v krajní nouzi 

nesmí.
68

 

Většina autorů se však na tomto místě shoduje, že tato zákonná podmínka může být 

v některých případech příliš přísná a nepřiměřená a vylučuje řadu případů, které by bylo 

žádoucí pod krajní nouzi podřadit.
69

 Vokoun na tomto místě uvádí příklad lékaře, který není 

vybaven žádnými ochrannými prostředky a měl by se při léčení pacienta zcela flagrantně 

vystavit nebezpečí nákazy nakažlivou přenosnou chorobou s pro něj fatálními důsledky. 

Obdobně policista není povinen provést zákrok, pokud pro něj není vycvičen, vystrojen a 

vyzbrojen.
70

 

Absolutní chápání této podmínky by tak mohlo být v konečném důsledku škodlivé a její 

přísné dodržení by nejen v uvedených příkladech mohlo způsobit daleko závažnější následky 

než její neaplikování. To by nakonec bylo i proti základnímu principu prolínajícím se celým 

smyslem krajní nouze – eliminací následků a škod. Jelínek na tomto místě doporučuje řešení 

po vzoru zahraničních právních úprav v podobě omluvné krajní nouze
71

, o které jsme se 

zmiňovali v rámci předcházejícího výkladu. 

Základním poznatkem této kapitoly, ze kterého budeme vycházet i v kapitolách 

následujících, je definice vybočení z krajní nouze spočívající v odmítnutí povinnosti 

nebezpečí snášet a neoprávněnou aplikací krajní nouze osobami, které takovou povinnost 

mají. 

2. PŘEKROČENÍ MEZÍ NUTNÉ OBRANY 

V následujících kapitolách se pokusíme co nejpřesněji pracovat a uchopit pojem 

překročení mezí nutné obrany. Vzhledem k mimořádné důležitosti a prakticky neustálé 

aktuálnosti nutné obrany, resp. stálé možnosti konfrontace s útokem, je právě posuzování 

překročení mezí tohoto institutu nutné činit co nejpřesněji, nejvhodněji, ale také konstantně. 

To má zásadní význam především pro běžné občany, neboť ti jsou velice citliví na 
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medializované kauzy o nutné obraně, a to zvláště právě v případě odsouzení obránce při 

překročení jejích mezí. 

Proto je na místě zabývat se touto otázkou velmi důkladně a pokusit se vyvodit takové 

závěry, které by napomohly dát orgánů činným v trestním řízení co nejpřesnější návod pro 

postup v případě vybočení z podmínek nutné obrany. 

O vybočení z mezí nutné obrany jde tehdy, jestliže zde některé její podmínky byly, byl 

zde stav nutné obraně blízký, avšak podmínky nutné obrany nebyly dány ve všech směrech. 

Podmínky tedy nebyly naplněny, a ač daný stav nutnou obranu připomínal, o nutnou obranu 

nešlo, resp. šlo, ale její meze byly následně překročeny. 

Pokud budeme hovořit o případech vybočení z mezí nutné obrany, teorie i praxe se 

shodují na těchto okruzích: 

a) vybočení z časových mezí (exces extenzivní), 

b) nedodržení zásady přiměřenosti (exces intenzivní). 

Vybočení z časových mezí v sobě zahrnuje obranný zákrok předčasný nebo naopak 

opožděný. Názory na tento exces (zvláště u obrany opožděné) však nejsou jednotné, ba 

dokonce jsou dosti rozporuplné. Exces intenzivní se zase týká otázky míry a přiměřenosti 

nutné obrany. 

Podobně jako u krajní nouze literatura rozlišuje u nutné obrany ještě mezi tzv. excesem 

stenickým (jarým), kdy pachatel vybočil z mezí nutné obrany ze zlosti či pomstychtivosti a 

excesem astenickým (chabým), při kterém k excesu došlo z důvodu leknutí, ze strachu, 

rozrušení na základě útoku apod. Druhý jmenovaný pak nalezl svůj odraz v možnosti použití 

některých privilegovaných skutkových podstat. 

Jestliže tu byly podmínky nutné obrany jen v mylné představě pachatele a nebyly 

překročeny meze této domnělé (putativní) nutné obrany, nemůže být pachatel odpovědný za 

úmyslný trestný čin. Mohlo by však jít o trestný čin z nedbalosti, pokud právě v omylu 

pachatele tato nedbalost spočívá (tj. měl a mohl vědět, že o skutečný útok nejde).
72

 Jednání 

v putativní nutné obraně však není případem překročení mezí nutné obrany. Pokud však byly 

v souladu s představami jednající osoby o podmínkách nutné obrany meze překročeny, není 

odpovědnost za toto překročení jako za úmyslný trestný čin vyloučena. 

2.1. Vybočení z časových mezí 

Jak jsme již uvedli v kapitole o podmínkách nutné obrany, jednat v nutné obraně je 

z časového hlediska možné pouze pokud útok přímo hrozí nebo trvá. To má zcela praktické 

důsledky zabraňující tomu, aby mohlo být institutu nutné obrany zneužíváno. Tak by se 

mohlo dít způsobem, kdy by se jednající osoba s potenciálním útočníkem „vypořádala“ 

dopředu pro jistotu, že by ten skutečně chtěl naplnit své výhrůžky a útok provést. Naopak 
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jednat po ukončení útoku by zase mělo nádech pomsty či „vykonání spravedlnosti“ 

vlastnímu silami. 

Je tedy vidět, že stanovení časových mezí a především jasné definování překročení 

těchto mezí má zcela zásadní význam pro hodnocení oprávněnosti a zákonnosti nutné 

obrany. A to nejen pro pachatele samotné, kteří by se tak mohli stát v jistém smyslu obětí, 

ale i pro samotné jednající osoby tak, aby institut nutné obrany používali, nebáli se jej 

použít, ale vždy a pouze ve správný čas. 

Definovat vybočení z časových mezí nutné obrany bychom mohli tak, že jde o exces co 

do doby zákroku, neboť obrana nebyla provedena v době, kdy útok přímo hrozil nebo trval, 

přičemž může tu jít o provedení obrany v době, kdy útok skončil, anebo byla obrana 

předčasná.
73

 

Obecně tak můžeme hovořit o dvou případech extenzivního excesu. První bychom 

mohli nazvat jako obranu předčasnou, kdy útok není ještě rozvinutý natolik, aby 

odůvodňoval jednání v nutné obraně. Druhou obranu pak můžeme pojmenovat jako 

opožděnou, protože v její době již útok netrval nebo nepokračoval tak, aby jej bylo možné 

odvracet porušením chráněných zájmů. 

2.1.1. Předčasná obrana 

Předčasná obrana spočívá v tom, že zde útok v době jednání ještě nehrozil přímo, tedy 

hrozil, ale nikoliv bezprostředně a takovou měrou, aby odůvodňoval svépomoc občana bez 

jakýchkoliv odkazů na subsidiaritu zásahu státní moci. Pro jednajícího je přitom nejen 

správné, ale i včasné určení toho, zda útok již hrozí přímo, velmi důležité, neboť prodlení 

v obraně ji může učinit neúčinnou. 

Útok je bezprostřední, pokud má nastat v časovém, místním i funkčním ohledu 

v nejbližším okamžiku, což je zejména tehdy, kdy obrana je již věcně potřebná k záchraně 

ohroženého zájmu, protože později ji již nebude možné efektivně vykonat. O nutné obraně 

hovoříme i tehdy, jestliže útok ještě nenastal, ale jeho reálný začátek je natolik očividný a 

nevyhnutelný, že nečinnost obránce by ho dovedla do zjevného, bezprostředního a 

neodvratného nebezpečí.
74

  

Dle Císařové
75

 „je nutná obrana někdy přípustná i proti útoku, který je ještě jen 

připravován, ale přitom dosud bezprostředně nehrozí, neboť někdy, když útok tvoří 

skutkovou podstatu trestného činu, může útok ohrozit již ve stadiu přípravy, ba dokonce 

projevu úmyslu“. Zpravidla však u přípravného jednání nepůjde o přímo hrozící útok, neboť 

příprava jen vytváří podmínky pro vzdálené porušení chráněných zájmů. Vystoupení obránce 

by tak bylo vybočením z časových mezí. I v těchto případech však bude vždy rozhodné, zda 
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přípravné jednání svědčilo o tom, že útok nastoupí okamžitě.
76

 Pokud však má jednání 

útočníka zatím málo rozvinutou formu, útok ještě nehrozí přímo a obránce nesmí útočníkovi 

způsobit škodu, neboť by vybočil z mezí nutné obrany. Naproti tomu pokus situaci nutné 

obrany zpravidla vyvolává vždy, neboť směřuje k bezprostřednímu dokonání trestného činu. 

Je však důležité též zdůraznit, že nelze ztotožňovat hranici pokusu a přímo hrozícího útoku. 

Přesto k tomu však Šámal poznamenává, že tomu tak zpravidla bude.
77

  

Předčasnou obranou může dále být například jednání vyvolané pouze slovními 

výhrůžkami, a nikoliv bezprostředním útokem. Dle Kuchty
78

 je však jiná situace, pokud je 

taková hrozba prostředkem donucení napadeného a dosažení protiprávního cíle. V takovém 

případě je psychickým násilím postaveným naroveň násilí fyzického (např. u vydírání či 

loupeže) a je proti němu nutná obrana přípustná. 

Při předčasné nutné obraně však bude vždy nutné zvážit všechny okolnosti případu, a to 

i subjektivní s ohledem na to, jak se vývoj a eskalace situace jevila jednající osobě. Stejně 

tak bude hrát roli i psychický stav této osoby a v neposlední řadě i osoba útočníka s ohledem 

na to, zda od ní skutečný útok přímo v dané chvíli hrozil. Pro hodnocení excesu pak bude 

důležité, nakolik byla situace hrozícího útoku časově vzdálena přímo hrozícímu útoku. 

Názory jednotlivých autorů na předčasnou nutnou obranu se liší, a to zvláště z pohledu 

toho, zda tu stav nutné obrany vůbec byl, či nikoliv. Kupříkladu Jelínek odmítá předčasnou 

nutnou obranu s tím, že dle jeho názoru o nutnou obranu vlastně ani nejde (když zde útok 

nehrozil přímo), a nelze tak hovořit ani o překročení mezí nutné obrany.
79

 Císařová naopak 

stav nutné obrany připouští, když říká, „že o vybočení z nutné obrany jde tehdy, jestliže 

obrana nebyla s útokem současná“ a hovoří přitom jak o obraně předčasné, tak i ukončené.
80

 

Opačné stanovisko zaujímá Vokoun, který shrnuje problematiku tak, že „na otázku, zda lze v 

nutné obraně jednat, jestliže útok ještě bezprostředně nehrozí nebo útok již pominul, je třeba 

jednoznačně odpovědět záporně“.
81
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2.1.2. Opožděná obrana 

Opožděná
82

 nutná obrana vychází z toho, že zde sice byl stav nutné obrany se všemi 

potřebnými podmínkami, avšak jednání obránce proběhlo až v okamžiku, kdy již zde tyto 

podmínky nebyly, resp. útok již skončil, a nejde pouze o přestávku v útoku. 

Proti útoku, který je již ukončen, není nutná obrana přípustná (např. když útočník 

ukončil fyzické napadení, kterým úmyslně způsobil ublížení na zdraví, odchází a v tom 

okamžiku po něm jednající hodí kamenem, nelze takové jednání považovat za nutnou 

obranu). Nemůže už jít o případ nutné obrany, jakmile se pachatel dopustí činu, když útok na 

něho byl již skončen.
83

 Takové případy se budou posuzovat jako exces z nutné obrany. 

Je vhodné připomenout, že k zániku situace nutné obrany dochází ukončením útoku, 

který nastává až ukončením trestného činu (nikoliv jeho dokonáním).
84

 To je praktické 

zejména u předčasně se dokonávajících a trvajících trestných činů. V případě loupeže či 

krádeže by tak bylo vybočením z mezí nutné obrany až jednání proti pachateli, který již 

s věcí plně nakládá bez ingerence poškozeného. Pokud by pachatel trestného činu krádeže 

s cizí věcí uprchl a poškozený by ji objevil u něj nebo jiného až např. po několika dnech, 

nutná obrana již v takové chvíli nebude přípustná. 

Vybočením z nutné obrany, resp. nutná obrana již není jako opožděná přípustná, když 

byl útok úspěšně odvrácen, útočník nemůže vůbec dosáhnout cíle, a proto rezignoval a 

v útoku nepokračuje. Dále jde o případy, kdy útok byl úspěšný, útočník dosáhl svého cíle, 

porušil chráněné zájmy a na dalším porušování již zájem nemá. A konečně jde o situace, kdy 

pachatel dobrovolně upustil od svého jednání. 

Problém však může nastat v případě, že útok již objektivně skončil, avšak s ohledem na 

subjektivní pohled jednajícího tento měl za to, že k ukončení útoku ještě nedošlo. Praxe se 

staví k tomu posuzovat ukončení útoku objektivně. Co se týče zavinění jednajícího, pak se 

přihlíží k jeho subjektivnímu vyložení okamžiku ukončení útoku a vyložení jednání 

pachatele. Pokud nezaviněně pokračoval v obraně, ačkoliv útok již objektivně skončil, 

nebude trestný, nikoliv však proto, že by byly splněny časové podmínky nutné obrany (zde 

objektivně došlo k vybočení), avšak pro nedostatek zavinění.
85
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Případy opožděné obrany tedy mohou zahrnovat poměrně rozličné situace od mírných 

pochybení obránce z důvodů nezjištění či neodhalení ukončení útoku, až po zjevné excesy 

mající podobu pomsty, kdy obránce úmyslně pokračuje ve fyzickém ubližování útočníkovi. 

Proto bude při hodnocení jednající osoby nutné pečlivě zjišťovat, zda tato jednala 

nedbalostně, úmyslně či nezaviněně, a k jak velkému excesu, resp. odstupu od ukončení 

útoku k ukončení jednání obránce po ukončení útoku došlo. 

Naprostá většina autorů nepovažuje opožděnou obranu za exces z trvajícího stavu nutné 

obrany, neboť ten objektivně skončil spolu se skončením útoku. Např. Solnař k tomu říká, že 

„opožděné odvracení útoku, kdy již nebezpečí pominulo, nelze patrně posuzovat jako 

vykročení z mezí nutné obrany, nejde pak již o nutnou obranu, ale o odvetu“.
86

 Shodně 

hodnotí situaci i Šámal, který říká, že „jednání obránce po skončení útoku pod nutnou 

obranu nelze zahrnout“.
87

 

2.2. Nedodržení zásady přiměřenosti 

Zatímco u vybočení z časových mezí nutné obrany šlo o situace, kdy útok nehrozil 

přímo nebo netrval, a tedy fakticky ani nešlo o stav nutné obrany a vybočení z něj, je 

nedodržení podmínky přiměřenosti excesem z nutné obrany v pravém slova smyslu. V těchto 

situacích je zde totiž skutečně stav nutné obrany a přímo hrozící či trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákoníkem a jednání obránce je tak jednáním v rámci nutné obrany. 

Ovšem také zde nastává situace, kdy právě způsobem obrany jednající překročí její dovolené 

meze. 

Vybočením z mezí přiměřenosti (tzv. excesem intenzivním) máme tak na mysli obecně 

situace, kdy byla obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Přitom může jít o exces 

co do míry obranného zákroku, neboť obrana nebyla přiměřená způsobu útoku, přičemž tu 

může jít o nepoměr v intenzitě nebo ve způsobené škodě (zde pouze u mimořádného 

nepoměru).
88

 

Ve stejném duchu se vyjádřil i Nejvyšší soud, který vykládá, že o zřejmou 

nepřiměřenost půjde jen tehdy, jestliže pachatel použil prostředku podstatně silnějšího, než 

bylo za dané situace třeba k odvrácení útoku  nebo když škoda, způsobená obranou je 

v hrubém nepoměru ke škodě hrozící z útoku.
89
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V zásadě tak lze hovořit o dvou podtypech intenzivního excesu. V prvním případě 

budeme zkoumat poměr intenzity útoku k obraně. Zde lze hovořit o tzv. přiměřenosti jednání 

obránce. Druhý okruh, který však nemá již pro posuzování takový význam, avšak i on může 

být ve výjimečných případech důvodem excesu, je zkoumání poměru z útoku hrozící škody 

ke škodě skutečně vzniklé, resp. poměřování korespondujících zájmů. Zde můžeme hovořit o 

jakési proporcionalitě.  

Nyní se podíváme na tyto varianty nedodržení zásady přiměřenosti, resp. vybočení 

z mezí nutné obrany intenzivním excesem, jednotlivě. Přitom však je třeba říci, že hlavní a 

zásadní je nepřiměřenost jednání, která je pro tento exces charakteristická. Nepřiměřenost 

(disproporcionalita) škod je spíše uvedena jako vedlejší, doplňková situace (někteří autoři 

toto hledisko dokonce odmítají). 

2.2.1. Nepřiměřené jednání 

Při pojednání o podmínkách nutné obrany jsme již zmínili vývoj zákonného znění této 

meze nutné obrany. Jde o hranici, která zaznamenala během desetiletí daleko více změn než 

ostatní zákonné podmínky tohoto institutu. Přitom bylo možné sledovat, že vždy měly tyto 

změny za cíl více favorizovat obránce a ulehčit jeho postavení. Dělo se tak buď posunutím 

možné dovolené obrany v neprospěch útočníka, nebo uvolnění hledisek posuzování takové 

obrany ve prospěch obránce. 

Z aktuálního znění této podmínky pak můžeme vyvodit, že o exces půjde v případě, kdy 

obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Prostor, v němž je možné jít nad 

rámec přiměřené obrany, je tedy poměrně široký, obrana může být nepřiměřená, zřejmě 

nepřiměřená, avšak ne zcela zjevně, nesmí být naprosto evidentně přehnaná. 

Trestní zákoník nestanoví stupně pro určení mezí nutné obrany. Analogicky můžeme 

použít stupnici možných obran sestavenou Císařovou
90

: 1. obrana zcela zjevně přiměřená, 2. 

obrana přiměřená (ale ne zcela zjevně), 3. obrana nepřiměřená (ale ne zcela zjevně), 4. 

obrana zcela zjevně nepřiměřená. Pouze obrana uvedená pod bodem 4. je překročením mezí 

nutné obrany. Přitom již obrana pod bodem 1. může (resp. musí) být intenzivnější než útok 

(neboť pouze taková je schopna útok odrazit). Pro naše potřeby však bude důležité 

analyzovat zejména body 3. a 4., neboť určit hranice přiměřené, nepřiměřené a zcela zjevně 

nepřiměřené obrany nebude vždy jednoduché a jednoznačné. 

Solnař k tomu říká, že „obrana je zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, není-li 

podle poznatků a úsudku bránícího se, k jehož psychickému stavu vyvolanému útokem třeba 

                                                                                                                                                      

ako škoda, ktorú útočník napadnutého spôsobil, alebo ktorá hrozila z jeho útoku; nesmie však byť 

medzi nimi zrejmý nepomer. Spravidla nepôjde z tohto hľadiska o prekročenie primeranosti nutnej 

obrany, keď napadnutý pri odvracaní útoku ohrozujúceho jeho život, resp. z ktorého mu hrozí ťažká 

ujma na zdraví, útočníka usmrtí. Skutočnosť, že si niekto pripraví na obranu proti hroziacemu a 

očakávanému útoku zbraň, nevylučuje záver, že ide o nutnú obranu.“ 

90
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přihlížet, k odvrácení útoku potřebná.“
91

 Dolenský shrnuje s tím, že „požadavek 

přiměřenosti nutné obrany je samozřejmý. Obrana má jen tehdy smysl, jestliže je s to útok 

odvrátit. Je-li možnost volby, měla by obrana použít slabšího, ještě k cíli vedoucího způsobu 

– ale tento požadavek lze jen stěží uskutečnit. Proto se zpravidla dodává: obrana, která je 

s to útok odvrátit jistě a bez rizika pro bránící se osobu.“
92

  

Zároveň celé posouzení intenzity útoku a k tomu navazující volba intenzity a způsobu 

obrany není pro obránce nikterak jednoduché. Obránce může v zásadě nejsnadněji 

odhadnout, jak nutně vést obranu, aby byla bez rizika pro něj úspěšná. Ovlivňujícími faktory 

bude např. má-li u sebe zbraň či ovládá bojové umění. S odhadnutím intenzity útoku je to již 

složitější, protože často ani útočník sám přesně nebývá dopředu rozhodnut, do jaké míry 

případně útok vystupňuje. Navíc napadená osoba bývá útokem zaskočena, a musí se 

rozhodnout ve stresu a velmi rychle. Už proto je zde určitá tolerance nad rámec obrany, která 

by byla prostě přiměřená. Teprve obrana zcela zjevně nepřiměřená je excesem z jejích 

dovolených mezí.
93

 

Pojem zcela zjevně je nejčastěji vykládán tak, že podmínky se posuzují podle toho, jak 

se jevily především obránci. Zcela zjevné přitom znamená něco jasného, očividného, a proto 

je k překročení meze přiměřenosti naprosto viditelná, zcela jasná nepřiměřenost. Posuzující 

orgány by tak na základě tohoto subjektivního pojetí měly vykládat podmínky příznivěji a 

z hlediska představ obránce. Zároveň je třeba přiměřenost nutné obrany hodnotit 

k subjektivnímu stavu osoby, která odvracela útok, tj. podle toho, jak se čin útočníka jevil 

tomu, kdo jej odvracel.
94

 

Šámal však varuje, že „subjektivní pojetí 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.“
95

  

Dále se Šámal ve svém komentáři na několika místech (v rámci posuzování způsobu 

útoku a přiměřenosti obrany) vyjadřuje k prostředkům použitých útočníkem na jedné a 

obráncem na straně druhé.
96

 Samotná skutečnost, že obránce použije proti neozbrojenému 

útočníkovi zbraně, neznamená, že jde o obranu zcela zjevně nepřiměřenou způsobu útoku.
97
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Na vybočení z mezí nutné obrany nelze usoudit jen z toho, že napadený se bránil zbraní proti 

neozbrojenému útočníku, věkově podstatně mladšímu, fyzicky silnějšímu a známému svou 

agresivitou.
98

 Císařová k tomu shrnuje, „že nezáleží na tom, zda a jakého prostředku použije 

obránce, nýbrž jen na tom, co tím způsobí. Mezi účinností nástrojů útoku a obrany nemusí 

být úměrnost. Podle prostředku, který používá útočník, může obránce odhadnout hrozící 

nebezpečí; v žádném případě však nelze po obránci žádat, aby nepoužil účinnějšího 

prostředku než útočník.“
99

 

Podmínky nutné obrany jsou splněny i v případě, že napadený zamýšlel použít proti 

útoku jiný, mírnější způsob obrany, než který omylem skutečně použil, pokud ani skutečně 

použitá obrana není zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
100

  

Z výše uvedených poznatků tak vyplývá, že situaci je nutné posuzovat a hodnotit 

komplexně, v celém jejím vývoji, v konkrétním čase a na konkrétním místě. Obránce 

samozřejmě nemusí zůstat jen u pasivního odrážení ran, může postupovat i aktivně, vždy 

však jen do té míry, aby se z něj nestal útočník.  

Pro určení mezí a případného vybočení z mezí nutné obrany tak bude nezbytné posoudit 

všechny rozhodné skutečnosti, zejména intenzitu útoku a obrany i všechny okolnosti případu 

s přihlédnutím k závažnosti zájmu společnosti na aktivní obraně poškozeného vůči trestným 

činům. Tím se dostáváme k další složce přiměřenosti – a to přiměřenosti zájmu, resp. škody 

hrozící a způsobené.  

                                                                                                                                                      

došlo k poranění vnitřních orgánů, a způsobit mu tak pracovní neschopnost delší než 7 dnů, čímž měla 

spáchat pokus trestného činu ublížení na zdraví. … V daném případě poškozený v podnapilém stavu 

(skoro 2 promile alkoholu v krvi), fyzicky zdatnější, útočil takovým způsobem proti obžalované, že byl 

fakticky ohrožen její život a předchozí obrana se minula účinkem. To, že obžalovaná zkratkovitě sáhla 

po noži v sebeobraně a bez rozmyslu bodla, je klasický případ nutné obrany.“ 
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2.2.2. Nepřiměřená škoda    

Vedle nepřiměřenosti obranného jednání, je nepřiměřenost způsobené škody pouze 

marginálním hlediskem. Proporcionalita je pojmovým znakem především u krajní nouze, u 

nutné obrany se projevuje odlišně a ve zcela omezené míře. Obránce tak může způsobit 

škodu větší, než která skutečně hrozila, je možné obětovat významnější zájem k záchraně 

zájmu méně významného.  

Z předcházejících kapitol je tedy patrné, že hlavním hlediskem je přiměřenost obrany a 

útoku. Jestliže se dovoluje obrana, jež útok s jistotou a bez rizika odvrátí, jsou tím její 

hranice stanoveny poměrně široko a proporcionalita zde není tak důležitá a hraje tu spíše 

podřadnou roli. Proporcionalita slouží především jako korektiv v případech extrémního 

nepoměru hodnoty ohrožené a obětované.
101

 

Překročení mezí nutné obrany z důvodu nedodržení proporcionality bychom mohli 

charakterizovat jako stav, kdy obranou způsobená škoda byla mimořádně vysoká s ohledem 

na zájem, který měl být jednáním útočníka porušen a škodu, která z útoku hrozila. 

A právě na tomto místě se setkáváme s problémy dvojího typu. Prvním je hledání 

skutečné obecné meze nepřiměřenosti škody. Souvisejícím problémem pak je to, jak vlastně 

může obránce v okamžik útoku tuto mez rozpoznat a nepřekročit. 

Solnař k tomu říká, že „přiměřenost není zpravidla vyloučena neúměrností mezi 

napadeným a obětovaným zájmem; možno beztrestně chránit i zájem nižší kategorie nebo 

v konkrétním případě méně závažný, a to i obětováním zájmu vyššího nebo v daném případě 

významnějšího. Obrana nesmí být zcela zjevně neúměrná významu zájmu chráněného 

trestním zákoníkem.“
102

 

Poměr z útoku hrozící a obranou způsobené škody je samostatné, byť doplňkové 

hledisko, je však třeba jej vzít při nápadném nepoměru v úvahu. Požadavky na 

proporcionalitu nejsou u nutné obrany tak přísné jako u krajní nouze, kde způsobená škoda 

má být zásadně menší než škoda hrozící. V nutné obraně lze způsobit útočníkovi i větší 

škodu, než z jeho útoku hrozila, nesmí však být mezi škodou hrozící a způsobenou hrubý 

nepoměr. Na posouzení zpravidla poměrně jednoduchými situacemi bude porovnávání škoda 

na stejných zájmech, nejčastěji škod na životě a na zdraví. Jistě však nastane i nutnost 

srovnání zájmů různého druhu.
103

 A právě zde se dostáváme k jedné z velmi diskutovaných 

otázek, která se týká poměru škody majetkové a škody na životě a zdraví. 

Otázka toho, zda je možné útočníka při ochraně majetku zranit, či dokonce usmrtit, je 

velmi citlivým problémem nejen právním, ale i filosofickým. Nás však bude především 

zajímat, zda je automaticky překročením mezí nutné obrany usmrcení pachatele při obraně 

majetku. Někteří autoři vycházejí z omezené proporcionality a říkají, že je možno poranit i 
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usmrtit na ochranu majetku.
104

 Ti, kteří naopak roli proporcionality více zohledňují, říkají, že 

jde o překročení mezí nutné obrany, jestliže obránce útočníka úmyslně usmrtil, ačkoliv jej 

stačilo poranit. Zároveň nepřipouští ani usmrcení útočníka obráncem, k odvrácení útoku na 

majetek.
105

 Vokoun se tomuto problému věnuje dosti podrobně, když připomíná, že 

literatura většinou úmyslné usmrcení útočníka ve výjimečných případech připouští, zvláště 

při ochraně velkých majetkových a nenahraditelných hodnot. Z článku 2 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod však dovozuje možný výklad, z něhož vyplývá, že 

úmyslné usmrcení při ochraně majetku přípustné není. Na závěr ale shrnuje, že patrně nelze 

zcela vyloučit možnost úmyslného usmrcení útočníka při ochraně majetku, zvláště půjde-li o 

mimořádnou hodnotu majetku nebo o nenahraditelnou majetkovou hodnotu nebo o takové 

hodnoty, jejich poškození či zničení bude mít fatální vliv na život lidí.
106

 S tímto řešením lze 

dle mého názoru souhlasit, neboť není možné případy konfrontace těchto zájmů paušalizovat 

a vyvozovat z nich automaticky případ překročení meze nutné obrany. Je tedy nutné vyjít 

z konkrétních okolností za pomoci obecných kritérií.
107

  

Lze tedy shrnout, že k překročení mezí nutné obrany dojde pouze v případě naprostého 

vybočení ze zásady proporcionality, tedy když dojde k poruše na zájmu daleko 

významnějšího, resp. výrazně nepřiměřeně vyšší škodě, než který z útoku hrozí. Na tomto 

místě je však nutné se též zmínit o druhém naznačeném problému – a to jakým způsobem 

může zhodnotit obránce způsobenou škodu a v jakém případě je taková škoda již důvodem 

překročení mezí nutné obrany. 

Již v předcházející kapitole jsme hovořili o obtížné situaci obránce při hodnocení 

přiměřenosti obrany. Ač na místě útoku může působit mnoho zkreslujících faktorů a 

mylných představ, obránce většinou dokáže v hrubých rysech odhadnout, na co je zaměřena 

pozornost útočníka (např. při páchání zločinu loupeže), a tedy jaká škoda hrozí. Avšak je 

velmi obtížné určit, jaké nebezpečí hrozí na druhé straně (obránci i útočníkovi), např. 

v případě zmíněné loupeže půjde o škodu na zdraví a na životě. I z lehčího úderu či pádu 

totiž může dojít ke smrtelnému následku.
108

 

Vzhledem k omezené proporcionalitě je pozice obránce značně ulehčena, avšak i tak je 

zde pro něj riziko v případě vzniku mimořádně vysoké škody v podobě kvalifikace obrany 

jako zcela zjevného excesu z ní. Hovořili jsme již o tom, že je možné výjimečně usmrtit 

pachatele pro ochranu majetku. Dále není vyloučeno posoudit jako stav nutné obrany jednání 

osoby, která reaguje na fyzický útok neozbrojeného pachatele opakovaným použitím střelné 
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zbraně, přičemž dojde k usmrcení útočníka.
109

 Stejně tak na vybočení z nutné obrany nelze 

usuzovat jen z toho, že napadený zranil útočníka a popř. jej usmrtil, přičemž sám žádné 

zranění neutrpěl, byly-li jinak podmínky nutné obrany splněny.
110

 

Zde se již ale dostáváme opět částečně na pomezí hodnocení nejen škody, resp. 

zasaženého zájmu, ale i hodnocení přiměřenosti jednání. Z toho je vidět, že jednotlivá 

kritéria nelze vždy při posuzování plně izolovat, ale jednání a okolnosti nutné obrany je třeba 

posuzovat komplexně. Závěrem však můžeme znovu zakončit a shrnout tím, že exces 

v podobě nepřiměřené škody znamená pouze mimořádně velký nepoměr mezi hrozící a 

způsobenou škodou, tedy v žádném případě pouze velký, zřejmý nepoměr. 
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splňuje podmínky nutné obrany podle § 13 trestního zákona. Obviněný mohl mít velmi důvodnou 

obavu, že v případě vytažení z automobilu, jehož karosérie mu poskytovala určitou pasivní ochranu, 

hrozí jeho osobě závažná fyzická újma od poškozeného, případně i jeho společníků, a to s ohledem na 

charakter již realizovaného napadení i výhrůžky M. H. Obviněný se proto mohl důvodně domnívat, že 

bez toho, aniž by užil účinné obrany, bude ohrožen na životě nebo bude vážným způsobem ohroženo 

jeho zdraví.“ 
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ČÁST ČTVRTÁ 

Právní důsledky překročení mezí  

nutné obrany a krajní nouze 

V předcházejících částech jsme se zabývali podmínkami nutné obrany a krajní nouze a 

dále jsme si detailně rozebrali pojem překročení mezí těchto institutů. Víme tedy již, jaké 

situace a podmínky musí nastat, abychom mohli hovořit o vybočení z mezí nutné obrany a 

krajní nouze, tedy víme vše od popisu stavu zákonnosti až do okamžiku vkročení do 

nedovolenosti. Nyní se však podíváme ještě dál – a to na právní následky a vztahy vzniklé a 

vyplývající z popsaných excesů.  

V následujících kapitolách rozebereme právní důsledky překročení mezí u obou 

institutů současně, neboť i zákon o těchto zpravidla hovoří současně. Přitom budeme 

upozorňovat na rozdílnou aplikaci takových ustanovení na tyto dva instituty. 

Jak jsme si již řekli, jednání v krajní nouzi a nutné obraně je zákonné, dovolené a 

žádoucí. Během vývoje zákonného znění podmínek těchto institutů sledujeme snahu pomoci 

osobě, která jedná, nastavit meze tohoto jednání poměrně velkoryse a usnadnit tak její 

pozici. Pro jednající osoby je to nepochybně vývoj dobrý, posunutí tolerance pro 

nepřiměřené či chybné jednání tyto osoby daleko méně svazuje při rozhodování, zda 

odvracet útok či nebezpečí vlastními silami, či zůstat v pasivitě. Na druhou stranu by neměly 

být podmínky příliš benevolentní, aby nedošlo ke zbytečnému užívání těchto institutů, nebo 

dokonce k jejich zneužití. Zároveň musí být podmínky dostatečně jasné, aby nedocházelo 

k jejich dezinterpretaci či rozporuplné aplikaci a výkladu, a byly dostatečně pochopitelné i 

pro laickou veřejnost. Jde tedy o správné a jasné nastavení dovoleného jednají a jeho mezí. 

Překročením těchto mezí se jednající osoba dostává do nezákonnosti, její jednání je 

trestné. A právě zde vystupuje do popředí význam vhodného nastavení právních důsledků 

excesů. Kuchta na tomto místě správně k případu nutné obrany (obecně to lze však vztáhnout 

i na krajní nouzi) poznamenává, že „obecně by patrně mělo platit, že čím větší prostor dává 

právo občanům pro realizaci nutné obrany, tím přísnější postih by měl být vyvozován za 

porušení jejich podmínek“.
111

 Stejně jako nastavení základních podmínek dovoleného 

jednání v rámci nutné obrany a krajní nouze, je i důkladně a správně zvolené postihování 

excesů neméně důležitou částí pro politiku státu v motivování lidí k svépomoci a eliminaci 

nebezpečí v místech, kde státní moc nemůže sama vždy efektivně pomoci. 

Nejde tedy jen o velkorysé nastavení mezí, právě právní důsledky postihující jednající 

osoby, které se dopustili excesu, jsou veřejností mimořádně citlivě vnímány a přitahují zájem 

médií, zvláště v případě, kdy jde o vybočení vnímané jako mírnější. Veřejnost nemá 

s pachateli trestných činů příliš soucit a nezohledňuje tolik jejich zájmy. Proto velmi 

negativně vnímá odsouzení osoby v případě excesu, kterou vnímají jako „nevinou“. 
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Ovšem i ona „nevinnost“ osoby překračující meze předmětných institutů by měla být 

brána orgány činnými v trestním řízení v potaz. Máme tím však na mysli to, že jednající 

osoba se zpravidla dostává do situace krajní nouze či nutné obrany nezaviněně. Kdyby si 

mohla vybrat, jistě by se takové situaci vyhnula. Proto by měla být tato nezaviněnost často 

vynucené nutnosti jednat v nutné obraně či krajní nouzi zvláště zohledňována. 

Jak již bylo vysvětleno v kapitole o překročení mezí nutné obrany a krajní nouze, trestní 

zákoník nerozlišuje mezi nedodržením podmínek charakterizující vznik stavu těchto institutů 

a podmínek překročení dovolených mezí v rámci jednání, kdy tento stav již nastal. Ačkoliv 

jsou tyto dvě větve podmínek odlišné, je třeba jejich nesplnění posuzovat jednotně podle 

stejných zásad se stejnými právními důsledky z tohoto porušení vyplývajícími. Tedy i 

případy kdy nejsou zcela splněny podmínky pro vznik nutné obrany či krajní nouze je třeba 

posuzovat obecně jako jiný exces z podmínek těchto institutů. 

1. KVALIFIKACE PŘEKROČENÍ MEZÍ  

NUTNÉ OBRANY A KRAJNÍ NOUZE 

Překročení mezí nutné obrany a krajní nouze je společensky škodlivé, nezákonné a 

trestné. Právní řád takové jednání nechrání, neboť již nejde o prospěšný, nýbrž protiprávný 

čin. V trestním zákoníku neexistují speciální privilegované skutkové podstaty postihující 

výhradně jednání mající znaky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze, a proto je nutné 

takový čin kvalifikovat podle skutkové podstaty trestného činu, který byl vybočením z mezí 

spáchán. Ač budeme o některých privilegovaných skutkových podstatách hovořit, nejedná se 

o speciální ustanovení určená výhradně pro excesy. 

V některých případech by se však uvedené posuzování založené pouze na obecných 

zásadách trestního zákoníku mohlo jevit jako nepřiměřeně přísné, a proto zde přichází 

v úvahu několik zmírňujících instrumentů použitelných na situace překročení mezí nutné 

obrany a krajní nouze. Některé z nich jsou navíc za tímto účelem speciálně vytvořeny. Jejich 

účel a výklad o nich však bude obsahem až následujících kapitol. 

Obecně tedy platí, že překročení mezí nutné obrany a krajní nouze bude nutné právně 

kvalifikovat jako každý jiný trestný čin. V případě že se např. jednající osoba v nutné obraně 

dopustí intenzivního excesu, v důsledku čehož útočník utrpí ztrátu oka, bude nutné posoudit 

dané jednání jako těžké ublížení na zdraví. Problém při kvalifikaci může vyvolat subjektivní 

stránka, které se na tomto místě budeme detailně věnovat. Důvodem toho je řešení otázky, o 

jaké zavinění v daných případech půjde, neboť zaviněním bude muset být kryta nejen 

samotná skutková postata trestního činu, který byl excesem způsoben, ale také vybočení 

z mezí nutné obrany či krajní nouze samotné, tedy vztah jednající osoby k porušení některé 

z podmínek těchto institutů.  

Řešením této otázky aplikované na uvedený případ těžkého ublížení na zdraví bychom 

tak měli dostat odpověď na to, zda jde (při představení si možných skutkových okolností) o 

trestný čin těžkého ublížení na zdraví (§ 145) nebo čin těžkého ublížení na zdraví 

z nedbalosti. Daná problematika má však význam i pro případy, kdy je v dané situaci 

skutková podstata požaduje výhradně nedbalost či úmysl.  
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Překročení mezí nutné obrany a krajní nouze může zahrnovat zavinění k následku nebo 

k samotnému excesu. Hlavní otázku, kterou se pokusíme vyřešit tedy je, zda je rozhodující 

zavinění právě k následku nebo k excesu nebo k obojímu a jak řešit případy, kdy bude 

zavinění k následku a excesu rozdílné formy. Jak jsme již naznačili, můžeme identifikovat 

tato řešení, kdy rozhodující bude: 

a) zavinění k následku, 

b) zavinění k excesu, 

c) zavinění k následku i excesu.   

Nyní si podrobněji rozebereme uvedená řešení. 

1.1. Zavinění k následku 

První způsob řešení výše naznačené otázky, který se jeví jako nejjednodušší, vychází 

z předpokladu, že rozhodující pro kvalifikaci je zavinění ke způsobenému následku. Přitom 

je podle tohoto řešení zavinění k excesu nerozhodné. Výhradní upřednostňování zavinění 

k následku je však značně nepraktické, protože přehlížením zavinění k excesu nebude toto 

jednání při vybočování z mezí nutné obrany či krajní nouze dostatečně zohledněno. 

Reálné důsledky nezohledňování zavinění k jednání v excesu by byly takové, že by se 

stejným způsobem nahlíželo na osobu, která by meze nutné obrany či krajní nouze překročila 

úmyslně (např. ze vzteku) stejně jako na osobu, která by následek způsobila z nedbalosti 

(např. z důvodu omylu). Oba případy by tak byly posuzovány shodně, ačkoliv by jednou šlo 

o překročení mezí úmyslné a podruhé nedbalostní. Takové řešení je tedy neaplikovatelné. 

Vokoun k tomu dodává, že možnost individualizace trestu v rámci trestní sazby, nebo 

dokonce možnost aplikace ustanovení o mimořádném snížení trestu (§ 58 trestního 

zákoníku) nic nemění na skutečnosti, že v obou případech bude pachatel jak excesu 

spáchaného úmyslně, tak i z nedbalosti stíhán a odsouzen za vraždu, se všemi právními i 

společenskými důsledky. 

Na stejném místě Vokoun říká, že „podstata problému spočívá v tom, že nelze od sebe 

odtrhovat zavinění k samotnému překročení mezí nutné obrany nebo krajní nouze a zavinění 

k následku jednání za takové situace uskutečněnému“
112

. 

Řešení zohledněním pouze zavinění k následku je tedy považováno za neudržitelné. 

Proto se podíváme na další způsob vyřešení naší otázky – a to kvalifikaci, kdy rozhodujícím 

bude zavinění k excesu.  
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 Vokoun, R.: Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze, Praha: Acta Universitatis 

Carolinae-Iuridica 3/1989, str. 67 



 

46 

 

1.2. Zavinění k excesu 

Zavinění k excesu vychází ze znaků nutné obrany a krajní nouze jako negativních znaků 

trestného činu, a právě zavinění k vybočení z mezí nutné obrany či krajní nouze je zde 

upřednostňováno. Naopak zavinění k následku a pozitivním znakům trestného činu zde 

zohledňováno není. Toto řešení přináší Jebavý, podle něhož rozhoduje „forma zavinění 

k negativním znakům trestného činu, tedy ke znakům nutné obrany“
113

. 

I toto řešení přináší problémy, a ani je nelze považovat za správné již s ohledem na 

znění § 15 a § 16 trestního zákoníku, z nichž vyplývá, že zavinění musí být vždy vztaženo 

k následku. Pokud bychom trvali na tom, že se zavinění vztahuje pouze k překročení mezí 

nutné obrany nebo krajní nouze bez ohledu na to, jaké zavinění se vztahuje k následku, 

vyvstaly by nejrůznější problémy.  

V případě úmyslného překročení mezí nutné obrany či krajní nouze by byl obránce vždy 

postižen za úmyslný trestný čin, a to i v případě, že by k následku došlo z nedbalosti.
114

 

Naopak by se do nespravedlivě výhodné pozice dostaly ty jednající osoby, které by 

překročily meze nutné obrany či krajní nouze nedbalostně, ale následek způsobily úmyslně, 

neboť by mohly být postiženy toliko za nedbalostní trestný čin. Kuchta k tomu dále dodává, 

že „toto stanovisko neumožňuje uspokojivě řešit ani případy, kdy při shodném zavinění je 

rozdílné zavinění k následku základnímu
115

 a kvalifikovanému“
116

. V těchto situacích by 

v případě úmyslného excesu musel v obou případech být čin kvalifikován jako úmyslný 

trestný čin.  

Je tedy vidět, že ani toto řešení nám nemůže přinést uspokojivou odpověď a 

aplikovatelnou cestu k rozhodování a kvalifikaci v případě překročení mezí nutné obrany a 

krajní nouze. 

1.3. Zavinění k následku i excesu 

Nejen vzhledem k tomu, že se kvalifikace zavinění výhradně k následku nebo výhradně 

k excesu ukázala jako problematická, jeví se kombinace posuzování zavinění k následku i 

excesu jako nejsprávnější, pokrývající a aplikovatelné velké množství možných situací. Toto 

třetí řešení vychází z toho, že při určení subjektivní stránky je třeba vzít na zřetel jak 

zavinění k excesu samotnému, tak zavinění k následku (a dalších znaků skutkové podstaty). 
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 Vokoun na tomto místě uvádí příklad osoby, která chce vytrestat jiného za to, že se snaží utrhnout 
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Toto řešení zastává i Solnař, který se o něm zmiňuje v rámci rozboru excesu u nutné 

obrany, když říká, že „jestliže tedy pachatel překročil meze nutné obrany co do přiměřenosti 

– usmrtil, ač by stačilo poranit, třeba čin posoudit jako trestný čin spáchaný za polehčujících 

okolností § 33 písm. f)
117

, zamýšlel-li pachatel usmrtit. Pokud se pachatel mýlil co do 

skutkových podmínek zřejmé přiměřenosti, byl by beztrestný nebo odpovědný za kulpózní 

delikt“
118

. 

Pokud bude zavinění k základnímu následku i excesu stejného druhu, nebudou v tomto 

případě, podobně jako u předchozích dvou řešení, žádné zvláštní nejasnosti. Pokud tedy 

obránce úmyslně vykročí z mezí nutné obrany či krajní nouze a úmyslně spáchá i následek, 

bude odpovědný za úmyslný trestný čin. Stejně tak nebude činit problémy, vykročí-li 

jednající osoba z mezí nedbalostně a nedbalostně též zaviní následek, bude odpovědná za 

nedbalostní trestný čin. 

Složitější však budou případy, kdy exces bude kryt rozdílnou formou zavinění než 

následek. Šámal k tomu sděluje (u excesu z nutné obrany) pouze tolik, že „v případě excesu 

z mezí nutné obrany je tedy podmínkou trestní odpovědnosti obránce nejen zaviněné 

překročení mezí nutné obrany, ale jeho zavinění se musí vztahovat též k znakům příslušné 

skutkové podstaty, kterou tím naplnil, přičemž nemusí jít o stejnou formu zavinění“
119

. 

Odpověď na to, jak se vypořádat s případy kdy je zavinění rozdílné, však nepřináší. 

Na základě učení o tzv. negativních znacích skutkové podstaty, kterými jsou právě 

podmínky nutné obrany a krajní nouze, představuje komplexní analýzu Vokoun, který 

z tohoto učení dovozuje, že se „potom zavinění musí vztahovat nejen na pozitivní znaky, ale i 

negativní znaky skutkové podstaty. Obecné principy zavinění pak požadují, aby se u 

úmyslných trestných činů úmysl vztahoval na všechny znaky skutkové podstaty. Obecné 

principy o zavinění pak požadují, aby se úmysl vztahoval na všechny znaky skutkové 

podstaty, tedy i na znaky negativní. Jinak lze hovořit pouze o deliktu nedbalostním, jsou-li 

ovšem zbývající znaky skutkové podstaty alespoň touto nedbalostí zahrnuty.“ K tomu 

Vokoun na stejném místě dále dodává, že „tomuto závěru přisvědčuje i řešení těch případů, 

kdy buď exces, nebo (základní) následek nebudou zaviněny vůbec. Jestliže totiž meze nutné 

obrany nebo meze krajní nouze byly sice „objektivně“ překročeny, avšak k tomuto 

překročení nedošlo zaviněně, tj. ani z nedbalosti, potom nepřichází v úvahu jakákoliv 

odpovědnost, byť by vlastní následek byl zaviněn. Stejně tak nelze o trestní odpovědnosti 

hovořit tehdy, kdy meze nutné obrany nebo krajní nouze jsou sice zaviněně překročeny, 

avšak k následku samotnému zavinění (výjimečně) zcela chybí
120

. 

Závěrem tak můžeme k této problematice shrnout, že o úmyslný trestný čin půjde tehdy, 

kdy byl exces i základní následek způsoben úmyslně. Případný těžší následek jako znak 
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kvalifikované skutkové podstaty by pak byl zohledněn právě v rámci této kvalifikované 

skutkové podstaty a přičítán ve svém nedbalostním zavinění. O nedbalostní trestný čin pak 

půjde, pokud byl exces způsoben z nedbalosti nebo výjimečně pokud byl následek zaviněn 

výlučně z nedbalosti (i když byl exces zaviněn úmyslně). 

Subjektivní stránku překročení mezí nutné obrany a krajní nouze je tak třeba posuzovat 

komplexně s ohledem na zavinění k excesu i zavinění k následku. 

2. JEDNOTLIVÉ PRÁVNÍ DŮSLEDKY PŘEKROČENÍ 

MEZÍ NUTNÉ OBRANY A KRAJNÍ NOUZE 

Překročení mezí nutné obrany a krajní nouze je nezákonné a trestné. Pro právní 

kvalifikaci se užije obecných zásad trestního práva, jak pro stanovení trestní odpovědnosti, 

tak pro určení trestu. Samostatné užití této zásady by se však nepochybně mohlo jevit jako 

nepřiměřeně přísné, a proto trestní zákoník stav, že byl čin spáchán při překročení mezí 

nutné obrany a krajní nouze, zohledňuje a privileguje. 

Takový přístup je jistě správný, neboť nelze považovat za rovné, bylo-li například těžké 

ublížení na zdraví spácháno bez dalšího úmyslně a případ, kdy k němu došlo sice také 

úmyslně, ale v rámci jednání obránce při odrážení útoku. V úvahu je třeba vzít i fakt, že 

jednající osoba nebyla tou, která situaci potřebnosti nutné obrany či krajní nouze vyvolala, 

ale bývá do ní, často náhle, uvržena. To jí sice nezbavuje trestní odpovědnosti, neboť i 

nadále měla možnosti volby mezi různými způsoby jednání v rámci nutné obrany či krajní 

nouze, ačkoliv časový prostor pro takovou volbu i možnosti volby samotné bývá značně 

omezený.  

Aktivní jednání osob v nutné obraně či krajní nouzi je žádoucí, hrozba právních 

důsledků v případě excesu je však může často od takového jednání odradit (pomineme-li 

vedle toho to, že i tak je může odradit nebezpečí, které při takovém jednání podstupují). Už 

pouhá hrozba sankce tak může mnohé osoby vést k tomu, že se užití nutné obrany či krajní 

nouze raději vyhnou, zvláště pak nepůjde-li o ochranu jejich vlastních zájmů. To potvrzuje i 

Císařová, která u případu nutné obrany říká, že „jestliže někdo ví, že může být v případě 

obrany zájmů chráněných trestním zákonem stíhán, je vždy problematické, jak se bude stavět 

k ochraně těchto zájmů tehdy, když nepůjde o útok proti němu samému“.
121

 Na druhou stranu 

je zde hrozba sankce i nepochybně vhodných prevenčním prostředkem, který nutí jednající 

osoby, aby tyto instituty využívaly s rozmyslem a odpovědně. 

Jednání v nutné obraně či krajní nouzi je právem, nikoliv povinností běžného občana. 

Jestliže pak jednající osoba nemá náležitou záruku beztrestnosti svého jednání, resp. 

zohlednění situace a snížení trestního postihu v případě možného excesu, na výkon tohoto 
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 Císařová, D.: K podnětům sovětské právní úpravy překročení mezí nutné obrany pro 
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svého práva pak v mnoha případech rezignuje a podstatně tak snižuje účinnost nutné obrany 

a krajní nouze jako nástroje státem podporovaného a žádoucího.
122

 

Z popsaných důvodů trestní právo většiny států nejrůznějšími způsoby privileguje 

trestné činy spáchané v důsledku překročení mezí nutné obrany a krajní nouze. Platný český 

trestní zákoník obsahuje několik ustanovení vztahujících se přímo na tyto situace a vedle 

toho v něm nalezneme i též další, na tyto stavy aplikovatelná ustanovení. 

Bez ohledu na současnou právní úpravu, kterou rozebereme v následujících kapitolách, 

lze teoreticky případy překročení mezí nutné obrany či krajní nouze privilegovat za pomoci 

následujících okruhů: 

a) snížení obecné trestní sazby (uplatněním polehčujících okolností, mimořádným 

snížením trestu), 

b) upuštění od potrestání, 

c) užití privilegovaných skutkových podstat (trestný čin zabití a trestný čin ublížení na 

zdraví z omluvitelné pohnutky), 

d) úplné vyloučení trestní odpovědnosti ve zvláštních případech. 

V následujících kapitolách si podrobně rozebereme tyto jednotlivé okruhy. 

2.1. Snížení obecné trestní sazby 

Snížení obecné trestní sazby oproti sankci, která by pachatele postihla za běžný trestný 

čin, je při překročení mezí nutné obrany namístě, a to mimo důvodů, které jsme uvedli 

v předcházející kapitole, především proto, že trestný čin spáchaný excesem bude oproti 

trestnému činu spáchanému za běžných okolností vždy menšího stupně závažnosti a 

společenské škodlivosti. Snížit trestní sazbu lze především nejobecněji použitím 

polehčujících okolností a dále též mimořádným snížením trestu. Vedle toho zná náš trestní 

zákoník i možnost od potrestání upustit zcela. Nyní se na způsoby snížení trestní sazby, resp. 

upuštění od potrestání podíváme jednotlivě. 

2.1.1. Polehčující okolnosti 

Polehčující okolnosti jsou v trestním zákoníku vyjmenovány demonstrativně v § 41, 

přičemž použitelných na situace překročení mezí nutné obrany či krajní nouze je několik 

z nich, a jedna je dokonce k tomuto speciálně určena. Dle toho bychom mohli polehčující 

okolnosti rozdělit na speciální a obecně použitelné. Základem pro použití polehčujících 

okolností je ustanovení § 39 odst. 3 trestního zákoníku, které říká, že při stanovení druhu 

trestu a jeho výměry soud přihlédne k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. 

Polehčující okolnosti jsou považovány za nejobecnější způsob, jakým je možné 

zohlednit stav, že k trestnému činu došlo v důsledku překročení mezí nutné obrany či krajní 

nouze. Bohužel takovéto zohlednění je možné učinit na základě polehčujících okolností 
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pouze v rámci dané trestní sazby. Přitom i uložení trestu na spodní hranici by se mnohdy 

mohlo zdát nepřiměřené přísné. 

Soud musí k polehčujícím okolnostem přihlédnout vždy, mají-li pro svůj význam vliv 

na hodnocení závažnosti činu. To, zda takový význam pro snížení společenské škodlivosti 

mají, a budou-li tedy aplikovány, záleží v konečném důsledku na úvaze soudu. K polehčující 

okolnosti tak může být přihlédnuto, ale také nemusí. Proto polehčující okolnost musíme brát 

jenom jako možný doplněk zmírnění trestu v rámci dané trestní sazby, než jako základní 

prostředek pro zohlednění případů excesů. 

Dále se podíváme na aplikovatelné polehčující okolnosti, které přitom zařadíme dle 

naznačeného dělení na speciální polehčující okolnost, a obecné polehčující okolnosti 

(použitelné na případy excesu). Ještě je vhodné na tomto místě připomenout, že jednotlivé 

polehčující okolnosti je možné použít kumulativně i vedle sebe. 

2.1.1.1. Speciální polehčující okolnost 

Speciální
123

 polehčující okolnost pro případy překročení mezí nutné obrany či krajní 

nouze nalezneme v § 41 písm. g) trestního zákoníku. Zákonné znění této polehčující 

okolnosti říká, že soud jako k polehčující okolnosti přihlédne k tomu, že pachatel spáchal 

trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné 

obrany nebo krajní nouze.
124

  

Takováto obecná formulace umožňuje privilegovat jakékoliv druhy excesu, neboť nijak 

nevymezuje podmínky a nevypočítává, kterých podmínek, „nebyly-li zcela splněny“, se tato 

polehčující okolnost týká. Solnař k této okolnosti shodně říká, že „uvedenou polehčující 

okolností jsou zahrnuty všechny případy excesu, intenzivní i extenzivní, jarý i chabý, takže 

možno k nim přihlédnout při výměře trestu podle individuální povahy jednotlivého 

případu“
125

.  Lze tedy dovozovat, že se tato okolnost může týkat jakékoliv podmínky nutné 

obrany či krajní nouze. Stejně tak není nijak omezeno, z jakého důvodu nebyly tyto 

podmínky zcela splněny a jakou měrou. 

Určité spory mezi autory se vedou o to, zda je tato polehčující okolnost aplikovatelná i 

na případ chybějící podmínky útoku a nebezpečí. Podle některých názorů
126

 se tato 

polehčující okolnost totiž putativní nutné obrany a krajní nouze netýká, protože v těchto 

případech nejde o „odvracení útoku či jiného nebezpečí“, tak jak požaduje zákonné znění 

                                                      

123
 Pozn.: Pojmem „speciální“ polehčující okolnost máme na mysli její speciální postavení pro případy 

překročení mezí nutné obrany a krajní nouze (resp. mezí přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti 

vylučující protiprávnost) k ostatním „obecným“ polehčujícím okolnostem. 
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týče nutné obrany a krajní nouze, nyní se však vztahuje i na překročení mezí přípustného rizika a 

obecně na  další okolnosti vylučující protiprávnost). 
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této polehčující okolnosti.
 
Zdroje ohrožení chyběly, a proto nelze tuto polehčující okolnost 

použít. Proti tomuto výkladu však existují i výhrady
127

, které hovoří o tom, že i skutečnost 

útoku nebo skutečnost nebezpečí lze považovat za podmínku nutné obrany, resp. krajní 

nouze. 

Ani jeden z obou výkladů však nevylučuje použití některých dalších polehčujících 

okolností dle § 41 trestního zákoníku, které jsou v některých případech na situace překročení 

mezí nutné obrany či krajní nouze vhodně aplikovatelné, a na které se podíváme 

v následující kapitole. 

2.1.1.2. Obecné polehčující okolnosti 

Mezi obecné
128

 polehčující okolnosti, které však můžeme aplikovat na případy 

překročení mezí nutné obrany a krajní nouze, patří na prvním místě okolnost v trestním 

zákoníku zakotvená pod § 41 písm. b). Dle tohoto ustanovení soud jako k polehčující 

okolnosti přihlédne k tomu, že pachatel spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu 

nebo z nedostatku životních zkušeností. Pro účely našeho tématu se budeme zabývat pouze 

prvním ze znaků – tedy silným rozrušením pachatele. 

Silné rozrušení je vykládáno jako takový stav rozpoložení, který nepříznivě ovlivňuje 

rozumovou nebo volní složku jednání osoby, a snižuje míru jejího zavinění v takovém 

rozsahu, že to má vliv na snížení závažnosti trestného činu. Tím se silné rozrušení podobá 

stavu zmenšené příčetnosti, ale nedosahuje její intenzity. Podstatou silného rozrušení může 

být krátkodobá duševní porucha, ale též stav vyvolaný mj. útokem na jednající osobu, může 

jít o její afekt, apod.
129

 

Problémem pro aplikaci tohoto ustanovení podmínka požadující nikoliv pouhé 

„rozrušení“, ale „silné rozrušení“. Takovéto omezení vylučuje aplikaci této polehčující 

okolnosti na stavy jako je běžný strach, nervozita, apod. Přitom i takovéto stavy nižšího 

stupně rozrušení nepochybně mohou v některých případech u osob jednajících v nutné 

obraně či krajní nouzi způsobit excesivní jednání založené na chybném odhadu. Navíc každá 

jednající osoba individuálně podléhá různé intenzitě rozrušení, a každé takové rozrušení 

vyvolává u různých osob různé účinky. 

Trestní zákoník ani nepřihlíží k povaze rozrušení, která může nepochybně také hrát 

důležitou roli. Taktéž Šámal říká, že „povaha citového hnutí (strach, zlost, radost apod.) 

nemá vliv na přiznání této polehčující okolnosti“
130

. Kuchta k tomu naopak u případu nutné 

obrany říká, že „pocit strachu a vyděšení je čistě obrannou reakcí vznikající za situace, 

kterou subjekt považuje za nejvíce nebezpečnou pro svůj život a zdraví. Takový afekt, jako je 
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strach, úlek, vyděšení, by se měl posuzovat podstatně mírněji než takový afekt jako je zlost, 

nenávist, touha po pomstě. Hranice by zde patrně měla být vedena po linii mezi afekty 

stenickými a astenickými“
131

. 

Další polehčující okolnost, kterou by bylo patrně možné aplikovat, nalezneme v § 41 

písm. d) trestního zákoníku, který říká, že lze přihlédnout k tomu, že pachatel spáchal trestný 

čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku. V těchto situacích si lze představit, že je exces vyvolán 

zejména určitou hrozbou budoucí újmy (např. v průběhu nutné obrany útočník hrozí dalšími 

budoucími násilnými útoky, což v obránci vyvolá rozhodnutí zintenzivnit obranu za 

dovolenou mez, aby se s útočníkem vypořádal i do budoucna) či určitý psychický nátlak. 

K tomu bude nutné přihlédnout k povaze hrozby či nátlaku, ale i povaze a vlastností 

zainteresovaných osob. 

U hrozby či nátlaku však nejde o případy přímého působení na vůli jednající osoby (její 

ovládání), neboť by se jednalo o nepřímé pachatelství. Přímé fyzické donucení by pak 

vylučovalo samotné jednání, nejednalo by se tedy o exces, ale přímo o stav krajní nouze.
132

 

Tolik tedy k polehčujícím okolnostem, které se přímo vztahují na problematiku 

překročení mezí nutné obrany a krajní nouze. Ještě je třeba podotknout, že u obou 

zmíněných případů obecných polehčujících okolností není sporu o možnosti aplikovat je i na 

případy putativní nutné obrany či krajní nouze, neboť zde již z pochopitelných důvodů 

nenacházíme omezení požadavkem odvracení útoku nebo jiného nebezpečí. 

Vzhledem k tomu, že se případy excesu posuzují dle obecných zásad trestního práva, je 

si pochopitelně možné představit i aplikaci jakýchkoliv dalších polehčujících okolností dle § 

41. Ty se však již k tématice nutné obrany a krajní nouze přímo nevztahují. 

2.1.2. Mimořádné snížení trestu 

Mimořádné snížení trestu odnětí svobody je druhým prostředkem a možným právním 

důsledkem překročení mezí nutné obrany a krajní nouze. Z dikce § 58 odst. 1 trestního 

zákoníku vyplývá, že 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. 

Zde se jedná o obecně aplikovatelné ustanovení nejen na případy překročení mezí nutné 

obrany a krajní nouze. Speciálně na tyto případy však pamatuje část § 58 odst. 6 trestního 

zákoníku, které je vedle již popsané speciální polehčující okolnosti dalším ustanovením 

výslovně zmiňující exces z nutné obrany a krajní nouze. Dle tohoto odstavce může soud 

snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby také tehdy, jestliže pachatel 
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spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky 

krajní nouze nebo nutné obrany.  

Formulace tohoto ustanovení v odst. 6 je stejná jako v případě polehčující okolnosti dle 

§ 41 písm. g) trestního zákoníku a vztahuje se na stejné podmínky a situace, o kterých jsme 

pojednali výše v rámci výkladu o speciální polehčující okolnosti. Je tedy opět spornou 

otázkou, zda toto ustanovení dopadá i na situace putativní nutné obrany a krajní nouze, či 

nikoliv.    

Při snižování trestu soud není navíc vázán omezeními dle § 58 odst. 3 trestního 

zákoníku, které stanoví maximální možné snížení dolní hranice trestní sazby. Soud tedy 

v případě excesu (jsou-li k tomu dány podmínky) není vázán žádným omezením ohledně 

minimální výše spodní hranice trestní sazby. 

Mimořádné snížení trestu je tak dalším důležitým prostředkem k individualizaci a 

možnému privilegování případů překročení mezí nutné obrany a krajní nouze. To navíc 

umocňuje ještě možnost soudu jít při stanovení trestu i pod minimální možnou hranici, která 

je jinak v rámci obecného snížení trestu stanovena. I přesto konstrukce snížení trestu, toliko 

jako možnosti, která je na volné úvaze soudu, nemůže dát jednající osobě v případě excesu 

dostatečné záruky.  

Co se týče jiných trestů, vedle trestu odnětí svobody, zde již možnost privilegování 

z důvodu excesu nenalezneme. Nyní se však již podíváme na poslední z možných právních 

důsledků týkajících se trestu.  Soud má totiž vedle institutů obecného snížení trestní sazby 

dále možnost od potrestání upustit zcela. Rozbor tohoto možného právního důsledku bude 

obsahem následující kapitoly. 

2.2. Upuštění od potrestání 

Již jsme se seznámili s možností užití polehčujících okolností a institutem mimořádného 

snížení trestu jako instrumenty k zohlednění překročení mezí nutné obrany a krajní nouze za 

účelem snížení trestu. Dalším možným právním důsledkem je upuštění od potrestání dle § 46 

trestního zákoníku. Toto ustanovení je nepochybně aplikovatelné, a to i přesto, že jeho 

zákonné vymezení možnost užití na případy překročení mezí nutné obrany a krajní nouze 

výslovně neuvádí. Jde tedy o použití obecného ustanovení. 

Z uvedeného ustanovení plyne, že 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. 

Základní podmínkou tedy je, že se osoba jednající v excesu, dopustila přečinu, tedy 

nedbalostního trestného činu anebo úmyslného trestného činu s horní hranicí trestní sazby do 

pěti let (§ 14 odst. 2 trestního zákoníku). Větší obtíže by neměly činit ani podmínky 

zohledňující závažnost spáchaného přečinu a dosavadní život pachatele, které musí být 

takové kvality, aby odůvodnily, že již pouhé projednání věci postačí k jeho nápravě i k 

ochraně společnosti. 

Určité nejasnosti však rozpoutávají podmínky lítosti a projevení účinné snahy po 

nápravě. Co se týče požadavku lítosti, bude patrně složitější ji prokázat u pachatele, který se 
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dopustil např. excesu spočívající v úmyslném ublížení na zdraví při jednání v nutné obraně, 

v rámci níž se bránil surovému fyzickému útoku. Takový pachatel patrně nikdy nebude činu 

litovat do takové míry, jako pachatel, který úmyslně ublížil na zdraví bez dalšího. Vokoun 

také říká, že „požadavek upřímného litování a účinné snahy po nápravě by mohl určité 

pochybnosti vyvolat, zejména šlo-li o exces nedbalostní. Není jasné, v čem by ona účinná 

snaha po nápravě měla spočívat“
133

. 

Ze zákonné formulace upuštění od potrestání lze dále dovodit, že ji lze uplatnit při 

porušení či absenci jakékoliv podmínky nutné obrany a krajní nouze, tedy i nepřítomnosti 

útoku a nebezpečí. Je ji tedy možné aplikovat i na případy putativní nutné obrany a krajní 

nouze.  

Možnost užití institutu upuštění od potrestání není v trestněprávní teorii příliš 

zmiňována, přesto judikatura tuto aplikaci potvrdila.
134

 Soudy tedy mohou v rámci 

rozhodování o trestu přihlédnout k polehčujícím okolnostem, trest mimořádně snížit, ale i od 

jeho uložení zcela upustit. K privilegování překročení mezí nutné obrany a krajní nouze tak 

trestní zákoník dává soudům relativní dostatek použitelných instrumentů. Bohužel ani 

v jednom ze jmenovaných případů není použití takového prostředku uloženo obligatorně, a 

je tedy pouze na úvaze soudu, zda jej aplikuje, a takový stav může vnést mezi jednající 

osoby nejistotu.     

2.3. Užití privilegovaných skutkových podstat 

Užití privilegovaných skutkových podstat je vedle snížení obecné trestní sazby a 

upuštění od potrestání další větví institutů, kterou je možné aplikovat na případy překročení 

mezí nutné obrany a krajní nouze. Trestní zákoník nemá žádné speciální skutkové podstaty 

určené právě na tyto situace, přesto však oproti trestnímu zákonu z roku 1961 přinesl dvě 

nové skutkové podstaty, které lze na některé případy excesů aplikovat. 

Příchod privilegovaných skutkových podstat je nepochybně správným posunem, neboť 

tak je nově možné podobné situace zohlednit daleko více, než tomu bylo doposud, neboť za 

účinnosti trestního zákona z roku 1961 tak bylo možné učinit pouze v rámci prostředků 

snížení obecné trestní sazby a upuštění od potrestání. Zároveň tak mohou do jisté míry 

odpadnout úvahy o potřebnosti zavedení speciálních privilegovaných skutkových podstat na 

případy excesů z nutné obrany a krajní nouze, neboť zavedením níže popsaných „obecných“ 

privilegovaných trestných činů je pole jejich možné působnosti částečně pokryto.   

Jednající osoba při překročení mezí nutné obrany a krajní nouze, může naplnit 

skutkovou podstatu některého z těchto trestných činů: 

a) zabití, 

b) ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. 
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 Vokoun, R.: Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze, Praha: Acta Universitatis 

Carolinae-Iuridica 3/1989, str. 73 
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Nyní si rozebereme skutkové podstaty uvedený privilegovaných trestných činů a ukážeme si, 

za jakých podmínek by mohlo překročení mezí nutné obrany a krajní nouze tyto skutkové 

podstaty naplnit. 

2.3.1. Zabití 

Skutková podstata zabití se oproti trestnímu zákonu z roku 1961 objevuje v našem 

trestním kodexu nově. Ještě před nabytím účinnosti již platného trestního zákoníku bylo její 

znění zpřesněno novelou - zákonem č. 309/2009 Sb. 

Platné znění trestného činu zabití nalezneme v § 141 trestního zákoníku. Toto 

ustanovení ve svém odstavci 1 říká, že kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze 

strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného důvodu mysli anebo v důsledku 

zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až 

deset let. 

Trestný čin zabití je privilegovaným činem k trestnému činu vraždy dle § 140 trestního 

zákoníku. Důvodem, proč se na tomto místě trestným činem zabití podrobněji zabýváme je 

to, že může být vhodně aplikovatelný na případy překročení mezí krajní nouze, a zejména 

nutné obrany. 

Pokud se podíváme na skutkovou podstatu samotnou, zjišťujeme, že se týká dvou 

okruhů možných situací, při nichž dojde k úmyslnému usmrcení člověka. Prvním okruhem 

jsou případy, kdy k usmrcení jiného dojde z důvodu omluvitelného hnutí mysli (v silném 

rozrušení ze strachu, úleku, zmatku, apod.). Druhým okruhem je pak usmrcení jiného 

v důsledku zavrženíhodného jednání poškozeného. Pro přehlednost lze tedy rozdělit důvody 

pro privilegování usmrcení jiného, a tedy i druhy kvalifikace zabití takto
135

: 

a) afektdelikt (silné rozrušení způsobené omluvitelným hnutím mysli pachatele), 

b) provokace (předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného). 

Skutková podstata vyžaduje zavinění úmyslné, byť patrně v mnoha případech půjde o 

úmysl eventuální. Na pachatele je třeba hledět s určitou shovívavostí, přitom jde o 

shovívavost nikoliv ke způsobenému usmrcení, ale k subjektivní stránce a právě 

privilegujícím okolnostem. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že i nadále jde o úmyslné 

usmrcení člověka, a proto nelze tento čin zcela ospravedlnit. Vzhledem k tomu, že 

privilegující důvody jsou i důvody pro možné užití skutkové podstaty trestného činu ublížení 

na zdraví z omluvitelné pohnutky dle § 146a trestního zákoníku, bude se následující výklad 

týkat i tohoto trestného činu. 

                                                      

135
 Rozdělení na pojmy Afektdelikt a Provokace vychází z učení Šámala. Přitom pojem „Provokace“ 

zde užívejme pouze jako zkratku, kterou nepovažuji za významově příliš vystihující pravou podstatu 

jednání poškozeného (viz. dále podkapitola Provokace). Rozdělení IN: Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník 

II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2009, str. 1325  
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2.3.1.1. Afektdelikt 

Jak již bylo v této práci na několika místech zmíněno, jednání v krajní nouzi a nutné 

obraně bývá realizováno ve značném psychické vypjetí. A právě zde může často nastat 

situace, kdy osoba jedná v silném rozrušení způsobeném nejrůznějšími okolnostmi, či je 

jinak pohnuta její mysl. Do účinnosti nového trestního zákoníku pak bylo možné dané 

excesy a případy vůbec postihovat pouze jako vraždu, byť zmírněnou polehčujícími 

okolnostmi či mimořádnými postupy při ukládání trestů. Přesto zde byla zřejmá neoprávněně 

přísná stigmatizace pachatele a nespravedlivé neodlišení takového činu zejména od 

úkladných připravovaných a plánovaných vražd. 

Silné rozrušení je duševní stav osoby ovlivňující její další jednání, a projevující se 

v průběhu činu. Silné rozrušení může vzniknout postupně, ale i náhle a prudce. Stejně tak 

může mít i povahu náhlé afektivní reakce na okamžitě vzbuzený strach, úlek, zmatek, apod. 

A právě strach, úlek nebo zmatek se podřazují pod obecný pojem tzv. omluvitelných hnutí 

mysli, která pocházejí z polehčujících a pochopitelných duševních stavů jednající osoby.
136

 

Útok v případě nutné obrany či nebezpečí u krajní nouze pak působí jako vnější podnět, 

který takovýto stav může vyvolat.  

Co se týče samotné intenzity, podobně jako u polehčující okolnosti dle § 41 písm. b) 

trestního zákoníku, vyžaduje skutková podstata zabití silné rozrušení. Podněty v podobě 

útoku či nebezpečí tedy musí být mimořádné intenzity a závažnosti, aby vyvolaly 

požadovaný stav. Z podstaty věci pak vedle demonstrativně vyjmenovaných omluvitelných 

hnutí mysli existují i další možné důvody způsobující privilegující silné rozrušení. 

Na druhou stranu silné rozrušení může nepochybně mít svůj původ i v hnutí mysli, které 

bychom mohli a contrario nazvat jako neomluvitelné. Sem bude patrně patřit vztek či hněv 

vůči poškozenému, který však nepramení z toho, že by se poškozený choval protiprávně, 

dále afektivní touha po pomstě, apod. Takové jednání by nemělo obrannou povahu, ale 

povahu útoku. Hasch k tomu dodává, že „nemůže jít ani o rozrušení vzniklé v reakci na 

vypjatou situaci, do které se pachatel dostal svým nezákonným nebo nemorálním 

chováním“
137

. Takováto neomluvitelná hnutí mysli, které sice způsobila stav silného 

rozrušení, rozhodně nelze vzhledem k původu tohoto rozrušení privilegovat. 

Překročí-li pachatel meze nutné obrany či krajní nouze tím, že v silném rozrušení mající 

svůj původ v omluvitelném hnutí mysli, usmrtí jiného, lze daný čin kvalifikovat jako zločin 

zabití. Další příčinou silného rozrušení může být předchozí zavrženíhodné jednání pachatele, 

které se může vázat zejména na případy excesu z nutné obrany, a na které se nyní podíváme.   

2.3.1.2. Provokace 

Jak již bylo citováno výše, Šámal označuje předchozí zavrženíhodné jednání 

poškozeného, v jehož důsledku pachatel poškozeného usmrtil, jako tzv. provokaci. Pro 
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 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2009, 

str. 1327  

137
 Hasch,K. IN: Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, s.r.o., 2009, str. 478 
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zjednodušení v této části zkratku „provokace“ použijeme i my s upozorněním, že se nejedná 

o provokaci, o které jsme hovořili v rámci vyprovokovaného útoku u nutné obrany a 

nebezpečí u krajní nouze. Provokace na tomto místě spíše označuje jakési vynucení 

(donucení) k útoku ze strany pachatele jednáním poškozeného, ačkoliv ten takto nejednal 

s úmyslem pachatele k útoku vyprovokovat.  

Mezi autory není shoda ohledně toho, zda se pachatel musí dostat do stavu silného 

rozrušení
138

 (jako u případu afektdeliktů), nebo stačí toliko předchozí zavrženíhodné jednání 

poškozeného. Šámal výkladem dochází k druhé ze zmíněných variant, a říká, že „jako zabití 

bude posuzováno i jednání pachatele, který nebude v rozhodné době v silném rozrušení a 

dokonce bude v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného jednat 

s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, což je i pochopitelné, neboť pachatel se v 

takových případech často obává poškozeného, který vůči němu jednal zavrženíhodným 

způsobem, a proto se na čin připraví tím, že si ho rozmyslí nebo ho předem uváží“
139

. Stejně 

tak Hořák
140

 se přiklání k této variantě a hovoří o zmíněném znaku jako o specifické 

pohnutce. Tím samozřejmě není vyloučeno, aby pachatel v silném rozrušení jednal, přitom je 

dokonce možné, že i v těchto případech bude zároveň pachatel právě v silném rozrušení 

zapříčiněným provokací poškozeného. 

Za provokaci lze považovat zejména příkře amorální bezcitné jednání poškozeného, 

který např. pachatele fyzicky či psychicky týral, zavrženíhodným způsobem sexuálně či 

jinak zneužíval, apod. Z uvedených případů je patrné, že se musí jednat o zvlášť závažné 

odsouzeníhodné jednání provokujícího, aby bylo možné jeho usmrcení privilegovat, neboť i 

význam objektu zločinu zabití – tedy život – je mimořádně vysoký. Provokace tak bude 

muset směřovat rovněž proti zájmům  jako jsou život, zdraví, lidská důstojnost či svoboda 

(rozhodování v sexuální oblasti) a musí být v příčinné souvislosti s usmrcením. Majetkové 

zájmy pachatele pak budou moci být důvodem privilegování usmrcení jen v zcela 

ojedinělých případech (ožebračení ze strany poškozeného vedoucí k akutní existenční nouzi). 

Celkový výklad použití této podmínky u případu zabití tak bude spíše restriktivní. 

Hořák upozorňuje na skutečnost, že „zavrženíhodné jednání poškozeného nemusí 

směřovat výhradně proti samotnému pachateli zabití ani jeho blízkým osobám,“ a k tomu 

uvádí příklad pachatele, který usmrtí neznámého člověka týrající v jeho přítomnosti obzvlášť 

zranitelnou osobu (dítě, ženu či starce), a tím překročí meze nutné obrany (resp. dojde 

k excesu v rámci pomoci v nutné obraně).
141

 

Jednání poškozeného může být jednorázovým útokem, poškozený ale může též vyvolat 

nebezpečí, a to udržovat i delší dobu. Proti takovému jednání pak je nepochybně možné 

jednat v nutné obraně či krajní nouzi. Překročí-li jednající osoba meze nutné obrany či krajní 
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nouze tím, že provokující osobu usmrtí, bude možné daný exces za výše uvedených 

podmínek kvalifikovat jako zabití. 

Tolik k trestnému činu zabití,  který bude někdy patrně možné vhodně kvalifikovat 

excesy z nutné obrany a krajní nouze. Pro úplnost zbývá dodat, že § 141 odst. 2 obsahuje 

kvalifikační okolnosti, které rovněž aplikaci na naši problematiku nevylučují. Jejich 

rozebírání by však již překračovalo téma této práce. Proto se nyní v krátkosti podíváme dále 

na jinou použitelnou privilegovanou skutkovou podstatu – ublížení na zdraví z omluvitelné 

pohnutky. 

2.3.2. Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky 

Privilegovaná skutková podstata ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky byla do 

trestního zákoníku zařazena zákonem č. 309/2009 Sb. v době platnosti nového trestního 

zákoníku, avšak ještě před jeho účinností. Její znění nalezneme v § 146a trestního zákoníku. 

Ustanovení se rozpadá do dvou základních skutkových podstat, přičemž odst. 1 hovoří o 

způsobení ublížení na zdraví a odst. 3 o způsobení těžké újmy na zdraví. Pro oba odstavce je 

společné, že postihují úmyslné způsobení ublížení na zdraví (resp. těžké újmy na zdraví) 

v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo 

v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. 

Z uvedeného plyne, že znění této privilegované skutkové podstaty je co do podmínek 

shodné se zněním skutkové podstaty zabití (pochopitelně mimo způsobených následků). 

Situace u obou podkategorií ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky tak můžeme rovněž 

rozdělit na případy afektdeliktů a provokací. V dalším můžeme odkázat přiměřeně na výklad 

o trestném činu zabití. 

Pro úplnost je třeba zmínit § 146a odst. 2, kvalifikované skutkové podstatě 

k úmyslnému ublížení na zdraví dle 146a odst. 1, kde je jako kvalifikační znak způsobení 

těžké újmy na zdraví, a dále § 146 odst. 4 jmenující kvalifikační okolnosti k oběma 

základním skutkovým podstatám, a rovněž § 146 odst. 5 jmenující k nim jako kvalifikační 

okolnost způsobení smrti. Bližší výklad by patrně přesahoval účel této práce, proto 

nebudeme tyto znaky blíže rozebírat. 

Závěrem k tématu užití privilegovaných skutkových podstat na případy překročení mezí 

nutné obrany a krajní nouze můžeme shrnout, že jejich zařazení do trestního kodexu je 

nepochybně správným krokem ve prospěch jednajících osob. Pro případy excesů a jejich 

hodnocení tak dostávají orgány činné v trestním řízení nástroj, jakým mohou více zohlednit 

toto velmi citlivé a veřejností sledované téma. Na druhou stranu však bude na tyto orgány 

nepochybně kladen vyšší nárok v rámci dokazování subjektivní stránky excesu. Patrně lze 

očekávat, že řada osob, které očividně překročí meze nutné obrany či krajní nouze, povede 

svou obhajobu v uvedeném duchu, a ve spojení se zásadou in dubio pro reo  je zde určité 

riziko zneužívání těchto skutkových podstat ze strany obviněných.  

Vedle nástrojů snižujících obecnou trestní sazbu je tak užití privilegovaných 

skutkových podstat dalším možným právním důsledkem překročení mezí nutné obrany a 

krajní nouze. Nyní se podíváme na poslední, čtvrtou větev možných právních důsledků -  

úplné vyloučení trestní odpovědnosti. 
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2.4. Úplné vyloučení trestní odpovědnosti 

O vyloučení trestní odpovědnosti se hovoří především v souvislosti s nedbalostním 

excesem. Takovéto vyloučení podporoval již Zigo v souvislosti s nutnou obranou, který 

upozorňoval na to, že osoba jednající v nutné obraně se vystavuje nejen nebezpečí ze strany 

útočníka, ale i nebezpečí trestního stíhání v případě, že dojde k excesu spočívajícím 

v ublížení na zdraví, které bude útočníkovi způsobeno třeba i z nedbalosti. V případě, že 

bude jednající osoba za tuto nedbalost odsouzena, v budoucnu již v nutné obraně 

nevystoupí.
142

 Odsouzení pak bude mít negativní vliv i na širší veřejnost. Tuto tezi lze 

nepochybně vztáhnout i na případ nedbalostního excesu u krajní nouze. 

Vokoun tuto myšlenku podporuje tvrzením, že „patrně lze očekávat, že prohlášení 

nedbalostního excesu za beztrestný by bylo výraznou garancí právní jistoty zakročujících 

občanů a stimulovalo by jejich uvědomělý a rázný postoj proti pachatelům protispolečenské 

činnosti. V této souvislosti lze poukázat na problematičnost účelu trestu ukládaného 

v případě nedbalostního excesu, a to jak z pohledu speciální, tak generální prevence“
143

.   

Proti tomu vystupuje Jebavý, podle něhož je takový přístup nemyslitelný, neboť „nelze 

tolerovat a ponechat bez trestního postihu nedbalostní ublížení na zdraví. Jinak by byl 

zaveden pro tyto případy režim nesouměrný s jinými případy nedbalosti, což by odporovalo 

základním zásadám trestního práva“
144

. Otázka postihu nedbalostního excesu je tak 

sporadická, přesto nejspíše nebude tolik aktuální, neboť případný postih za nedbalostní 

trestný čin není dle platného znění zákona příliš přísný. Patrně by však nebylo vhodné 

postavit nedbalostní exces na úroveň okolnosti vylučující protiprávnost.  

Možnou cestu předkládá Kuchta, který v souladu s Vokounem, preferuje u 

nedbalostního excesu beztrestnost, přičemž samotný exces by zůstával protiprávním.
145

 

Opačný přístup by měl negativní nepřiměřené dopady na útočníka, neboť ten by proti jednání 

druhé osoby nemohl použít nutné obrany ani krajní nouze, neboť v daném případě by její 

jednání nebylo protiprávní. Takovýto přístup však trestní zákoník nezakotvuje, a proto je 

popsaného stavu možno docílit pouze prostřednictvím institutu upuštění od potrestání. 

Takový postup je však toliko na úvaze soudu, což nemůže dát osobám dostatečnou garanci, a 

případný postih za nedbalostní exces jim tak stále hrozí. S tímto vědomím nelze jednání 

v nutné obraně či krajní nouzi občanům vždy doporučit. 

                                                      

142
 Zigo, J.: Vybočenie z medzi nutnej obrany, Praha: Socialistická zákonnost, 1974, str. 582 
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 Vokoun, R.: Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze, Praha: Acta Universitatis 
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3. SHRNUTÍ A ÚVAHA DE LEGE FERENDA 

V této části jsme se věnovali zejména jednotlivým možným důsledkům překročení mezí 

nutné obrany a krajní nouze. Z uvedeného plyne, že trestní zákoník pamatuje na hodnocení 

případů excesů a dokáže zohlednit jejich specifickou odlišnost od trestných činů spáchaných 

za běžných okolností, ačkoliv obě situace jsou kvalifikovány na základě stejných obecných 

zásad. 

Problematickou částí zůstává již několikrát kritizovaná konstrukce řady institutů toliko 

jako možnosti soudu k jejich aplikaci. Zvláště citelné to pak může být zejména u popisované 

speciální polehčující okolnosti. Pozitivní změnou oproti trestnímu zákonu z roku 1961 je 

naopak možnost mimořádného snížení trestu bez omezení minimální výše dolní hranice po 

snížení a zavedení dvou zmíněných privilegovaných skutkových podstat. 

Tyto privilegované skutkové podstaty nepochybně pokryjí řadu excesů, které budou mít 

za následek usmrcení jiného či ublížení na zdraví. Přesto si lze představit mnoho dalších 

situací, kdy dojde za stejných privilegujících subjektivních podmínek (jaké jsou u zabití a 

ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky) k jinému následku. Takové činy budou muset být 

již kvalifikovány pouze podle zásad, o kterých jsme hovořili, neboť žádné další 

privilegované skutkové podstaty trestní zákoník neobsahuje. 

Je tedy otázkou, zda by nebylo vhodné pro některé případy excesu zakotvit obecnou 

privilegovanou skutkovou podstatu, zejména k problematice překročení mezí nutné obrany, 

ale i krajní nouze. Vokoun toto podporuje, když říká, že „rozrušení, strach, úlek nebo jiné 

psychické momenty mohou způsobit nejen subjektivní nemožnost správně hodnotit situaci 

(např. přesně vymezit rozsah a druh hrozící škody, následky vlastního jednání, apod.), tedy 

vyvolat zcela nezaviněné překročení „objektivních“ mezí z omluvitelného důvodu. Tyto 

psychické stavy, zejména též ve spojení s objektivními nezřejmými fakty, mohou odůvodnit 

rovněž zaviněné, zejména nedbalostní jednání osoby, která útoku nebo jinému nebezpečí 

čelí“
146

. Možnost užití privilegované skutkové podstaty by tak bylo namístě.     

Přesto je třeba konstatovat, že vzhledem k poměrně široce benevolentnímu nastavení 

mezí krajní nouze a nutné obrany zvláště, není potřeba privilegovaných skutkových podstat 

akutní, zvláště lze-li užít a vyvodit poměrně širokou škálu právních důsledků a změkčujících 

institutů, o kterých jsme hovořili v této části práce. Je tak pouze již na orgánech činných 

v trestním řízení, jak posoudí danou situaci, a zda užijí instrumentů, které jim trestní zákoník 

dává.  

Bohužel, stávají se případy, kdy není případ jako vybočení z mezí nutné obrany
147

 či 

krajní nouze vůbec kvalifikován. Pak není pochopitelně ani možné stav přítomné okolnosti 
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trestního zákoníku, aniž by u něj bylo zohledněno, že zde byl stav nutné obrany. 
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vylučující protiprávnost při excesu zohlednit a užít některých zmírňujících ustanovení. Na 

tomto místě by však patrně nepomohla ani sebelepší právní úprava. 

Dolenský toto demonstroval u případu nutné obrany velmi výstižně takto: „Jeden 

obhájce mi řekl, že nutná obrana je v praxi daleko častější, než by se na první pohled zdálo a 

že ani soudy, ani obhajoba jí nevěnují větší pozornost. Podle jeho názoru bývá velká 

nedůvěra k tvrzení obhajoby, že šlo o nutnou obranu; o procesním postavení rozhodne 

objektivní výsledek zápasu, tj. zraněná osoba je poškozeným a nezraněná obviněným“
148

. 

Někteří obhájci rovněž říkají, že „vyhraje ten, kdo první doběhne na policii“. 

Tento stav není příliš lichotivý, nicméně se již dostáváme spíše do práva procesního. 

Přes všechny obtíže lze závěrem shrnout, že současný stav je možné považovat za poměrně 

vyhovující, budou-li zmíněné instituty náležitě a vhodně aplikovány. Domnívám se tedy, že 

vážnějších legislativních zásahů v oblasti právních důsledků není potřeba. Otázkou ovšem 

zůstává, zda pouhá možnost, nikoliv povinnost, aplikace některých z instrumentů je pro 

jednající osoby dostatečnou zárukou. Obávám se, že nikoliv. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo podat ucelený obraz o tématice překročení mezí nutné obrany a 

krajní nouze, jakož i navazujících právních důsledků plynoucích z daných excesů. V první 

řadě jsme tak zkoumali, co je oním pojmem překročení mezí, a kdy je o tomto pojmu jako 

takovém vůbec možné hovořit. 

Pokud bychom se chtěli striktně držet toho, že pro překročení mezí je potřebné, aby 

daný stav vůbec nastal, tímto pojmem bychom mohli označit pouze vybočení ze zásady 

přiměřenosti, resp. proporcionality. Uvedené rozlišování, ač je nepochybně správné, 

současný trestní zákoník příliš nezohledňuje, a proto jsme se pro zjednodušení k tomuto 

rozlišování neuchýlili ani v této práci. 

Již na základě zkoumání podmínek těchto instrumentů samotných jsme došli k závěru, 

že současné zákonné znění je nastaveno ve prospěch jednající osoby poměrně benevolentně, 

a to zvláště u nutné obrany. Překročení jejich mezí tak může signalizovat závažné formy 

zavinění (zejména u nutné obrany), stejně jako prostou neschopnost jednající osoby určit 

správný způsob jednání. Přesto je třeba říci, že současné nastavení podmínek nutné obrany a 

krajní nouze se jeví jako dostatečné, a rozhodně není třeba hlubších legislativních zásahů. 

Co se týče možných právních důsledků excesů, zjistili jsme, že trestní zákoník 

poskytuje poměrně široké spektrum instrumentů, kterými je možné daný stav zohlednit. 

Bohužel řada těchto prostředků je konstruována toliko jako možnost, nikoliv jako obligatorní 

povinnost jejich aplikace. To staví jednající osobu do nejisté situace a nedává ji dostatečnou 

záruku zohlednění její výchozí pozice při spáchání excesu, což většina autorů po právu 

kritizuje. Na druhou stranu by mohla nastat situace, kdy se jednající osoba dopustí opravdu 

hrubého úmyslného excesu a obligatorní použití privilegujících ustanovení by její trest 

nepřiměřeně snížily. 

Je tedy otázkou, zda ponechat soudu takto široký prostor pro vlastní uvážení, či 

prosazovat obligatorní aplikaci určitých ustanovení na případy excesu s rizikem toho, že 

vážné excesy zůstanou potrestány nepřiměřeně mírně.  Budou-li soudy a další orgány činné 

v trestním řízení s ustanoveními o nutné obraně a krajní nouzi, jakož i o právních důsledcích 

řádně zacházet, je patrně vhodnější přiklonit se k řešení prvnímu. Takové záruky však 

jednající osobě dány být nemohou, přesto se však, i právě s ohledem na benevolentní 

podmínky nutné obrany a krajní nouze, jeví stávající úprava jako vyhovující. 

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze je tématem, 

kterému by bylo nepochybně možné věnovat daleko více prostoru. Při výběru jednotlivých 

kapitol a určování jejich rozsahu, stejně jako hloubky rozebírání jednotlivých problémů, 

jsem se snažil vše zapracovat tak, aby celkové poselství této práce bylo co nejvýstižnější. 

I z toho důvodu jsem se nakonec rozhodl nezařadit kapitolu o automatických obranných 

systémech. Stejně tak by si hlubší pojednání zasloužilo i téma obrany proti útokům úředních 

osob. Přesto věřím, že vyvážení textu splnilo svůj cíl naznačený již v samotném úvodu a 

čtenář odpustí absenci některých témat, které jsem již nestačil pojmout do této diplomové 

práce.     
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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.       
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ABSTRACT 

The Notion and Legal Consequences of the Transgression  

of Exceeding the Limits of Self-defense and Distress 

 

Diploma thesis called „The Notion and Legal Consequences of the Transgression of 

Exceeding the Limits of Self-defense and Distress„ is based on Criminal Code, Act N. 

40/2009 Coll., as applicable to 1 December, 2011. The thesis deals with legitimate self-

defense and distress, as two circumstances excluding illegality, which belong to basic human 

rights, that everyone can by himself avert attack or danger threatening his interest protected 

by the Criminal Code.  

Thesis´s insight of legitimate self-defense and distress is based on situations when 

person exceeds allowable bounds of legitimate self-defense and distress, and it´s behavior 

becomes lawless and punishable.   

First part deals with circumstances excluding illegality as a term including legitimate 

self-defense and distress. Second part is based on actual characteristic and conditions of 

legitimate self-defense, together with specification of statutory legal limits of behavior in 

legitimate self-defense and distress.   

In following third part concepts of exceeding limits of legitimate self-defense and 

distress are analyzed in detail. There is a description how acting person can extravagate these 

limits. Nonobservance of time limits, nonobservance principles of proportionality and 

subsidiarity and, at last, presence of duty withstand danger are depicted in case of distress. In 

case of legitimate self-defense, aberration from time limits and from adequate defense is 

discussed.  

Last fourth part dedicates to qualification of exceeding limits of legitimate self-defense 

and distress and particular legal consequences resulting from. It comprises of decreasing of 

general penal rates by attenuating circumstances and withheld sentence. Privileged facts of 

homicide and battery from justifiable motive, which are quite new in current Criminal Code, 

are examined. After all, possibility of total exclusion of criminal liability is mentioned.   

Diploma thesis offers complex view to behavior in legitimate self-defense and distress 

in case of breaking their bounds for various reasons. Insight of possible legal consequences 

presents wide scale of possibilities how to evaluate these consequences, including discourse 

about if current legal regulation is sufficient to making provision for act, which wrongdoer 

has perpetrated from reason to exceed limits of legitimate self-defense and distress. 
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