
ABSTRAKT 

Účelom tejto diplomovej práce je hlboko rozobrať problematiku nutnej obrany ako 

okolnosti vylučujúcu protiprávnosť. Pre možnosť porovnania jej úpravy v iných krajinách 

a pre lepšie pochopenie jej samotnej podstaty sa táto práca okrem českej úpravy zameriava aj 

na slovenskú a írsku právnu úpravu NO. Z toho dôvodu je táto práca rozdelená na 4 kapitoly, 

pričom 3 z nich pojednávajú o nutnej obrane v inej krajine.   

Prvá časť stručne zobrazuje vývoj inštitútu nutnej obrany od roku 1852. 

Druhá časť sa zameriava hlavne na obecné poznatky nutnej obrany a jej uplatnenie 

v judikatúre. Rozpísané sú jej hlavné definičné znaky, jej prípustnosť pri konkrétnych 

trestných činoch ako aj jej vzťah k takzvaným automatickým obranným zariadeniam. 

Tretia (slovenská) časť rieši hlavne odlišné znaky od českej úpravy NO a posudzuje, 

ktorá úprava je lepšia a prečo. Taktiež pojednáva o tom, aký význam majú dané odlišnosti 

v praxi, ktorá úprava je pre obrancu prijateľnejšia a ktorá je naopak ľahšie zneužiteľná.  

Štvrtá časť sa zameriava na írsku právnu úpravu NO, ktorá, ako je zvykom 

u angloamerického právneho systému, je postavená hlavne na súdnej praxi vo forme 

precedensov. Nakoľko sa jedná o výrazne sa odlišujúcu úpravu od tej českej, je písaná v 

širšom rozsahu so snahou poukázania na jednotlivé rozdiely.  

Túto prácu som sa snažil písať spôsobom, aby bola zrozumiteľná tak ako pre ľudí 

s právnym vzdelaním, tak aj pre laikov, ktorí sa nepohybujú v právnom prostredí, ale chceli 

by sa niečo dozvedieť o nutnej obrane, ako napríklad o možnosti jej uplatnenia v praktickom 

živote. Na základe toho je v diele použitých aj veľa modelových, či predtým súdne riešených 

situácii, ktoré majú čitateľovi priniesť lepšiu predstavu k danej problematike. 

Ako súčasť tejto práce je tiež aj príloha, ktorej obsahom je výsledok z prieskumu o nutnej 

obrane. Respondenti boli vybraní zo širokej verejnosti  a jeho účelom bolo zistiť povedomie 

občanov o NO ako aj ich prípadnú predošlú skúsenosť s útokom/obranou. 


