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ÚVOD 

 V prípade, že osoba svojím jednaním naplní skutkovú podstatu trestného činu 

a splní ďalšie zákonom predpokladané okolnosti (vek, svojprávnosť, atď.), ktoré sú 

obsadené v trestnom zákonníku, stáva sa táto osoba za svoje konanie trestnoprávne 

zodpovedná a pri preukázaní viny je udelená sankcia. Preukazovanie viny, ako aj 

udeľovanie sankcie má v rukách štát, ktorý túto činnosť vykonáva skrz štátom 

vytvorené orgány, ktoré nakladajú s určitou mierou oprávnení. Medzi tieto orgány patria 

taktiež ozbrojené bezpečnostné orgány, ktoré okrem iného svojím pôsobením majú 

predchádzať  páchaniu trestnej činnosti, a v prípade jej spáchania zmierňovať následky 

trestného činu.  

Zákonodarca však pri tvorbe trestnoprávnej úpravy počítal tiež s prípadmi, kde 

včasný zásah bezpečnostných zložiek nebude možný a prípadná obeť si v neľahkej 

situácii musí poradiť sama, pričom pre ochranu zákonom chráneného záujmu musí 

nevyhnutne obetovať záujem iný. Zákonodarca tak pre tieto účely uzákonil takzvané 

okolnosti vylučujúce protiprávnosť, ktoré pri dodržaní podmienok zabezpečujú 

nesankcionovanie osôb za spáchanie činu inak trestného. Tieto okolnosti sú zakotvené 

v tretej hlave trestného zákonníka a sú nimi krajná núdza, nutná obrana, zvolenie 

poškodeného, prípustné riziko a oprávnené použitie zbrane. 

V tejto diplomovej práci sa budem zaoberať výlučne jednou okolnosťou 

vylučujúcu protiprávnosť, a síce nutnou obranou. Samozrejme tento inštitút nie je 

uznávaný len v českom právnom systéme, ale i v okolitých štátoch, ktoré taktiež 

upravujú nutnú obranu ako možnosť beztrestného, inak protiprávneho konania. Preto 

písanie okrem českej úpravy budem venovať pozornosť aj írskej právnej náuke ako 

zástupcovi angloamerického právneho systému a slovenskej úprave ako druhému 

zástupcovi kontinentálneho právneho systému. Taktiež sa budem snažiť poukázať na 

jednotlivé rozdiely právnych úprav a vyjadrím svoje názory, ktorá právna úprava nutnej 

obrany je lepšia a prečo. 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 
 

1 HISTÓRIA NUTNEJ OBRANY 

Počiatky nutnej obrany môžeme nájsť už v zákone č. 117/1852 ř.z., Zákon 

trestní o zločinech, přečinech a přestupcích, ktorý v § 2 ods. 1 písm. g) hovoril o tom, že 

o zločin sa nejedná „když skutek se stal z neodolatelného donucení nebo u výkonu 

spravedlivé nutné obrany.“ Toto ustanovenie taktiež bližšie špecifikovalo nutnú obranu 

tak „[ž]e však tu byla spravedlivá nutná obrana, za to má se míti jen tehdy, když lze 

z povahy osob, času, místa ze způsobu útoku nebo z jiných okolností důvodně souditi, že 

pachatel užil toliko obrany potřebné, aby odvrátil od sebe neb od jiných protiprávný 

útok na život, na svobodu nebo na jmenní; nebo že toliko z poděšení, ze strachu nebo z 

leknutí vykročil z mezí takové obrany.“ V tomto ustanovení môžeme vidieť, že prvotná 

úprava NO pripúšťala možnosť prekročenia medzí nutnej obrany v prípade vydesenia, 

strachu alebo zľaknutia. K tomu sa ale ešte podrobnejšie dostanem v nasledujúcich 

kapitolách. 

 O niečo neskoršie, v období keď Československo bolo súčasťou východného 

bloku, bol prijatý nový trestný zákon, ktorý výrazne taktiež upravil znenie nutnej 

obrany s prihliadnutím, na v tej dobe súčasný, socialistický režim. Zákon č. 86/1950 

Sb., Trestní zákon zakotvoval nutnú obranu v § 8, ktorý ju definoval tak, že „[j]ednání 

jinak trestné, jimž někdo odvrací útok na lidově demokratickou republiku, její 

socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu nebo na jednotlivce, není trestným 

činem, jestliže útok přímo hrozil nebo trval a obrana byla útoku přiměřená.” V tomto 

ustanovení taktiež môžeme vidieť, aký výrazný vplyv malo obdobie socializmu na 

vtedajšiu právnu úpravu. 

 Zmenu trestného zákona z roku 1950 priniesol zákon č. 140/1961 Sb., Trestní 

zákon, ktorý nutnú obranu zadefinoval v § 13 v znení, že „[č]in jinak trestný, kterým 

někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není 

trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla li obrana zcela zjevně nepřiměřená 

způsobu útoku.“ Toto poňatie nutnej obrany je už obsahovo zhodné s tou našou 

súčasnou úpravou. Jediný rozdiel, ktorý nastal je, že slovné spojenie “tímto zákonem“ 

bolo nahradené slovným spojením “trestním zákonem“. Význam tejto zmeny si 

rozoberieme trochu podrobnejšie v neskorších kapitolách.  
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2 NUTNÁ OBRANA V ČESKEJ REPUBLIKE 

2.1 Pojem nutnej obrany 

Definícia nutnej obrany, ktorá je zakotvená v § 29 zákona č. 40/2009 Sb., 

(trestní zákonník) si zachovala svoju obsahovú podobu už od roku 1961. Toto 

ustanovenie v prvom odstavci vymedzuje nutnú obrana ako jednanie osoby, ktorá 

odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok, ktorý smeruje proti záujmom chránených 

trestným zákonníkom, ako je napríklad život, zdravie, sloboda, majetok a podobne. 

Druhý odstavec paragrafu 29 vylučuje možnosť odvolávania sa na inštitút nutnej obrany 

v tom prípade, ak obrana osoby voči útočníkovi bola zjavne neprimeraná spôsobu 

útoku, ktorému obranca čelil. Definícia nutnej obrany je pomerne široká a je možné pod 

daný inštitút zahrnúť rozsiahlu škálu prípadov.  

Podľa Evy Janečkovej táto neurčitosť textu zákona dáva veľký priestor pre 

aplikáciu a výklad nutnej obrany ako inštitútu, vďaka ktorému je osoba v postavení 

obrancu oprávnená hájiť svoje záujmy, proti ktorým môže byť protiprávny útok 

smerovaný.
1
  

Inými slovami môžeme povedať, že jednanie osoby v postavení obrancu, 

ktorého čin proti útočníkovi by inak napĺňal skutkovú podstatu trestného činu, pri 

dodržaní zákonom stanovených podmienok, nie je trestným činom. Nakoľko obranca 

svojim konaním chráni rovnaké záujmy, ktoré sú chránené TZ, nejedná v rozpore 

s účelom TZ, ale naopak, v súlade s ním.  

Pri aplikácii nutnej obrany dochádza k stretu záujmov chránených trestným 

zákonníkom.
2
 Chránené záujmy sú bližšie rozvinuté v jednotlivých hlavách TZ, ktorými 

sú život, zdravie, sloboda, súkromie, dôstojnosť, majetok a tak ďalej. Nezáleží na tom, 

či sa jedná o záujem jednotlivca ako fyzickej či právnickej osoby, alebo záujem 

spoločnosti ako celku (napríklad utajované informácie chránené zvláštnym zákonom). 

Vždy však musí ísť o záujem, ktorý je chránený trestným zákonníkom, pretože „záujmy, 

ktoré nechráni trestní zákonník, nemôžu nim byť chránené ani v zmysle beztrestnosti za 

podmienok nutnej obrany.“
3
   

                                                           
1
 JANEČKOVÁ, Eva. Právní aspekty sebeobrany. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní rukověť (Wolters 

Kluwer ČR), s. 34. 
2
 IVOR, Jaroslav. Trestné právo hmotné: Všeobecná časť. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. 

Bratislava: Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010, s. 161. 
3
 JANEČKOVÁ, Eva. Právní aspekty sebeobrany. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní rukověť (Wolters 

Kluwer ČR), s. 35. 



 

- 4 - 
 

Pre lepšiu predstavu môžeme použiť jednoduchú modelovú situáciu, kde osoba 

A v postavení útočníka fyzicky napadne osobu B, ktorá je v postavení obrancu, pričom 

v dôsledku útoku dochádza k porušeniu (alebo ohrozeniu) zákonom chránených 

záujmov osoby B, ako je napríklad zdravie alebo život. K tomu, aby osoba B mohla 

rýchlo a efektívne odvrátiť útočníkov útok, začne sa brániť, respektíve vykoná 

protiútok, kde zároveň dochádza k ohrozeniu záujmov osoby A. Na jednej strane stojí 

teda zákonom chránený záujem obrancu (zdravie, život) a na druhej strane stoja rovnaké 

záujmy útočníka (zdravie, život), ktoré je nutné obetovať aby bolo možné útok odvrátiť 

a tak aplikovať inštitút nutnej obrany. Môžeme teda povedať, že sa jedná o uplatnenie 

práva proti bezpráviu, kde svojpomoc nahrádza nedostatok ochrany zo strany orgánov 

verejnej moci.  

Hlavným princípom nutnej obrany je umožniť tak ako fyzickým, tak aj 

právnickým osobám obranu svojich, poprípade iných záujmov chránených trestným 

zákonníkom,  nakoľko včasný zásah orgánov verejnej moci v mieste a čase útoku nie je 

vždy možný. Ďalej platí zásada, že riziko vyvolané útokom nesie útočník a nie obranca, 

pretože práve kvôli protiprávnemu jednaniu útočníka je obranca nútený využiť inštitútu 

nutnej obrany.
4
 

2.2 Útok 

 Existuje právny názor, že „[z]mysel nutnej obrany súvisí s pojmom útoku. Len 

voči útočníkovi je nutná obrana prípustná.“
5
 Legálnu definíciu útoku v zákone 

nenájdeme. No podľa Jiřího Jelínka, útok môžeme definovať ako „úmyselné, 

protiprávne jednanie človeka, ktoré je nebezpečné pre spoločnosť.“
6
 Inými slovami je 

teda možné útok nazvať ako určitý druh nebezpečenstva, ktorý ohrozuje záujem 

chránený TZ, pričom z hľadiska chránených záujmov Josef Kuchta rozoznáva „štyri 

možnosti jednania, ktorými sú: 

 novo vzniknuté ohrozenie záujmu, 

 zvýšenie už existujúcich ohrození či rizík, 

 udržiavanie už existujúcich ohrození či rizík, 

                                                           
4
 JANEČKOVÁ, Eva. Právní aspekty sebeobrany. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní rukověť (Wolters 

Kluwer ČR), s. 34. 
5
 DOLENSKÝ, Adolf. Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák) [online]. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 2016-01-02]. 
6
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. Student 

(Leges), s. 260. 
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 udržiavanie už vzniknutých porušených záujmov.“
7
 

O možnosti užitia nutnej obrany však budeme hovoriť len v prvých dvoch prípadoch 

jednania, nakoľko u tretej a štvrtej možnosti neexistuje dostatočný stupeň naliehavosti, 

ktorý by bolo potrebné bezodkladne odstrániť. V týchto situáciách (3. a 4. bod) nápravu 

už môžu zaistiť orgány verejnej moci, hoci je evidentné, že riešenie problému sa 

z časového hľadiska výrazne predĺži. Napríklad pre prípadné súdne pojednávanie to 

bude časový interval od podania samotného návrhu, až k vydaniu právoplatného 

rozhodnutia (respektíve jeho výkonom), „ktoré už nejde zvrátiť riadnym opravným 

prostriedkom“
8
 a ktorým sa súdne konanie končí.  

Na osobu útočníka nie sú kladené žiadne významné požiadavky. Môže sa tak 

jednať aj o osobu, ktorá ešte nedosiahla 15. rok života a nie je tak ešte trestnoprávne 

zodpovedná, alebo ktorá v čase útoku nie je príčetná (napríklad ak trpí nejakou 

duševnou chorobou).  

O útoku však nebudeme hovoriť v tom prípade, ak sa jedná o útok zvieraťa (v 

tejto situácii by za splnenia zákonných podmienok bolo možné aplikovať inštitút krajnej 

núdze podľa § 28 TZ). Útok zo strany zvieraťa rámci našej problematiky by bol možný, 

ak by zviera bolo poštvané človekom. V tom momente sa zviera stáva akýmsi 

prostriedkom (alebo nástrojom), ktorý útočník využíva na vedenie útoku. Typicky sa tak 

môže jednať napríklad o poštvanie psa jeho majiteľom.  

 Hoci útok z pravidla bude vo väčšine prípadov posudzovaný ako trestný čin, nie 

je to podmienkou. Inými slovami, útok bude zakaždým protiprávne jednanie, ale nemusí 

naplňovať znaky trestného činu. Napríklad sa môže jednať o slabší fyzický útok proti 

integrite človeka, ktorý nenapĺňa znaky trestného činu ublíženia na zdraví (fackovanie 

osoby), ale môže spadať do protiprávneho jednania na úrovni iného odvetvia práva 

(napríklad správne právo). Eva Janečková jednoducho zovšeobecnila protiprávnosť 

útoku ako útok „ku ktorému útočník nemal právo.“
9
 

 Vo väčšine prípadov útok má formu komisívneho jednania, ale môže mať taktiež 

formu opomenutia, ako napríklad útočníkovo neopustenie a súčasne jeho úmyselné 

protiprávne zotrvanie v byte obrancu. V danom prípade sa bude jednať o trvajúci útok 

                                                           
7
 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 73. 

8
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: obecná část, zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. 

Student (Leges), s. 472. 
9
 JANEČKOVÁ, Eva. Právní aspekty sebeobrany. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní rukověť (Wolters 

Kluwer ČR), s. 36. 
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do tej doby, kým sa nepodarí útočníka dostať von z bytu. Toto tvrdenie podporuje aj 

rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý prijal právny názor že „[n]utná obrana je 

prípustná aj proti útoku, ktorý smeruje proti domovej slobode. V takomto prípade trvá 

útok dovtedy, kým sa nepodarí útočníka, ktorý vnikol do domu alebo do bytu iného s 

úmyslom vykonať tam násilie, z domu alebo z bytu vyhnať.“
10

 Proti osobe ktorá tak 

neoprávnene zotrváva v byte obrancu a narušuje jeho domovú slobodu, je tak možné 

využiť násilie alebo pohrozenie bezprostredného násilia za účelom prinútia osoby k 

opusteniu daného priestoru. K tejto veci tiež prijal Krajský súd v Českých 

Budějoviciach uznesenie, v ktorom sa uzniesol, že „[p]odmienky nutnej obrany môžu 

byť splnené i v prípade, kde oprávnený užívateľ domu núti iného jednaním, ktoré by 

inak bolo trestným činom, napr. pohrozením násilia, aby odišiel z miesta, ktoré používa 

ochrany domovej slobody v ktorom neoprávnene zotrváva.“
11

 

 Ďalším prípadom útoku v omisívnej forme je, kde osoba ma zvláštnu povinnosť 

konať a nečiní tak. Napríklad si predstavme situáciu, kde majiteľ psa ide venčiť svoje 

štvornohé zviera von do parku a ktoré napadne okoloidúceho, pričom majiteľ psa sa len 

nečinne prizerá a nesnaží sa psiemu agresívnemu chovaniu zabrániť. V tomto prípade 

budeme posudzovať mužovo konanie (respektíve nekonanie) ako útok.   

Nie však proti každému útoku je prípustná nutná obrana. Existuje totižto inštitút 

takzvaného “vyprovokovaného útoku“, kde sa osoba zámerne snaží vyvolať napätú 

situáciu (vyprovokovať útočníka), aby na ňom mohla spáchať trestný čin (napríklad 

ublíženie na zdraví podľa v zmysle § 146 TZ) a dovolávať sa potom inštitút nutnej 

obrany. Samotná provokácia útoku tak nebude ospravedlnená a bude posudzovaná ako 

páchanie trestného činu, ku ktorému provokatér smeruje.  

Raz, keď je osoba v postavení útočníka a voči jeho útoku obranca využíva 

inštitútu nutnej obrany, NO voči obrancovmu konaniu nie je prípustná. K tomuto záveru 

prišiel Najvyšší súd, ktorý rozhodol že „[p]roti konaniu v nutnej obrane nie je nutná 

obrana prípustná. Konanie útočníka, namierené proti osobe, ktorá koná v nutnej 

obrane, treba považovať za pokračovanie v útoku bez ohľadu na to, či útok bol od 

začiatku namierený voči osobe, ktorá koná v nutnej obrane, alebo voči inej osobe. 

Osoba, ktorá koná v nutnej obrane, je preto oprávnená prekonať aj tento pokračujúci 

útok voči svojej osobe spôsobom, ktorý nie je zrejme neprimeraný povahe a 

                                                           
10

 Rozsudok Najvyššieho súdu v Bratislave z roku 1978 sp. zn.: 4 Tz 40/78. 
11

 Uznesenie Krajského súdu v Českých Budějoviciach z roku 1996 sp. zn.: 4 To 360/96. 
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nebezpečnosti útoku.“
12

 Ako jednoduchý príklad môžeme uviesť situáciu, kde lupič 

s úmyslom získať majetkový prospech pod hrozbou násilia od okoloidúceho narazí na 

odpor zo strany obete, ktorá sa aktívne bráni, teda vykonáva protiútok. Lupič sa nemôže 

v danej situácii odvolávať na nutnú obranu, pretože on bol iniciátorom počiatočného 

útoku a jeho prípadné prekonávanie odporu brániacej sa osoby bude posudzované ako 

trvajúci útok.  

Podľa súčasnej právnej úpravy, nutná obrana je prípustná proti útoku, ktorý 

“priamo hrozí“ alebo “trvá“. V jednotlivých prípadoch je teda veľmi dôležité 

posudzovať hlavne časové hľadisko útoku, pretože následné určenie časového hľadiska 

je zásadné pre zistenie toho, či sa bude jednať o nutnú obranu alebo nie.  

O Priamo hroziaci útok pôjde vtedy, kde porušenie zákonom chráneného záujmu 

s určitosťou nastane (napríklad keď útočník tasí zbraň a chystá sa vystreliť). O trvajúci 

útok pôjde vtedy, kde k narušeniu zákonom chráneného záujmu už došlo a stále 

pretrváva (typicky pri obmedzení osobnej slobody). Pomocným prostriedkom pre 

určenie časového hľadiska útoku (hlavne v prípade priamo hroziaceho) môže byť 

vývojové štádium trestného činu. Zatiaľ čo pri pokuse trestného činu môžeme už 

hovoriť o priamo hroziacom útoku, rámci prípravného štádia TČ bezprostredne útok 

ešte nehrozí. Každopádne môžu nastať aj prípady, kde nutnú obranu je možné aplikovať 

už v samostatnom prejave úmyslu spáchať trestný čin. Typicky sa môže jednať o prejav 

osoby (hroziaca napadnutím), ktorá je známa svojou násilnou povahou. V danom 

prípade obranca nie je povinný čakať „až sa z útoku hroziaceho vyvinie útok priamo 

hroziaci alebo trvajúci, pretože by sa tým vystavoval neprimeranému 

nebezpečenstvu.“
13

 Inými slovami to môžeme zhrnúť, že „rozhodne nie je nutné čakať, 

než útok začne, než útočník zasadí prvú ranu.“
14

  

V prípade, kde už došlo k dokonaniu trestného činu a škodlivý následok stále 

trvá (ozbrojený muž drží inú osobu v zajatí), môžeme hovoriť o trvajúcom útoku proti 

ktorému (tak ako aj proti priamo hroziacemu útoku) je nutná obrana prípustná.  

Nutná obrana proti útoku, ktorý už skončil alebo bol prerušený, nie je prípustná. 

Avšak je nutné odlíšiť len akúsi prestávku v boji, po ktorej je možné predpokladať 

                                                           
12

 Rozsudok Najvyššieho súdu v Bratislave z roku 1978 sp. zn.: 4 Tz 40/78. 
13

 JANEČKOVÁ, Eva. Právní aspekty sebeobrany. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní rukověť 

(Wolters Kluwer ČR), s. 38. 
14

 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. Student 

(Leges), s. 262. 
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pokračovanie v útoku. V takomto prípade podmienky nutnej obrany budú stále splnené. 

Príkladom môže byť situácia, kedy útočník zasadí obeti niekoľko rán, na chvíľu od 

útoku upustí, aby si zložil kabát a potom v útoku pokračuje. Odloženie kabátu 

nepredstavuje ukončenie či prerušenie útoku, kde už uplynulo ohrozenie zákonom 

chráneného záujmu a nie je tak možné brániť sa. Ale naopak sa jedná len o krátkodobé 

prerušenie útoku, voči ktorému je nutná obrana ešte stále prípustná.  

Keby bol však daný útok už ukončený a obranca by sa rozbehol za útočníkom 

s úmyslom pokračovať v boji, jednalo  by sa už o vybočenie z miery nutnej obrany, 

takzvaný exces, ktorý si ale viacej rozvedieme v nasledujúcej kapitole.  

Útok však môže v niektorých prípadoch stále trvať, aj keď trestný čin rámci 

útoku už bol formálne dokonaný. Jedná sa napríklad o majetkový trestný čin lúpeže 

podľa § 173 TZ, kde násilné odňatie veci s majetkovou hodnotou a následným útekom 

s korisťou je stále považované za útok, voči ktorému je nutná obrana prípustná.
15

 

Kebyže však lupič bol na úteku bez koristi, nejednalo by sa už o pokračujúci útok a teda 

by už nebolo možné ani aplikovať inštitút NO. Za koncový okamih nutnej obrany je 

možné teda považovať moment, kedy už definitívne pominie ohrozenie zákonom 

chráneného záujmu.  

V prípadoch, kedy nie je zrejmé, či útok ešte trval alebo skončil a nedá sa tak 

jednoznačne určiť, či na strane obrancu nedošlo k excesu, je nutné aplikovať zásadu in 

dubio pro reo, kedy v prospech obžalovaného sa bude daný útok v dobe páchania 

trestného činu považovať za trvajúci a teda bude možné aj v plnej miere aplikuje inštitút 

nutnej obrany.  

Podľa môjho názoru, zásada in dubio pro reo nenájde svoje využitie len 

v prípadoch skúmania toho, či útok ešte trval alebo už nie. Rovnako by to malo byť 

možné aplikovať aj pri nejasnostiach, či útok už hrozil a bolo tak možno aplikovať NO, 

alebo sa jednalo o predčasné “odvracanie“ potenciálneho útoku. V niektorých prípadoch 

sa totižto nedá objektívne určiť ten rozhodujúci moment, kedy konkrétne jednanie zo 

strany útočníka je možné posudzovať ako hroziaci útok.  

 

                                                           
15

 SOLNAŘ, Vladimír. Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. Praha: Academia, 1972, s. 105. 
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2.3 Primeranosť obrany 

 Hlavnou výhodou nutnej obrany a zároveň hlavným odlišujúcim znakom od 

inštitútu krajnej núdze je to, že „nutná obrana nie je viazaná požiadavkou 

proporcionality a subsidiarity.“
16

 Z toho dôvodu bude mať nutná obrana ako okolnosť 

vylučujúca protiprávnosť široké uplatnenie. Rozhodujúcim faktorom pre posudzovanie 

NO bude primeranosť, teda „vzťah intenzity útoku a obrany.“
17

  

Podľa TZ sa nebude jednať o nutnú obranu, ak je obrana celkom zjavne 

neprimeraná spôsobu útoku. Slovné spojenie „celkom zjavne“ má v tejto veci kľúčový 

význam, nakoľko výrazne posilňuje postavenie obrancu, ktorý môže pri odvracaní 

útoku použiť neprimeranú, no nie už celkom zjavne neprimeranú obranu. Inými slovami 

môžeme povedať, že “len neprimerané“ vybočenie z nutnej obrany neznamená jej 

automatickú neaplikovateľnosť. Zákonodarca tak zobral do úvahy možné chyby 

obrancu pri odvracaní útoku, ktoré môžu nastať v dôsledku stresu, beznádeje, strachu, či 

iných okolností sprevádzajúce brániacu sa osobu. 

 Primeranosť sa posudzuje ako vzťah medzi intenzitou útoku a obrany, no vždy 

je potrebné mať na pamäti, že „rizika spojené s výkonom nutnej obrany by mal vždy 

niesť v plnom rozsahu útočník.“
18

 Pri posudzovaní primeranosti je nutné 

zohľadňovať „objektívne okolnosti prípadu, ako aj subjektívny stav osoby, ktorá útok 

odvracia, teda ako sa jej javila situácia v čase útoku.“
19

  Bude sa jednať hlavne o osobu 

útočníka (napríklad či ide o muža silnejšej postavy alebo ženy menších 

rozmerov), miesto a čas útoku (odľahlé miesto v lese vo večerných hodinách alebo 

rušná ulica za bieleho dňa), možnosť včasného zásahu zložiek verejnej moci, jednanie 

útočníka ako jednotlivca alebo skupiny, prostriedky použité pri útoku (strelná zbraň, 

nôž, železná tyč), ohrozenie záujmu chráneného trestným zákonníkom (život, zdravie, 

majetok, česť) a podobne.  

 Spôsob obrany (vo vzťahu k spôsobu útoku ako je uvedené v § 29 ods. 2 TZ), 

ktorú si nemožno zamieňať s intenzitou obrany, má tiež výrazný význam pri 

posudzovaní primeranosti NO, pretože napríklad ak v prípade, že obranca má v ruke 

                                                           
16

 JANEČKOVÁ, Eva. Právní aspekty sebeobrany. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní rukověť 

(Wolters Kluwer ČR), s. 40. 
17

 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. Student 

(Leges), s. 263. 
18

 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 140. 
19

 IVOR, Jaroslav. Trestné právo hmotné: Všeobecná časť. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. 

Bratislava: Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010, s. 168. 
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strelnú zbraň, tak rozhodujúcim faktorom pre posúdenie primeranosti obrany bude, či 

z danej zbrane skutočne aj bude strieľať alebo ju použije len ako prostriedok pre 

intenzívnejší úder na omráčenie útočníka. Potvrdzuje to i judikatúra Najvyššieho súdu 

z roku 1980, ktorý sa uzniesol na tom, že „intenzita obrany a teda primeranosť obrany 

intenzite útoku nie je závislá od použitého prostriedku, ale od toho, ako ho brániaci sa 

použije.“
20

 

 Intenzita obrany musí byť tak silná, aby bola schopná odvrátiť útok. Podľa 

Ústavného súdu, „intenzita obrany, ak má byť spôsobilá odvrátiť útok, môže byť 

zásadne silnejšia, než intenzita útoku.“
21

 Keby intenzita obrany a útoku si boli rovné, 

neumožnilo by nám to efektívny výsledok pre odvrátenie protiprávneho jednania 

útočníka. Preto je nutné, aby intenzita obrany bola silnejšia ako útok a tak mohla 

ochrániť záujem, voči ktorému je útok smerovaný.  

Ďalej podľa Jelínka „pri posudzovaní primeranosti nutnej obrany neplatí 

proporcionalita medzi škodou hroziacou z útoku a škodou spôsobenou obrancom.“
22

 

V súlade s týmto výrokom je aj rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý prijal právny 

názor, že „z hľadiska škody sa primeranosť obrany posudzuje porovnaním škody, ktorá 

bola spôsobená útočníkovi, a škody, ktorá hrozila záujmu chránenému Trestným 

zákonom. Aká škoda hrozila a či škoda spôsobená útočníkovi nebola zrejme 

neprimeraná škode hroziacej z útoku sa posudzuje podľa objektívnych okolností prípadu 

i podľa predstáv brániaceho sa odôvodnených týmito objektívnymi okolnosťami. Od 

brániaceho sa nemožno žiadať, aby vyčkával a spoliehal sa na náhodu, že škoda, ktorá 

objektívne i podľa jeho predstavy z útoku hrozí nenastane, a aby nepoužil primerané a 

dostupné prostriedky obrany, aby hroziaci útok znemožnil a útočníka zneškodnil.“
23

 

Stále však nesmieme zabúdať, že pomer medzi škodou vzniknutej v obrane a hroziacou 

škodou plynúcej z útoku, nesmie byť “celkom zjavne“ neprimeraný, čo by mohlo mať 

v konečnom dôsledku za následok zmarenie možnosti dovolávania sa inštitútu nutnej 

obrany.  

                                                           
20

 Rozsudok Najvyššieho súdu v Bratislave z roku 1980 sp. zn.: 5 Tz 143/79.  
21

 Nález Ústavného súdu z roku 2004 sp. zn.: IV. ÚS 433/02. 
22

 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. Student 

(Leges), s. 263. 
23

 Rozsudok Najvyššieho súdu v Bratislave z roku 1980 sp. zn.: 5 Tz 143/79. 
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 Ďalším kritériom pri posudzovaní nutnej obrany je obrancovo zvolenie 

prostriedku na odvrátenie útoku. Podľa prieskumu
24

 až 21 percent ľudí nosí preventívne 

so sebou zbraň (pištoľ, kaser, nôž) pre prípad napadnutia, pričom zbraňou podľa § 118 

TZ rozumieme všetko, „čím je možné učiniť útok proti telu dôraznejší.“
25

 Tu sa 

dostávame k pravidlu, že pri nutnej obrane sa nevyžaduje „súboj rovnými zbraňami.“
26

 

Obrancovým cieľom je spravidla odvrátiť útok čo najrýchlejšie a hlavne efektívne bez 

ohrozenie svojej (alebo inej) osoby.  

Taktiež vo väčšine prípadov v krátkom časovom intervale obranca nemá 

možnosť zvoliť si čo najvhodnejší prostriedok, preto musí využiť len taký inštrument, 

ktorý má po ruke a ktorým je schopný odvrátiť útok. Je teda možné, aby napríklad 

obranca voči útočníkovi s nožom užil strelnú zbraň, pričom nie je povinný mieriť 

a strieľať len na ruku, v ktorej agresor drží útočný predmet, ale pripúšťa sa aj prípadný 

výstrel do oblasti hrudného koša. Neskúsený strelec by totižto pri mierení a následnej 

streľbe na útočníkovu roku mohol minúť, čo by výrazne zvýšilo jeho oponentovi šance 

na napadnutie obrancu.  

K nerovnosti zbraní sa prikladá aj judikatúra, kde Mestský súd v Prahe v prípade 

bodnutia neozbrojeného útočníka nožom rozhodol, že „samotná skutočnosť, že obranca 

použije proti neozbrojenému útočníkovi zbraň, neznamená, že ide o obranu celkom 

zjavne neprimeraný spôsobu útoku.“
27

  

 Vo väčšine prípadov osoba konajúca v nutnej obrane jedná nepripravene a náhle. 

Pripravenosť osoby však neznamená nesplnenie podmienok nutnej obrany.
28

 Napríklad 

ak sa bude jednať o osobu, ktorá je legálnym držiteľom strelnej zbrane, pričom svoju 

strelnú zbraň pravidelne nosí so sebou nabitú a v prípade útoku ju použije, toto 

obrancovo predvídanie a pripravenosť neznamená automaticky extenzívny exces 

v podobe predčasnej obrany. Zaujímavejšou by však mohla byť situácia, kedy by 

obranca nemal príslušné povolenie na držanie zbrane v zmysle zákona
29

. Z môjho 

pohľadu by ale táto skutočnosť nemala význam na posúdenie primeranosti NO, čo by 

                                                           
24

 Príloha č. 1, otázka č. 5. 
25

 § 118 zákona č. 40/2009 Sb., (Trestní zákonník). 
26

 JANEČKOVÁ, Eva. Právní aspekty sebeobrany. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní rukověť 

(Wolters Kluwer ČR), s. 41. 
27

 Uznesenie Mestského súdu v Prahe z roku 1994 sp. zn.: 7 To 202/94. 
28

 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z roku 2004 sp. zn.: 7 Tdo 461/2004-I. 
29

 Zákon č. 119/2002 Sb., o střelních zbraních a střelivě (Zákon o zbraních). 
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však ale nevylučovalo následné stíhanie obrancu za neoprávnené ozbrojovanie v zmysle 

§ 279 TZ. 

 To či použitie prostriedku bolo primerané a bolo tak možné uplatniť inštitút 

nutnej obrany, je judikatúra niekedy nejednotná a k finálnemu rozhodnutiu často krát 

dospeje až rozhodnutie Najvyššieho súdu. Ako príklad môžem uviesť prípad, ktorý sa 

týkal osoby strážnika (ktorého náplňou práce bolo strážiť objekt), ktorý bol atakovaný 

hádzaním kamenia zo strany obete/útočníka. Strážnik s úmyslom brániť sa, 10 krát 

vystrelil z legálne držanej zbrane po útočníkovi, pričom jedna zo striel zasiahla útočníka 

do hlavy, následkom čoho umrel.  

Podľa rozsudku Mestského súdu v Prahe
30

 bol obžalovaný vinným zo spáchania 

zvlášť závažného zločinu vraždy podľa § 219 ods. 1 TZ. Obžalovaný sa odvolal 

k Vrchnému súdu v Prahe, ktorý rozhodnutie Mestského súdu zrušil a sám vo veci 

rozhodol
31

, kde uznal obžalovaného vinným z trestného činu ublíženia na zdraví podľa 

§ 222 ods. 1, 3 TZ.  

Proti rozhodnutiu Vrchného súdu v Prahe podal obvinený dovolanie 

k Najvyššiemu súdu Českej republiky, ktorý nepovažoval strážnikovo použitie strelnej 

zbrane za neprimerané, nakoľko podľa jeho názoru aj samotné kamene sa dajú 

považovať za zbraň, ktoré taktiež môžu spôsobiť závažné zranenia, hlavne v tom 

prípade, ak by zasiahli tvárovú časť obrancu. Najvyšší súd dovodil, že „obranca môže k 

odvráteniu útoku použiť i citeľne dôraznejšie prostriedky, než ktorými je vedený útok, a 

že môže spôsobiť i podstatne závažnejší následok, než aký hrozil z útoku.“
32

 Na základe 

vyššie uvedeného dovolací súd zrušil rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe v celom 

rozsahu, nakoľko jednanie obvineného považoval za konanie v nutnej obrane a tým 

pádom predmetný skutok nebol trestným činom.  

 Ďalším významným rozhodnutím týkajúceho sa použitia silnejšieho prostriedku 

voči útočníkovi je uznesenie Najvyššieho súdu v ČR, ktorý v prípade usmrtenia 

neozbrojeného agresora opakovanou streľbou z krátkej strelne zbrane zo strany obrancu 

po jeho fyzickom napadnutí prijal názor, že „v závislosti na konkrétnych okolnostiach 

prípadu nie je vylúčené posúdiť ako stav nutnej obrany jednanie osoby, ktorá reaguje 

                                                           
30

 Rozsudok Mestského súdu v Prahe z roku 2005 sp. zn.: 47 T 13/2005. 
31

 Rozsudok Vrchného súdu v Prahe z roku 2006 sp. zn.: 7 To 13/2006. 
32

 Rozsudok Najvyššieho súdu v ČR z roku 2006 sp. zn.: 3 Tdo 840/2006-I. 
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na fyzický útok neozbrojeného páchateľa opakovaným použitím strelnej zbrane, pri čom 

dôjde k usmrteniu útočníka.“
33

 

 Jednou z možností, ako sa efektívne vyhnúť útoku a zároveň predísť ohrozeniu 

záujmov chránených zákonom, ako na strane obrancu tak aj ja na strane útočníka, je 

útek. Túto formu riešenia konfliktov by si podľa prieskumu
34

 zvolilo 35 percent 

respondentov. Keby zutekanie pred nepriateľom bolo považované za jediný primeraný 

spôsob obrany, inštitút nutnej obrany by prakticky nemal význam. Preto aj podľa 

judikatúry Mestského súdu v Prahe „obranca nie je povinný ustupovať pred 

neoprávneným priamo hroziacim alebo trvajúcim útokom na záujem chránený trestným 

zákonom.“
35

 K obdobnému záveru prišiel aj Najvyšší súd, ktorý vyhlásil že „na 

nesplnenie podmienok nutnej obrany nemožno usudzovať ani z tej skutočnosti, že 

napadnutý sa nevyhol útoku inak než použitím obrany, pretože nikto nie je povinný 

ustupovať pred neoprávneným útokom na záujmy chránené trestným zákonom, ale má 

naopak právo použiť proti takémuto útoku obranu, ktorá nie je zrejme neprimeraná 

povahe a nebezpečnosti útoku.“
36

 Judikatúra tak dáva obetiam útoku možnosť aktívnej 

obrany, pričom podľa prieskumu
37

 by toho využilo až 37 percent respondentov. Podľa 

môjho názoru, keby zákon nedovoľoval sa aktívne brániť proti napadnutiu, alebo keby 

prípadné obete tejto možnosti nevyužívali vôbec, mohlo by to viesť k zvýšeniu 

sebavedomia útočníkov, čo by mohlo mať za následok častejšie prepadávanie 

vyhliadnutých, čo by viedlo k celkovému zvýšeniu kriminality.  

 O nutnú obranu pôjde aj vtedy, ak obranca „zamýšľal použiť proti útoku iný, 

miernejší spôsob obrany, než ktorý omylom skutočne použil, ak ani skutočne použitá 

obrana nie je zrejme neprimeraná povahe a nebezpečnosti útoku.“
38

 

2.4 Vybočenie z nutnej obrany 

Nakoľko zákon umožňuje občanom brániť svoje záujmy, ktoré sú chránené 

trestným zákonníkom vďaka inštitútu nutnej obrany, je zároveň potrebné stanoviť určité 

medze, ktoré by osoba, ktorá odvracia prípadný útok, nemala prekročiť. Zákonodarca 

tak bral do úvahy aj možnosť páchania trestnej činnosti pod záštitou nutnej obrany, 

                                                           
33

 Uznesenie Najvyššieho súdu v ČR z roku 1998 sp. zn.: 1 Tzn 25/97. 
34

 Príloha č. 1, otázka č. 3.  
35

 Uznesenie Mestského súdu v Prahe z roku 1994 sp. zn.: 7 To 202/94. 
36

 Rozhodnutie Najvyššieho súdu v Bratislave z roku 1975 sp. zn.: 1 To 18/75. 
37

 Príloha č. 1, otázka č. 3. 
38

 Rozhodnutie Najvyššieho súdu v Bratislave z roku 1982 sp. zn.: 6 Tz 30/82. 



 

- 14 - 
 

ktoré je tak isto spoločensky škodlivé ako samotný útok. Josef Kuchta vyjadril svoj 

názor, že „[p]ri zachovaní podmienok a medzí nutnej obrany nebude teda jednanie 

občana protiprávne a ani spoločensky nebezpečné.“
39

 Pri nesplnení daných podmienok 

tak môže nastať trestné stíhanie na strane obrancu.  

Vybočenie z podmienok nutnej obrany právna náuka označuje pojmom exces, 

ktorý rozdeľujeme do dvoch základných kategórií. Sú nimi takzvaný intenzívny 

a extenzívny exces.
40

 

 Intenzívny exces predstavuje vybočenie z primeranosti nutnej obrany tak ako do 

intenzity obrany v porovnaní s útokom, tak i do pomeru škody hroziacej pri útoku so 

škodou, ktorá vznikla pri obrane. Judikatúra Najvyššieho súdu charakterizuje tento 

exces ako čin, ktorý „celkom jasne, očividne a nepochybne neodpovedá všetkým 

rozhodným okolnostiam charakterizujúce spôsob útoku.“
41

 S obdobným názorom prišiel 

aj Ústavný súd, ktorý prehlásil že „obrana však nesmie byť celkom zjavne, prehnane 

silnejšia, než je treba k odvráteniu útoku.“
42

 Predstavuje to teda situáciu, kde obrana 

bola celkom zjavne neprimeraná spôsobu útoku.
43

 Typickými príkladmi na excesívne 

jednanie môže byť použitie strelnej zbrane proti deťom ktoré jedia ovocie v cudzej 

záhrade, či usmrtenie maloletej neozbrojenej útočníčky zdatným obrancom.  

 Druhým prípadom excesu je takzvaný exces extenzívny, ktorý má význam pri 

posudzovaní časového hľadiska obrany. Bude sa jednať o prípady, kedy obranca začal 

s aktívnou obranou ešte skôr, než došlo k ohrozeniu zákonom chráneného záujmu, 

respektíve pri absencii hrozby útoku
44

 alebo pôjde o situácie, kedy obranca v obrane 

pokračuje i po tom, čo nebezpečenstvo z útoku už pominulo a už nebol ohrozený žiadny 

chránený záujem TZ.
45

 Ako príklad môžeme uviesť obrancovo pokračovanie 

v protiútoku na útočníka z pomsty.  

K problematike extenzívneho excesu sa Najvyšší súd bližšie zaoberal v jednom 

zo svojich prípadov, kde v rozhodnutí uviedol že „ide o prekročenie medzí nutnej 

                                                           
39

 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 164. 
40

 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. Student 

(Leges), s. 265. 
41

 Uznesenie Najvyššie súdu ČR z roku 2007 sp. zn.: 5 Tdo 162/2007. 
42

 Nález Ústavného súdu z roku 2004 sp. zn.: IV. ÚS 433/02. 
43

 JANEČKOVÁ, Eva. Právní aspekty sebeobrany. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní rukověť 

(Wolters Kluwer ČR), s. 43. 
44

 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z roku 2010 sp. zn.: 8 Tdo 485/2010. 
45

 NOVOTNÝ, František a Josef SOUČEK. Trestní právo hmotné. 3. rozšířené vydání. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 162. 
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obrany, ak sa páchateľ najprv spôsobom primeraným povahe a nebezpečnosti útoku 

smerujúci proti záujmom chráneným trestným zákonom, ale po skončení útoku sám 

prejde do útoku s úmyslom vybaviť si to s útočníkom, od ktorého už nehrozí 

nebezpečenstvo. Za následok spôsobený v tejto fázy jednania je páchateľ trestne 

zodpovedný a nemôže sa dovolávať, že jednal v nutnej obrane.“
46

 

Otázka excesu sa riešila aj v ďalších rozhodnutiach Najvyššieho súdu, pričom 

jedným z týchto rozhodnutí je aj uznesenie NSČR, v ktorom prijal názor že „nutná 

obrana nie je prípustná voči útoku ešte len pripravovanému, ktorý ešte bezprostredne 

nehrozí, ani proti útoku, ktorý už skončil. Dovolená nie je ani obrana, ktorá je celkom 

zjavne neprimeraná spôsobu útoku.“
47

 

V prípadoch, kde teda obrana prekročí medze nutnej obrany a obrancovo 

konanie naplní znaky skutkovej podstaty trestného činu, „jeho konanie sa právne posúdi 

ako trestný čin.“
48

 Čo potvrdzuje aj uznesenie Najvyššieho súdu, ktorý prijal právny 

názor že „v prípade excesu z medzí nutnej obrany je podmienkou trestnej zodpovednosti 

obrancu nie len zavinené prekročenie medzí nutnej obrany, ale jeho zavinenie sa musí 

vzťahovať tiež ku znakom príslušnej skutkovej podstaty, ktorú tým naplnil, pričom 

nemusí ísť o rovnakú formu zavinenia.“
49

  

Avšak podľa § 41 písm. g) TZ, bude obžalovaného snaha o konanie v nutnej 

obrane pre odvrátenie útoku brané ako poľahčujúca okolnosť, ktorú súd vezme do 

úvahy pri výmere sankcie. Taktiež podľa § 58 ods. 6 TZ je možné, aby súd pri vybočení 

z medzí nutnej obrany znížil hranicu trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej 

sadzby. V trestnom zákonníku sa nenachádza žiadna privilegovaná skutková podstata, 

ktorý by sa dotýkala vybočenia z primeranosti nutnej obrany.  

Pri posudzovaní trestného činu, ktorý vznikol na základe excesu, môže vzniknúť 

problém pre posúdenie subjektívnej stránky trestného činu. Teda či sa bude jednať o 

úmyselné zavinenie alebo nedbalosť. Význam to má hlavne pre správnu kvalifikáciu 

skutku, nakoľko niektoré skutkové podstaty v trestnom zákonníku sa od seba líšia práve 

druhom zavinenia. Napríklad trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 146 TZ 

v porovnaní s ublížením na zdraví z nedbanlivosti podľa § 148 TZ, či trestný čin 

                                                           
46

 Rozhodnutie Najvyššieho súdu v ČR z roku 1978 sp. zn.: 11 To 1/78. 
47

 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z roku 2007 sp. zn.: 6 Tdo 66/2007. 
48

 FICO, Róbert. Nutná obrana. Trenčín: Ludoprint, 2001, s. 39. 
49
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ťažkého ublíženia na zdraví podľa § 145 TZ v porovnaní s ťažkým ublížením na zdraví 

z nedbanlivosti podľa § 147 TZ.  

Samozrejme táto otázka zavinenia bude spojená aj s prípadným excesom, či teda 

obranca chcel a bol si toho vedomí, že svojim konaním prekračuje medze nutnej obrany, 

alebo o tom nevedel, hoci k daným okolnostiam a k svojim osobným pomerom o tom 

vedieť mal a mohol. K riešeniu daného problému podľa Josefa Kuchtu prichádzajú do 

úvahy tri riešenia: 

1. Podľa prvej koncepcie rozhodujúcim bude práve otázka zavinenia k následku, 

ktorý nastal pri spáchaní trestného činu, zatiaľ čo subjektívna stránka rámci excesu bude 

nerozhodná. Daný exces by mal tak len význam ako dôvod pre zodpovednosť za trestný 

čin. Táto koncepcia nie je správna, pretože by to znamenalo nespravodlivé riešenie 

jednotlivých prípadov. Napríklad osoba A, ktorá úmyselne vybočí z nutnej obrany (z 

pomsty) a usmrtí útočníka by bola rovnako trestnoprávne stíhaná ako osoba B, ktorá by 

pri bránení nedbalostne prekročila medze nutnej obrany s následkom smrti útočníka. 

Jednalo by sa teda o rovnaké posúdenie prípadu, hoci v jedom prípade by šlo o exces 

úmyselný a v druhom o exces nedbalostný.  

2. Druhá koncepcia je opačná od tej prvej. Tu je rozhodujúca forma zavinenia 

práve pri vybočovaní z nutnej obrany, pričom posudzovanie subjektívnej stránky 

k následku trestného činu bude nepodstatné. Teda ak obranca úmyselne vybočí z nutnej 

obrany (snaha o pomstu) bude sa jednať o úmyselný trestný čin, a ak z nutnej obrany 

vybočí nedbalostne, bude sa jednať o nedbalostný trestný čin. Táto koncepcia tiež nie je 

správna pretože zavinenie z vybočenia nutnej obrany a spáchaného trestného činu 

nemusí byť vždy rovnaká. Napríklad obranca, hoci už je mimo ohrozenia, sa rozhodne 

útočníkovi pomstiť a  dá mu ešte jednu ranu päsťou, v dôsledku čoho dotyčný nešťastne 

padne na obrubník a vznikne mu ťažká ujma na zdraví. Samostatný trestný čin by sme 

za klasických okolností posudzovali ako ťažké ublíženie na zdraví z nedbanlivosti 

podľa § 147 TZ, no nakoľko vybočenie z nutnej obrany bolo úmyselné, podľa tejto 

koncepcie by sme aj následok spôsobený trestným činom považovali za úmyselný. Teda 

by sme dotyčného stíhali za ťažké ublíženie na zdraví podľa § 145 TZ, čo pozíciu 

obvineného výrazne zhoršuje.  

3. Tretia koncepcia je taká, že posudzovanie subjektívnej stránky trestného činu 

sa bude posudzovať tak ako ku vybočeniu z nutnej obrany, tak aj k jednotlivým znakom 
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skutkovej podstaty. Tam kde zavinenie u excesu a u spáchaného trestného činu bude 

rovnaké, posúdenie subjektívnej stránky týchto prípadov bude jednoznačné. Teda ak 

obranca úmyselne vybočí z nutnej obrany a úmyselne spôsoby daný následok svojim 

jednaním, pôjde o úmyselný trestný čin. Kde naopak nedbalostne vybočí z nutnej 

obrany a následok jeho konania bude mať taktiež nedbalostnú formu, pôjde 

o nedbalostný trestný čin. Problém však nastane pri posudzovaní prípadu, kde forma 

zavinenia u excesu a u skutkovej podstaty trestného činu je odlišná. Jednoznačné 

stanovisko k tomuto problému zatiaľ nenájdeme.
50

  

Prípadný posun v tejto problematike by mohla priniesť súdna prax, ktorá by vo 

svojich prípadoch riešila práve otázku odlišnej formy zavinenia (u následku a  

samotného excesu).  

Nakoľko táto problematika nie je právne dostatočne upravená, podľa môjho 

názoru je nutné nájsť také riešenie, ktoré by bolo pre obrancu priaznivejšie. Stále 

nemôžeme zabudnúť na fakt, že obranca reaguje na útočníkovo predošle agresívne 

jednanie a teda  bez tohto protiprávneho aktu by ani nedošlo spáchaniu trestného činu (v 

dôsledku excesívnej NO obrancu).  Preto sa prikláňam k tretej koncepcii Josefa Kuchtu 

s tým rozdielom, že v prípade odlišnej formy zavinenia u vybočenia z NO a skutkovej 

podstaty TČ by sa mala vziať do úvahy tá forma zavinenia, ktorá je pre obrancu 

priaznivejšia. Teda napríklad ak by obranca úmyselne jednal excesívne z NO a spôsobil 

by následok nedbalostným jednaním, posudzovala by sa skutková podstata TČ vo forme 

nedbalosti. Rovnako ak by nedbalostne vybočil z NO s úmyselným následkom, taktiež 

by som to posudzoval ako TČ spáchaný z nedbalosti.  

2.5 Domnelá (putatívna) obrana 

K tomu, aby sa obranca mohol dovolávať inštitútu nutnej obrany je potrebné, 

aby útok, ktorý hrozí alebo trvá, bol reálny. V prípade, že sa nejedná o skutočný útok, 

ale len o obrancovo nesprávne presvedčenie o danom útoku, bude sa jednať o takzvanú 

domnelú, respektíve putatívnu obranu, kde znenie nutnej obrany nie je možné 

aplikovať.
51

 Posudzovať sa to bude ako takzvaný skutkový omyl podľa § 18 ods. 4 TZ, 

čo znamená že obrancovo konanie nebude považované za úmyselné, no nevylučuje to 

jeho nedbalostné konanie.  

                                                           
50

 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 166-168. 
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 JANEČKOVÁ, Eva. Právní aspekty sebeobrany. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní rukověť 
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 Najvyšší súd v roku 2010 sa zaoberal práve jedným prípadom, ktorý 

reprezentuje inštitút domnelej obrany a ktorý je vhodný aj na použitie ako príklad pre 

objasnenie tejto problematiky. Predmetom konania bol dlhšie trvajúci spor medzi 

dvoma osobami (osoba A a osoba B). Osoba A v postavení obžalovaného a zároveň 

domnelého obrancu bola vlastníkom malej zmenárne, kde v inkriminovaný deň ju 

navštívila osoba B (ako agresor) v sprievode osoby C, ktorá bola v danom prípade 

stranou poškodenou.  

Pri vzájomnej slovnom konflikte medzi A a B, osoba B vytasila nôž v snahe 

pohroziť osobe A, ktorá však zareagovala taktiež vytasením noža a začala sa ním 

oháňať. Osoba C v snahe celý konflikt urovnať, aby nedošlo k vzájomnému fyzickému 

konfliktu sa postavila medzi A a B, čo osoba A vnímala ako útok a osobu C 

(poškodeného) bodla, čím mu spôsobila ublíženie na zdraví.  

Súd mal za to, že sa nejednalo o skutočný útok, ale len o snahu urovnať konflikt. 

Zobral však na vedomie subjektívnu stránku brániacej sa osoby A, ktorá sa mohla 

oprávnene domnievať hroziaceho útoku, nakoľko osoba C bola v blízkom vzťahu s B 

a vnímala ho ako spoločníka agresie. Súd v danom prípade došiel k záveru, že „to, že 

v skutočnosti nešlo o účasť poškodeného proti obvinenému, možno hodnotiť ako 

skutkový omyl obvineného ohľadom okolnosti vylučujúcu protiprávnosť jeho jednania. 

Ide o takzvanú putatívnu obranu. Preto je na mieste posúdiť jednanie obvineného podľa 

zásad o skutkovom omyle. Základným dôsledkom skutkového omylu je to, že mu 

nemožno pričítať úmyselné zavinenie vo vzťahu k následku, ktorý spôsobil 

poškodenému. Uvažovať možno najviac o nedbalostnom zavinení obvineného.“
52

  

Pri výmere trestu nebude možné však aplikovať poľahčujúce okolnosti podľa § 

41 písm. g) TZ, respektíve mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody pod dolnú 

hranicu trestnej sadzby podľa § 58 ods. 6 TZ, pretože tieto ustanovenia je možné 

aplikovať len rámci nutnej obrany, kde sa musí jednať o reálny útok.  

2.6 Automatické obranné zariadenia 

 V súvislosti s nutnou obranou by som rád jednu kapitolu venoval aj takzvaným 

automatickým obranným zariadeniam, ktoré využívajú niektorí občania hlavne pre 

ochranu svojho majetku ale tiež aj pre iné, zákonom chránené záujmy.  
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 Jedná sa o zariadenia, ktoré si ľudia inštalujú do svojich chát, domovov, áut, 

skladov, obchodov a podobne, vďaka ktorým môže byť prípadný votrelec zranený 

(napríklad pri zasiahnutí prúdom), obmedzený na osobnej slobode (uzavretie 

v miestnosti), postrelený či dokonca usmrtený (pri výstrele automatického šípu či 

náboja).
53

 Na druhej strane obeťou takéhoto zariadenia sa nemusí vždy stať len osoba 

páchajúca trestnú činnosť, ale aj iná persona, ktorá sa k danému objektu dostala 

omylom, (zatúlané dieťa pri hraní s loptou) alebo pri plnení služobného zákroku (zásah 

hasičov pri plnení služobnej povinnosti).
54

 

V súčasnej právnej úprave nie je inštalácia takýchto zariadení doposiaľ 

upravená, no právna literatúra a judikatúra sa touto problematikou v minulosti už 

zaoberali. Obecne je však možné povedať, že samostatná inštalácia takého zariadenia 

nebude trestná, okrem prípadov, kedy osoba užije na inštaláciu strelnú zbraň alebo iný 

prostriedok, na ktorého držanie je potrebné mať zvláštne povolenie (zbrojný preukaz) 

podľa zvláštneho zákona.  

Hlavným problémom samo spúšťacích zariadení bude posúdenie, či 

zaktivovanie daného prístroja splňuje zákonom dané podmienky nutnej obrany, k čomu 

sa vyjadril aj vo svojej literatúre pán Novotný so slovami že „ak sa uvedie obranné 

zariadenie v činnosť a pôsobí v medziach nutnej obrany, trestná zodpovednosť 

nevznikne. Pokiaľ však reakcia automatického zariadenia nebola v medziach nutnej 

obrany, bude ten, kto také zariadenie inštaloval (či tiež vlastník objektu), zodpovedať 

podľa obecných zásad za ublíženie na zdraví alebo za usmrtenie, a to z pravidla 

z nedbanlivosti.“
55

 Prípadná trestná zodpovednosť by sa mohla znížiť, ak by útočník 

(alebo iná osoba ktorá sa stala obeťou aktivácie zariadenia) bol predčasne varovaný na 

prítomnosť daného ochranného systému (nápisom alebo zvukovým signálom), no o jej 

vylúčenie nepôjde.  

Najvyšší súd v Českej Republike sa k danej problematike postavil celkom jasne. 

Prijal totižto stanovisko, kde sa vyjadril že „inštalácia a použitie automatického 

obranného zariadenia, ktorého účelom je odvrátiť možný alebo predpokladaný budúci 
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útok na záujem chránený trestným zákonom na určitom mieste bez súčinnosti obrancu, 

samo o sebe nevylučuje naplnenie podmienok nutnej obrany.“
56

 Samozrejme dané 

zariadenie musí byť nainštalované tak, aby sa aktivovalo len pri priamo hroziacom 

alebo trvajúcom útoku, a aby jeho činnosť nebola celkom zjavne neprimeraná spôsobu 

útoku. 

Príkladom na neprimeraný zabezpečovací systém je napríklad uznesenie 

Najvyššieho súdu ČR, ktorý rozhodol vo veci umiestnenia výbušného systému na 

ochranu majetku tak, že „pokiaľ obvinený v záhradkárskej kolónii na pozemku jeho 

rekreačnej chaty umiestnil pod podlahou drevenej kôlne (ktorej dvere boli bez 

uzatváracieho mechanizmu, len zapreté drevenou doskou) nástražný výbušný systém, 

ktorý zmrzačil poškodeného, ktorý chcel ukradnúť v kôlne hliník, nemožno toto jednanie 

obvineného považovať za jednanie v medziach nutnej obrany.“
57

 

Osobne si myslím, že špeciálna právna úprava ohľadom automatických 

mechanických zariadení nie je potrebná, nakoľko vždy sa bude posudzovať prípad od 

prípadu, či zaktivovanie daného prístroja bolo primerané hroziacemu útoku alebo nie. 

Avšak bolo by dobré aspoň súdnou praxou zadefinovať, aký význam môžu mať 

predchádzajúce varovania vo forme výstražných nápisov a podobne. A k otázke 

samotnej inštalácie konkrétneho zariadenia je možné využiť jednoduchej zásady 

legálnej licencie, teda že čo nie je zakázané, to je povolené.  

2.7 Pomoc inému 

V zásade platí, že „o nutnú obranu ide aj vtedy, ak osoba činom inak trestným 

odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok, ktorý je namierený proti telesnej integrite 

inej osoby.“
58

 Pomôcť druhému rámci nutnej obrany je stav žiaduci, no nie je to 

zákonom daná povinnosť, ako sa môže na prvý pohľad javiť v zmysle § 150 TZ, kde sa 

občanovi ukladá povinnosť pomôcť inému v ohrození života alebo inej vážnej ujmy bez 

rizika vzniku nebezpečenstva voči sebe alebo inej osobe.  

O neaplikovanie ustanovenia § 150 TZ pri neposkytnutí nutnej obrany na 

ochranu inej osoby pôjde hlavne z toho dôvodu, že pri každej snahe tretej osoby 

odvrátiť hroziaci alebo zastaviť trvajúci útok sa táto osoba vystavuje vlastnému 

nebezpečenstvu napadnutia.  

                                                           
56

 Stanovisko Najvyššieho súdu ČR z roku 2009 sp. zn.: Tpjn 303/2008. 
57
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Avšak ak sa tretia osoba rozhodne pomôcť obeti útoku a sama sa tak stane 

napadnutým, môže sa voči tomuto útoku brániť v zmysle ustanovenia o nutnej obrane. 

K tomuto rozhodnutiu prišiel aj Najvyšší súd ČR, ktorý prijal názor že „ide o nutnú 

obranu, ak napadnutý odvracia činom inak trestný útok na telesnú integritu priamo mu 

hroziaci preto, že sa snažil odvrátiť útok proti telesnej integrite inej osoby.“
59

  

Pri zisťovaní právneho vedomia verejnosti, na otázku či je možné poskytnúť 

pomoc rámci nutnej obrany aj druhej osobe, až 77 percent opýtaných si boli vedomí 

toho, že by v danom prípade by jednali po právu, pričom len 9 percent respondentov sa 

domnievalo, že je to ich zákonom daná povinnosť.
60

 

Hoci v právnej úprave nenájdeme výslovné znenie, ktoré by nám umožňovalo 

jednať v medziach nutnej obrany pre ochranu inej osoby, podľa môjho názoru táto 

problematika je zreteľne vyjadrená v predošlej súdnej praxi, no som presvedčený aj 

o tom, že na základe extenzívneho výkladu nutnej obrany s prihliadnutím na jej 

základný princíp (brániť zákonom chránený záujem) je možné dovodiť, že obrana je 

prípustná aj na ochranu tretej osoby, ktorá je v ohrození hroziaceho alebo trvajúceho 

útoku.  

2.8 Nutná obrana vo vzťahu k jednotlivým trestným činom 

2.8.1 Ruvačka 

 Pod pojmom ruvačky podľa § 158 TZ rozumieme „vzájomné napádanie 

najmenej troch osôb, kde všetci sú zároveň útočníkmi a zlé nakladanie je tak intenzívne, 

že ohrozuje ich život alebo zdravie.“
61

 Jedná sa o situácie, kde zainteresované osoby 

striedajú pozície útočníka a obrancu. Z toho dôvodu nie je možné hovoriť o konaní 

v nutnej obrane ani u jednej zo zúčastnených strán konfliktu, pretože je vylúčené aby 

z obrancu sa stal útočník a zase naopak. V poňatí ruvačky budú všetky zainteresované 

osoby brané ako útočníci.  

Iným prípadom by bola situácia, kedy by skupina osôb napadla jednu osobu, kde 

by sme už nehovorili o ruvačke podľa § 158 TZ, ale z pohľadu napadnutého by sa 

jednalo o konanie v nutnej obrane.
62

 Taktiež je možné, aby pre naplnenie podmienok 
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nutnej obrany stál na strane útoku len jeden útočník a v postavení obrany by sa 

nachádzala početnejšia skupina osôb.
63

  

Podľa Najvyššieho súdu sa „trestného činu ruvačky dopustí nie ten, čo sa bráni 

útoku hoci aj viacerými útočníkmi, ale ten, kto sa zúčastní ruvačky za účelom 

úmyselného ohrozenia života alebo zdravia iného.“
64

 Tu Najvyšší súd tak dáva právo 

napadnutému brániť sa prípadnému útoku v podmienkach nutnej obrany bez toho, aby 

bol považovaný za účastníka fyzického konfliktu.  

2.8.2 Násilie proti úradnej osobe 

 Podľa § 325 TZ sa trestného jednania dopustí ten, kto užije násilie s úmyslom 

pôsobiť na výkon oprávnenia úradnej osoby, poprípade pre výkon daného oprávnenia, 

pričom úradnou osobou je osoba, ktorá je uvedená v § 127 TZ a plní štátom alebo 

spoločnosťou dané úlohy a používa pri tom zverené oprávnenia pre plnenie daných 

úloh.  

Otázka užitia nutnej obrany pri úkonoch verejných činiteľov je veľmi citlivá, 

pretože jej nesprávne riešenie by mohlo mať výrazný vplyv na vzťah medzi občanom 

a štátom. Keby sa nutnej obrane prikladalo príliš veľké spektrum pôsobenia proti 

prekračujúcim privilégiám úradných osôb, mohlo by to mať za následok časté útočenie 

na verejných činiteľov, ako aj podkopávanie ich autority. Na druhej strane neprimerané 

obmedzenie uplatnenia nutnej obrany proti úradným osobám prekračujúcich svoje 

oprávnenia by mohlo mať za následok ich samovoľné konanie, voči ktorému by občan 

nemohol včas a účinne zasiahnuť.
65

  

 Môže nastať situácia, že príslušníci policajného zboru vykonávajú svoju 

zákonom danú povinnosť voči občanovi, ktorý dané jednanie vníma ako útok zo strany 

verejných činiteľov a začne sa proti nim aktívne brániť. Jeden obdobný prípad sa stal 

v roku 1975, kde príslušníci policajného zboru zastavili a kontrolovali okoloidúce 

motorové vozidlo, pričom žiadali po vodičovi, aby sa podrobil dychovej skúške, či pred 

jazdou nepožil alkoholické nápoje. Vodič sa danej skúške odmietal podrobiť a po 

viacnásobnej výzve príslušníci násilím vytiahli podozrivého z automobilu. Pri 
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predvádzaní na služobné oddelenie sa zadržaná osoba metala rukami nohami, pričom 

kopla jedného z príslušníkov do stehennej časti nohy.  

Násilné jednanie príslušníkov verejných činiteľov pri výkone služobného 

jednania v danom prípade bolo posúdené ako vykonávanie ich zákonom daného 

oprávnenia podľa vtedajšieho zákona o Zboru národnej bezpečnosti (nahradené 

dnešným zákonom o polícii ČR),
66

 ktorý im umožňuje na prekonanie odporu (ktorý 

smeruje k zmareniu služobného zákroku, úkonu či výzvy) aplikovať oprávnenie užitia 

chmatov a hmatov či iných donucovacích prostriedkov.
67

  

Obvinená osoba sa hájila tým, že proti ich konaniu jednala v nutnej obrane, aby 

tak zamedzila násiliu z ich strany. Najvyšší súd v Bratislave v danej veci rozhodol tak, 

že „prekonanie odporu, ktorý smeruje k zmareniu oprávneného služobného zákroku 

(použitie fyzickej sily na predvedenie vodiča motorového vozidla, odôvodnene 

podozrivého z použitia 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 nie je 

prípustná a použitie násilia na zamedzenie zákroku treba považovať za trestný čin útoku 

na verejného činiteľa.“
68

 

Podľa môjho názoru dnes by sa tento čin posudzoval už trochu inak a bolo by ho 

možné definovať ako skutkový omyl z nutnej obrany podľa § 18 ods. 4 TZ, čo by 

znamenalo, že forma zavinenia by sa zmenila na (nanajvýš) nedbalosť, čo by postoj 

páchateľa v trestnoprávnom procese jednoznačne zlepšilo.  

2.8.3 Obmedzovanie osobnej slobody 

 Podľa § 171 ods. 1 TZ trestného činu obmedzovania osobnej slobody sa dopustí 

ten, kto inému bez oprávnenia bráni jej užívania. Túto skutkovú podstatu trestného činu 

by som rád priblížil vo vzťahu k nutnej obrane rámci zadržania osoby podozrivej 

z protiprávneho konania zamestnancom súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) či 

zamestnancom dopravného podniku (revízorom).  

 Dneska sa relatívne často stáva situácia, kde zamestnanec SBS služby zastaví 

v predajni osobu a vyzve ju, aby vyprázdnila vrecká pričom jej hrozí, že kým tak 

neurobí, neumožní jej odísť. V danom prípade sa jedná o obmedzenie osobnej slobody, 
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no otázkou je, či daný zamestnanec k takému jednaniu je legitímne oprávnený a či je 

proti takému zaobchádzaniu nutná obrana prípustná.  

V prvom rade je nutné sa pozrieť na § 76 ods. 2 trestného poriadku, ktorý hovorí 

o tom, že každý je oprávnený obmedziť osobnú slobodu inej osoby, ktorá bola 

prichytená pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom za účelom zistenia jej identity, 

zamedzeniu úteku alebo zaisteniu dôkazu.
69

 Zákon v danom prípade sa bude vzťahovať 

len na zadržanie osoby, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu. Nebude sa teda 

jednať o podozrenie zo spáchania priestupku (napríklad drobná krádež) ani iného 

obdobného deliktu.  

Nakoľko zamestnanci SBS služby nemajú zákonom dané žiadne privilegované 

oprávnenia, ktoré by im umožňovali zastavovať osoby zhora uvedeným spôsobom, bude 

ich jednanie neprípustné, nakoľko naplňuje skutkovú podstatu trestného činu 

obmedzenia osobnej slobody, proti ktorému je nutná obrana prípustná. Zadržať určitú 

osobu môžu tak len vtedy, ak bola prichytená pri páchaní trestného činu alebo 

bezprostredne po ňom, ako uvádza § 76 ods. 2 TZ.
70

 

Danou problematikou sa zaoberal aj Najvyšší súd, ktorý rozhodoval o prípade, 

kde muž obťažoval v obchode predavačku, na základe čoho bola privolaná polícia 

a útočník sa dal na útek, v čom sa mu snažila zabrániť SBS. Muž na úteku však 

pracovníka SBS prekonal a spôsobil mu ublíženie na zdraví s dobou liečenia 3 týždne. 

Obvinený sa hájil, že v jednal nutnej obrane a Najvyšší súd mu dal za pravdu 

s odôvodnením, že „zákrok zamestnanca bezpečnostnej služby voči osobe, ktorá nie je 

podozrivá zo spáchania trestného činu, spočívajúci v obmedzení jej osobnej slobody, 

nemožno považovať za oprávnený, ani ak ho vykoná na žiadosť orgánu Polície Českej 

republiky o zadržanie tejto osoby pre účely plnenia ich iných úloh. Okolnosť, že 

zamestnanec bezpečnostnej služby takto jednal na žiadosť Polície českej republiky, 

nemá význam pre posúdenie oprávnenosti jeho zákroku a preto môžu byť splnené 

podmienky nutnej obrany, pokiaľ osoba, ktorej tento zamestnanec neoprávnene bráni 

v užívaniu osobnej slobody, užije násilia k prekonaniu odporu toho, kto obmedzuje jeho 

osobnú slobodu. Oprávnenosť nutnej obrany je v takomto prípade založená na tom, že 
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uvedená osoba odvracia útok na záujem chránený trestným zákonom, konkrétne na 

záujem spoločnosti na ochrane osobnej slobody.“
71

  

Ďalšia situácia obmedzenia osobnej slobody môže nastať, keď zamestnanec 

dopravného podniku (revízor) vyzve cestujúceho k preukázaniu platného cestovného 

lístka, ktorý dotyčná osoba nebude mať so sebou, pričom bude odmietať zaplatenie 

pokuty za cestovanie “na čierno“ a taktiež odmietne preukázať svoju identitu. Revízor 

v danom momente sa snaží osobu zaistiť do príchodu polície pre zistenie jej totožnosti, 

čím obmedzuje daného cestujúceho na jeho osobnej slobode. Na prvý pohľad sa môže 

zdať, že táto situácia bude rovnaká ako zhora uvedený prípad s SBS službou, no nebude 

tomu tak.  

Jedným z prípadov jazdy bez platného cestovného lístku sa zaoberal aj Najvyšší 

správny súd, ktorý bol v tom čase aj medializovaný.
72

 Dejstvom daného prípadu bolo, 

že pasažier pri odmietnutí preukázania platného cestovného lístku sa dostal do 

fyzického konfliktu s revízorom, ktorý dotyčného pritlačil o plot a počkal do príchodu 

polície, ktorá v krátkom čase na miesto incidentu dorazila. Daným prípadom sa 

zaoberala priestupková komisia mesta Plzeň, ktorá revízora (žalobca) uznal vinným zo 

spáchania priestupku proti občianskemu spolužitiu podľa § 49 ods. 1 písm. c) zákona 

o priestupkoch.  

Revízorovo odvolanie bolo neúspešné, na základe čoho podal žalobu ku 

Krajskému súdu v Plzni a celá vec sa dostala až pred Najvyšší správny súd. Ten vo 

svojom rozsudku prijal názor, že „v situácii, kde cestujúci nepredloží platný cestovný 

lístok a následne nesplní ani sekundárnu povinnosť podľa § 37 ods. 5 písm. d) zákona č. 

266/1994., o dráhach, teda povinnosť podľa výzvy poverenej osoby buď ju nasledovať 

na vhodné pracovisko verejnej správy ku zisteniu totožnosti, alebo zotrvať na vhodnom 

mieste do príchodu osoby oprávnenej zistiť totožnosť cestujúceho, útočí na záujem 

chránený zákonom, ktorým  je ochrana majetkových práv prevádzkovateľa. V danom 

prípade je nutná obrana zo strany revízora, alebo inej poverenej soby prípustná, a to 

zadržaním cestujúceho, ktorý sa pokúsi utiecť a uniknúť tak následkom jazdy bez 

platného cestovného lístku.“
73
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Prípad s revízorom od prípadu s SBS službou sa odlišuje hlavne v tom, že 

u takzvaných čiernych pasažierov, pri nesplnení primárnej povinnosti (preukázanie sa 

platným lístkom), sa podľa zákona o dráhach na nich vzťahuje sekundárna povinnosť 

(nasledovať poverenému osobu na vhodné pracovisko alebo zotrvať s oprávnenou 

osobou do príchodu polície), čo dáva zamestnancom dopraného podniku omnoho väčšie 

oprávnenia ako majú zamestnanci SBS služby. Inými slovami, zadržanie cestujúceho za 

účelom plnenia jeho povinností jedná revízor v nutnej obrane, ako to uviedol Najvyšší 

správny súd vo svojom rozhodnutí, zatiaľ čo v obdobnom prípade s SBS k rovnakému 

záveru nedospejeme.  

Podľa môjho názoru, tu sa jedná o značne veľkú medzeru v práve, nakoľko ČR 

nedisponuje zákonom, ktorý by upravoval pôsobenie SBS. Avšak v súčasnej dobe 

Ministerstvo vnútra ČR pracuje na návrhu nového zákona o súkromnej bezpečnostnej 

službe, ktorý dúfajme dostatočne posilní postavenie pracovníkov SBS.
74
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3 NUTNÁ OBRANA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

3.1 Úvod k slovenskej úprave nutnej obrany 

 Dnes je tomu už 23 rokov, kedy sa federatívny štát Česko-slovensko
75

 rozdelil 

na dva samostatne pôsobiace právne celky označované ako Česká republika a Slovenská 

republika. Počas tejto doby sa postupne menili aj právne predpisy obidvoch republík, 

ktoré sa dotkli taktiež trestnoprávnej oblasti.  

 Hoci sú si naše právne systémy blízke a sú postavené na rovnakých princípoch, 

predsa len sa nájde mnoho zákonov či jednotlivých ustanovení, ktoré sa navzájom 

odlišujú, či už vo väčšom alebo menšom rozsahu a trestný zákonník nie je tomu 

výnimkou. 

 Trestnoprávna úprava na Slovensku je upravená zákonom č. 300/2005 Z.z. 

(Trestný zákon), ktorý rovnako ako česká právna úprava upravuje inštitút nutnej obrany 

pod ustanovením § 25 TZSR.  

 V tejto kapitole sa dostávame k hlavnému jadru celej mojej diplomovej práce, 

nakoľko výber mojej témy vznikol práve z myšlienky poukázať na rozdielnu právnu 

úpravu inštitútu nutnej úpravy v SR a ČR, ktorá sa síce z paragrafového znenia nejaví 

byť veľmi odlišná, no podľa môjho názoru v praktickom živote tieto rozdiely majú 

veľký význam.  

3.2 Paragrafové znenie  

 Na prvý pohľad viditeľným, no nie veľmi významným odlišujúcim znakom 

českej a slovenskej právnej úpravy NO je práve samotné usporiadanie v zákone. Zatiaľ 

čo v českej právnej úprave je NO upravená v tretej hlave paragrafu 29 TZ, Slováci tento 

inštitút zakotvili do hlavy prvej ustanovením § 25 TZSR. Samozrejme z právneho 

hľadiska tento nepatrný rozdiel nemá žiadny veľký význam, nakoľko sa jedná len o 

odlišné schematické usporiadanie zákona.  

 Hlavné odlišnosti môžeme zbadať už v samotnej štruktúre paragrafov, kde § 29 

TZ je rozdelený do dvoch odstavcov, zatiaľ čo § 25 TZSR do štyroch. Pre názorné 

porovnanie sem uverejním obidve znenia, aby bolo možné ich lepšie a prehľadnejšie 

porovnávať. Ustanovenie § 29 TZ znie nasledujúco: 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na 

záujem chránený trestným zákonom, nie je trestným činom. 
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(2) Nejde o nutnú obranu, ak bola obrana celkom zjavne neprimeraná spôsobu 

útoku. 

a znenie nutnej obrany v podaní slovenskej právnej úpravy podľa § 25 TZSR je: 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na 

záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom.  

(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najme 

k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo 

k osobe obrancu. 

(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne 

zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku 

zmätku, strachu alebo zľaknutia. 

(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, 

nevylučuje to trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl 

spočíva v nedbanlivosti.  

3.2.1 Paragrafové znenie prvého odstavca 

Pri porovnaní prvých odstavcov je evidentné, že obsahovo sú úplne rovnaké. 

Zákonodarca tak v obidvoch prípadoch definuje podstatu nutnej obrany, kde vylučuje 

protiprávnosť činu, ak je ním chránený záujem, ktorý spadá pod ochranu trestného 

zákonníka. Jediný rozdiel, ktorý môžeme spozorovať v týchto dvoch odstavcoch, je len 

odlišná forma odkazu na samotný trestný zákonník, nakoľko slovenská právna úprava 

užila pojmu “týmto zákonom“ zatiaľ čo český zákonodarca využil pojmu “trestným 

zákonom“.  

Hoci sa to javí len ako nepodstatný rozdiel, ja osobne sa prikláňam v tomto 

prípade k slovenskej úprave, nakoľko pod pojmom “týmto zákonom“ je jednoznačné, že 

zákonodarca má na mysli ochranu práve tých záujmov, ktoré spadajú pod ochranu 

zákona č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon) a iné chránené záujmy neprichádzajú k úvahe.  

Česká úprava v minulosti taktiež užívala pojmu “týmto zákonom“, no v 

súčasnom trestnom zákonníku ho nahradila pojmom “trestným zákonom“. Nemyslím si, 

že tak učinila dobre, pretože slovné spojenie “trestným zákonom“ môžeme vykladať 

omnoho extenzívnejšie, nakoľko si pod tým môžeme predstaviť akýkoľvek zahraničný 

(nie len tuzemský) trestný zákon, ktorého zoznam chránených záujmov môže byť širší 

než v českej trestnoprávnej úprave. Teoreticky by tak bolo možné sa dovolávať inštitútu 

nutnej obrany, ak by niekto užil silu na odvrátenie útoku, ktorý by smeroval proti 

chránenému záujmu zahraničného trestného zákona, zatiaľ čo česká právna úprava by 
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tento záujem nemusela prikladať k trestnoprávnej ochrane, ale len občianskoprávnej. 

Rovnaký princíp by sa dal aplikovať aj na časové hľadisko nekonkretizovaného 

trestného zákona. Samozrejme na základe logického výkladu sa môžeme dovtípiť, že 

zákonodarca poukazoval práve na zákon č. 40/2009 Sb. (Trestní zákonník).  

V závere k rozboru prvého odstavca by bolo dobré zmieniť, že zákonodarca nie 

tak úplne presne zadefinoval zákon hmotného trestného práva, nakoľko po správnosti 

by sa nemalo jednať o “trestný zákon“, ale o “trestní zákonník“, ako je uvedené 

v nadpise daného zákona.  

3.2.2 Paragrafové znenie druhého odstavca 

V druhom odstavci sa česká a slovenská právna úprava od seba navzájom už 

viacej diferencujú, no principiálne sú totožné. Zatiaľ čo český zákonodarca využil 

pomerne stručnú a jednoduchú charakteristiku excesu z nutnej obrany, slovenská právna 

úprava využíva neúplného zoznamu okolností, ktoré je nevyhnutné vziať do uváženia 

pri rozhodovaní súdu o tom, či dané jednanie bude spadať pod nutnú obranu alebo či sa 

bude jednať o exces. Samozrejme tieto okolností pre posudzovanie nutnej obrany berú 

do úvahy aj sudcovia v Českej Republike, o čom svedči aj rozhodnutie najvyššieho 

súdu ČR, ktorým zamietol sťažnosť pre porušenie zákona podanou Ministerstvom 

spravodlivosti. V danom odôvodnení daného rozhodnutia je uvedené, že vo „veci súdy 

obidvoch stupňov správne hodnotili primeranosť obvineného nie len vo vzťahu 

k predstavám, ktoré o útoku poškodeného mal, ale dôvodne zohľadnili i ďalšie 

významné okolnosti, ktoré subjektívny stav J.R. v rozhodnej dobe negatívne ovplyvnili. 

Pritom celú situáciu správne posudzovali a hodnotili komplexne v celom jej vývoji 

v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste.“
76

 

Z môjho pohľadu v tomto smere česká úprava je priaznivejšia pre jej 

jednoduchosť, nakoľko zákonné vymedzovanie okolností, ktoré sa posudzujú pri nutnej 

obrane je nadbytočné a činí paragrafové znenie zbytočne zdĺhavé a neprehľadné. 

Postačujúce je ich vymenovanie v judikatúre poprípade v odbornej literatúre.  

3.2.3 Paragrafové znenie tretieho odstavca 

V treťom odstavci sa dostávame k najpodstatnejšiemu rozdielu, ktorý 

významným spôsobom odlišuje českú a slovenskú právnu úpravu nutnej obrany. Už na 
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prvý pohľad je zrejmé že slovenská úprava je doplnená o tretí odstavec, ktorý v českom 

TZ nenájdeme.  

Tretí odstavec poskytuje obrancovi možnosť takej obrany, ktorá by za 

normálnych okolností znamenala už jej vybočenie, teda intenzívny alebo extenzívny 

exces. Inými slovami to znamená, že sa nebude jednať o exces z nutnej obrany ak osoba 

jednala v zlom psychickom stave, ktorý bol vyvolaný v dôsledku zmätku, strachu, 

zľaknutia a ďalších obdobných príčin.  

Tento odstavec nesie so sebou tak ako pozitívnu, tak aj negatívnu stránku. 

Pozitívne určite môžeme hodnotiť zákonodarcov úmysel ospravedlniť obrancovo 

konanie, ktoré hoci z objektívneho hľadiska prekračuje medze nutnej obrany, no pri 

pohľade na jedincovu subjektívnu stránku, kde osoba je v silnom rozrušení, nemožno 

požadovať “primerané konanie“. Túto subjektívnu stránku rozhodne je nutné 

posudzovať individuálne, nakoľko nie každý jedinec za určitých podmienok bude 

jednať rovnako. Niektorí jedinci sú možno viacej zvyknutý na nebezpečné, životu 

ohrozujúce situácie a dokážu jednať s určitou mierou rozvahy, zatiaľ čo niektorí jedinci 

sú v zdraviu nebezpečnej situácii možno po prvý krát a tak povediac strácajú kontrolu 

nad svojím jednaním, respektíve jednajú len s minimálnou rozvahou.  

Negatívne však je treba hodnotiť pomerne jednoduchú možnosť zneužitia 

tretieho odstavca, nakoľko pravý psychický stav obrancu v dobe útoku je veľmi ťažko 

preukázateľný. K tomu ešte keď pridáme zásadu in dubio pro reo (v pochybnostiach 

v prospech páchateľa), tak prípadné obrancovo klamlivé tvrdenie o jeho silnom 

rozrušení nebude možné vyvrátiť. Táto negatívna stránka bola tiež aj ťažiskom pre 

odmietnutie návrhu úpravy nutnej obrany v TZ (v Českej republike) z roku 2006, ktorá 

mala zakotviť práve legalizáciu excesu z nutnej obrany obdobne, ako tomu je 

v slovenskej úprave.
77

 

Tento tretí odstavec bol už využitý aj v praxi Najvyšším súdom SR, ktorý 

rozhodoval o odvolaní krajského prokurátora
78

. Skutkovým dejom tohto rozhodnutia
79

 

bolo, že obžalovaný v pozícii obrancu bodol svojho nevlastného brata nožom do rebier 

po tom, čo jeho brat po vzájomnej hádke zaútočil na neho so stoličkou. Hoci krajský 
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súd uznal obrancovo jednanie za nutnú obranu, prokurátor nebol toho istého 

presvedčenia a v zákonnej lehote podal odvolanie k Najvyššiemu súdu SR, kde 

navrhoval aby NSSR rozsudok zrušil a vrátil vec prvému stupňu k opätovnému 

jednaniu. Prokurátor zastával názor, že obrancovo konanie vybočovalo z miery nutnej 

obrany, nakoľko jeho jednanie považoval za celkom zjavne neprimerané spôsobu útoku. 

Svoje tvrdenie opieral o fakt, že použitá útočníkova stolička bola v zjavnom nepomere 

k obrancovmu nožu, ktorým útok odvracal.  

NSSR sa však s prokurátorom názorovo nezhodol a odvolanie zamietol, čím 

zároveň potvrdil rozhodnutie krajského súdu a tým pádom uznal aj obrancovu nutnú 

obranu. NSSR svoje rozhodnutie opieral hlavne o § 25 ods. 3 TZSR, kde konštatoval že: 

„keby obrana obžalovaného podľa skoršieho zákona
80

 bola celkom zjavne neprimeraná 

útoku (išlo by o tzv. intenzívny exces), konanie obžalovaného by podľa neskoršieho 

zákona
81

 nebolo trestným činom, a to vzhľadom na § 25 ods. 2, ods. 3 tohto zákona, 

nakoľko vychádzajúc zo všetkých okolností prípadu obžalovaný čin spáchal v silnom 

rozrušení spôsobenom útokom v dôsledku strachu.“
82

 Oporu samotného rozrušenia súd 

našiel aj u krajského prokurátora, ktorý označoval obrancovo rozrušenie ako 

poľahčujúcu okolnosť a taktiež u privolaného znalca, ktorý túto okolnosť nevylúčil. 

Zaujímavá skutočnosť z tohto prípadu je podľa mňa práve znalecký posudok, 

ktorý obrancov zlý psychický stav spôsobený rozrušením z útoku nepotvrdil, ale tiež ho 

ani nevylúčil, teda za daných okolností ho označil ako možný. Čo sa v skutočnosti 

odohráva v hlave obrancu, keď jedná excesívne, je podľa môjho názoru nezistiteľné 

a privolanému znalcovi v obdobných prípadoch nebude zostávať nič, iné zlý psychický 

stav obžalovaného nevylúčiť. 

Hoci v § 25 ods. 3 TZSR sa pojednáva o rozrušení, ktorý bol spôsobený útokom, 

podľa môjho názoru do uváženia by bolo dobré vziať aj ďalšie príčiny, ktoré môžu 

vyvolať u osoby rozrušenie, či ho do určitej miery znásobiť, ako je napríklad nedávna 

strata milovanej osoby či prepustenie zo zamestnania. Ak sa teda osoba v zlom 

psychickom stave stane obeťou útoku, čo jeho možnosť sebakontroly ešte zhorší, je 

nutné prípadné rozrušenie z útoku brať v širšom rozsahu a nie sa zameriavať len na 
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samotný útok, ktorý by bez predošlých udalostí nemusel byť braný ako dostatočná 

príčina rozrušenia.  

V závere tu môžeme zhrnúť, že slovenská úprava nutnej obrany dáva obrancovi 

väčší priestor pre jej uplatnenie. Ale ako uvádza Josef Kuchta „[o]becne by malo platiť, 

že čím väčší priestor dáva právo občanom pre realizáciu nutnej obrany, tým prísnejší 

postih by mal byť vyvodený za porušenie jej podmienok.“
83

 

Nakoľko sa jedná i v súčasnej dobe o problematickú a diskutabilnú tému, či tretí 

odstavec priradiť k nutnej obrane v podobe slovenskej úpravy, položil som túto otázku 

rámci prieskumu aj širokej verejnosti, pretože ako je už obecne známe, zákon má 

predovšetkým slúžiť ľuďom, ktorí na jeho tvorbe sa podieľajú priamou alebo nepriamou 

formou demokracie.  

Prieskum ukázal že až 67,1 % respondentov odpovedalo, že skôr sa prikláňajú 

k slovenskej právnej úprave nutnej obrany a teda by prijali lepšie postavenie obrancu 

v podaní tretieho odstavca, zatiaľ čo len 17,42 % opýtaných sa priklonilo k českému 

zneniu NO (teda bez doplneného tretieho odstavca).
84

 Z toho jednoznačne vyplýva, že 

väčšina ľudí by ospravedlnila možnosť excesívneho jednania za predom daných 

okolností, ako je strach, zmätok a zľaknutie spôsobených útokom. Podľa môjho názoru 

by návrh o úpravu znenia NO z roku 2006 by mal byť znovu predložený ku schváleniu 

a mal by prejsť širšou a detailnejšou diskusiou. 

3.2.4 Paragrafové znenie štvrtého odstavca 

 Štvrtý odstavec pojednáva o mylnej predstave obrancu, že je pod hrozbou útoku, 

voči ktorému sa aktívne bráni. Jedná sa o takzvaný pozitívny omyl o okolnostiach 

vylučujúce protiprávnosť, ktorý má „rovnaké právne následky ako negatívny omyl 

o znakoch zakladajúce trestnú zodpovednosť“
85

. Zákonodarca v takomto prípade tak 

vylučuje stíhanie obrancu za úmyselný trestný čin, ale ponecháva priestor pre trestnú 

zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti. Samozrejme za predpokladu, že sa 

jednalo skutočne o omyl. 

 Hoci česká úprava o nutnej obrane nie je obohatená o štvrtý odstavec definujúci 

omyl v okolnostiach vylučujúci protiprávnosť, tieto prípady rieši rovnako, akurát s tým 
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rozdielom, že riešenie na túto problematiku je zakotvené v § 18 ods. 4 TZ, ktorý hovorí 

že „[k]to pri spáchaní činu mylne predpokladá skutkovú okolnosť, ktorá vylučuje jeho 

protiprávnosť, nejedná úmyselne; tým nie je dotknutá zodpovednosť za trestný čin 

spáchaný z nedbanlivosti.“ 

 V otázke, že v ktorej právnej úprave je lepšie upravený omyl z okolností 

vylučujúcu protiprávnosť zostanem neutrálny, nakoľko principiálne sa táto úprava 

ničím neodlišuje a taktiež nemám žiadne výhrady k jej aplikovateľnosti. Do českej 

úpravy nutnej obrany by som ani nedoplňoval ďalší odstavec charakterizujúci omyl 

obrancu, nakoľko úprava omylu v § 18 TZ je dostačujúca a jednalo by sa tak len 

o duplicitné (nadbytočné) ustanovenie.  
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4 NUTNÁ OBRANA V ÍRSKEJ REPUBLIKE 

4.1 Pojem a vývoj nutnej obrany 

Írska Republika patrí medzi krajiny s takzvaným angloamerickým právnym 

systémom, tiež známym ako aj common law systém, ktorý sa principiálne líši od 

kontinentálneho právneho systému, na ktorom je postavená slovenská a česká právna 

úprava. Hlavným rozdielom je, že v common law systéme na rozdiel od toho nášho 

majú predošlé súdne rozhodnutia (precedensy) v rozhodovaní sudcov nižšej inštancie 

záväzný charakter. Súd vyššieho stupňa nie je zaviazaný predošlými súdnymi 

rozhodnutiami nižšej inštancie, čim je zachovaná takzvaná hierarchia súdov.
86

   

Zhruba do polovice 14. storočia common law nepoznalo inštitút nutnej obrany, 

ktorá by ospravedlňovala napríklad usmrtenie človeka na ochranu zákonom chráneného 

záujmu. Obranca, ktorý usmrtil útočníka, hoci nedbalostne, čelil tvrdým sankciám. 

Jedine kráľovská milosť mohla oslobodiť obrancu od šibenice, ktorá však spočiatku 

bola úplne ľubovoľná. Postupom času sa však táto milosť začala prideľovať splnením 

podmienok rámci nutnej obrany (potom ako bolo rozhodnuté porotou), čo sa stalo 

zvykom a zhruba okolo roku 1400 sa tento proces stal samozrejmosťou. Avšak, ako 

bolo tradíciou, obranca pre získanie kráľovskej milosti bol nútený vzdať sa všetkých 

pozemkov a ďalších nehnuteľností v prospech koruny. 

Začiatkom 16. storočia počas vlády Henricha VIII.,
87

 parlament prijal zákon, 

vďaka ktorému obrancovia, ktorí rámci nutnej obrany usmrtili agresora a jednali tak na 

ochranu zákonom chránených záujmov pred páchaním trestného činu, neboli nútení 

vzdať sa svojho majetku v prospech koruny pre získanie kráľovskej milosti.
88

  

V dnešnej dobe, rovnako ako u nás, Íri rozlišujú takzvané okolnosti vylučujúce 

protiprávnosť, medzi ktoré samozrejme patrí aj inštitút nutnej obrany (self-defence).
89

 

Inštitút nutnej obrany v írskej literatúre má viacero definícii. Napríklad pre Sangera 

nutná obrana znamená obrancovo užitie nevyhnutnej a primeranej sily voči 

neoprávnenému útoku agresora za účelom ochrany zákonom chráneného záujmu, voči 

ktorému útok smeruje.
90

 Alebo ďalej Paul Robinson nutnú obranu vníma ako súbor 
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podmienok či okolností, ktoré môžu zamedziť odsúdeniu za trestnoprávne konanie.
91

 Jej 

legálnu charakteristiku však nájdeme v ustanovení § 18 írskeho Zákona 1997,
92

 ktorého 

znenie je nasledujúce: 

§18(1) „Osoba sa nedopustí trestného činu ak za daných okolností užije podľa 

vlastného presvedčenia primeraného násilia za účelom 

a) ochrany seba, osoby blízkej alebo inej osoby pred ujmou na zdraví, 

útokom či zajatím hroziacim z trestného jednania; alebo  

b) ochrany seba alebo inej osoby pred narušením osobnej slobody; alebo 

c) ochrany svojho majetku pred privlastnením, zničením alebo poškodením 

spôsobené trestným činom, prečinom alebo iným deliktom; alebo 

d) ochrany majetku patriaci inej osobe pred privlastnením, zničením alebo 

poškodením spôsobené trestným činom, prečinom alebo iným deliktom; 

alebo 

e) predchádzania trestného činu  alebo narušenia mieru.“
93

 

Inými slovami to môžeme zhrnúť ako obranné, inak trestné, jednanie osoby, 

ktorá chráni seba alebo inú osobu pred páchaním trestného činu, poprípade svoj alebo 

cudzí majetok voči ktorému útok smeruje. Prípadná škoda z útoku však nepostihuje len 

obeť útoku, ale aj tretie osoby, ktoré sú v blízkom vzťahu s napadnutým.
94

  Hneď 

z úvodu môžeme teda uviesť, že inštitút nutnej obrany sa v hlavných rysoch zhoduje so 

slovenskou či českou právnou úpravou NO. 

4.2 Podmienky nutnej obrany 

 Obecné podmienky pre naplnenie znakov nutnej obrany sú  nevyhnutnosť 

(necessity), naliehavosť (immediacy) a primeranosť (proportionality).  
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4.2.1 Nevyhnutnosť 

 Nejde o nutnú obranu ak obrana nebola nevyhnutná.
95

 Nevyhnutnosť je 

základným faktorom, ktorý je potrebný pre naplnenie podmienok nutnej obrany a ktorý 

obsahuje v sebe kvalitatívnu (vzatie do úvahy alternatívnej možnosti) a kvantitatívnu 

(vzatie do úvahy stupňa sily užitej pri obrane) stránku. Napríklad ak bude na odvrátenie 

útoku dostačujúce použitie rúk a nôh, a obranca miesto toho siahne po zbrani a začne po 

útočníkovi strieľať, z hľadiska kvalitatívnej stránky nebude naplnená podmienka 

nevyhnutnosti. Rovnako daná podmienka nebude splnená z kvantitatívneho hľadiska, ak 

obranca mohol úspešne na odvrátenie útoku uštedriť útočníkovi len jednu ranu päsťou, 

no miesto toho ich mu udelí tucet.
96

 V porovnaní s českou úpravou môžeme prípadné 

nesplnenie kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky nevyhnutnosti prirovnať 

k intenzívnemu excesu NO. 

 Podmienku nevyhnutnosti je potrebné skúmať cez samotný akt obrany 

a nie cez následok ktorý nastane. Ten totižto môže byť náhodný. Napríklad ak pri 

obrane nastane smrť útočníka v dôsledku strelného poranenia, rozhodujúcim faktorom 

pre posúdenie nevyhnutnosti bude posúdenie potreby mierenej streľby na útočníka za 

účelom odvrátenia útoku, a nie či smrť útočníka v danom prípade bola nevyhnutná pre 

splnenie účelu.  

Toto tvrdenie je možné potvrdiť i judikatúrou People v. Keatley,
97

 kde Keatley v 

tomto prípade ako obžalovaný bol súdom prvej inštancie uznaný vinným pre spôsobenie 

neprimeraného následku smrti, ku ktorému došlo pästným úderom voči agresorovi 

v snahe zabrániť fyzickému konfliktu. Keatley sa však voči tomuto rozhodnutiu 

odvolal, kde ako dôvod odvolania uviedol, že zosnulého “len“ udrel, aby chránil svojho 

brata pred útokom. Najvyšší súd v tomto prípade zastal názor, že hoci odvolateľ udrel 

zosnulého, jeho rana nebola príliš silná na to, aby spôsobila smrteľný následok. 

Samotným faktom, ktorý zapríčinil smrť útočníka bolo, že zosnulý pri padaní na zem 

narazil hlavou do pevného objektu. Primeranosť obrany súd tak neposudzoval podľa 

spôsobeného následku, ale podľa samotného obrancovho jednania v nutnej obrane. Na 

základe týchto okolností Keatleyovo odsúdenie bolo zrušené. 
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Zaujímalo by ma, ako by v obdobnom prípade rozhodoval trestný súd ČR. Na 

prvý pohľad by sa jednalo zrejme o intenzívny exces z nutnej obrany, na základe 

celkom zjavného nepomeru hroziacej a a spôsobenej škody. Je ale nutné prihliadať na 

to, že nakoľko jedna rana zo strany obrancu spôsobila smrť útočníka (ktorý spadol 

hlavou na obrubník), rovnaký následok by mohol nastať aj na strane obete útoku. Avšak 

keby sa pri každom menšom fyzickom konflikte zakaždým predpokladala (na základe 

predošlej súdnej praxi)  možná smrť obete/obrancu, viedlo by to až k neprimeranému 

posilneniu postoja obrancu, čo by v konečnom dôsledku mohlo viesť k samotnému 

zneužívaniu inštitútu nutnej obrany v podobe páchania trestnej činnosti. 

 Ďalším pravidlom pre posúdenie obsahu nevyhnutnosti je, že nemôže byť 

interpretovaná striktne. Podmienka nemôže byť automaticky považovaná za nesplnenú, 

ak v danom prípade existovala aj iná alternatíva (než ktorá bola užitá), ktorú obranca 

mohol za daných okolností využiť pre odvrátenie útočníkovej agresie. Vo väčšine 

prípadov má obranca totižto viacero možností, vďaka ktorým môže odvrátiť útok. 

Pochopiteľne by však nebolo správne, keby všetky (až na jednu) tieto alternatívy boli 

automaticky vyradené z užitia z dôvodu, že ani jedna z nich by nebola tou 

najadekvátnejšou a najprimeranejšou možnosťou pre maximálnu minimalizáciu 

hroziacej škody. Obranca teda nie je povinný užiť toho najmiernejšieho spôsobu, 

ktorým možno odvrátiť útok. Do úvahy pripadajú aj ďalšie možnosti, ktoré budú 

dostatočne primerané a kde bude tak splnená podmienka nevyhnutnosti.
98

 Toto pravidlo 

sa rovnako uplatňuje aj v českej úprave NO, kde sa rovnako na obrancu nekladú 

prehnané požiadavky, aby jednal “najšetrnejším“ spôsobom voči útočníkovi. Súdna 

prax tak v obidvoch systémoch počíta s tým, že obranca je často krát v stresujúcej a 

neľahkej situácii, v ktorej musí jednať rýchlo a s dostatočným presvedčením, že svojim 

jednaním daný útok odvráti okamžite bez ohrozenia svojej (alebo inej) osoby. 

 K záveru je nutné ešte dodať, že niektorí autori podmienku nevyhnutnosti 

spájajú s primeranosťou, nakoľko sa tieto dva faktory do veľkej miery prekrývajú. 

Jednotný názor teda v tomto prípade neexistuje.  
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4.2.2 Naliehavosť 

Ďalšia podmienka, ktorá musí byť naplnená osobou jednajúcou v nutnej obrane, 

ktorá odvracia útok inej osoby,
99

 je naliehavosť. Tu taktiež dochádza k určitému stretu 

názorov, pretože niektorí autori podmienku naliehavosti zaraďujú do podmienky 

nevyhnutnosti, no drvivá väčšina autorov vníma naliehavosť ako samostatný faktor, 

ktorý je potrebné naplniť pri aplikácii nutnej obrany.  

Keby potreba na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva nebola okamžite nutná 

(naliehavá), nebolo by nutné využívať inštitút nutnej obrany, nakoľko existujú iné 

(nenásilné), zákonom dané možnosti, vďaka ktorým je možné chrániť svoje záujmy. 

Typicky sa bude jednať hlavne o súdne jednania, zásahy verejných činiteľov a podobne. 

Preto je dôležité zdôrazniť, že nutnú obranu je možné aplikovať len proti útoku, ktorý 

bezprostredne hrozí alebo trvá, a nie proti útoku, ktorý hrozí až po uplynutí dlhšieho 

časového úseku.  

Naliehavosť sa skladá z dvoch základných aspektov, ktoré vyjadrujú časový 

interval trvania nutnej obrany. Najskorším momentom, kedy môže byť obrana 

vykonaná, je časový moment bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva (skoršia obrana 

nie je prípustná) a posledným momentom povolenej obrany je moment, kedy útok, 

respektíve nebezpečenstvo stále trvá (neskoršie, teda po zániku existencie 

nebezpečenstva, už opäť nutná obrana nie je prípustná). Inými slovami to znamená, že 

aby sa obranca prípadne mohol dovolávať nutnej obrany, je potrebné aby sa držal zhora 

uvedenými časovými úsekmi, rámci ktorých môže konať.  

Rovnako ako u nás, Íri poznajú takzvaný extenzívny exces, teda vybočenie 

z nutnej obrany z časového hľadiska. Prípady, kedy je obrancova reakcia na hroziaci 

útok príliš skorá, označujú Íri pojmom “precipatory violence“ (príliš včasná obrana), čo 

má za následok neaplikovateľnosť nutnej obrany, pretože samotné nebezpečenstvo 

z prípadného útoku ešte bezprostredne nehrozilo.  

Na druhej strane existuje v írskej terminológii pojem “disguised revenge“ (príliš 

neskorá obrana), čo znamená prekročenie časového úseku prípustnej obrany, kedy už 

útok pominul a nehrozilo tak žiadne nebezpečenstvo na zákonom chránený záujem.
100

 

V praxi sa táto situácia stáva pomerne často, keď obranca z pomstychtivosti chce ešte 
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útočníka potrestať pár ranami navyše a jeho obrana prechádza do štádia útoku. Podobne 

sa stal v minulosti jeden prípad, kde žena bola napadnutá svojim manželom, ktorej sa 

jeho útok podarilo odvrátiť a muž ostal ležať zranený na zemi. V danom momente už 

teda došlo k ukončeniu útoku zo strany manžela a nehrozilo žiadne ďalšie 

nebezpečenstvo. Manželka však prešla z obrany do útoku a svojho zraneného manžela 

na zemi uškrtila. V danom prípade sa z časového hľadiska jednalo už o vybočenie 

z nutnej obrany.
101

 

Zatiaľ čo posúdenie začiatočného a konečného momentu trvania útoku je viac 

menej jednoznačné, problematickou otázkou často krát je, kedy začína moment 

hroziaceho nebezpečenstva, voči ktorému je nutná obrana prípustná. Pretože podobne, 

ako v našej právnej úprave, ani v Írsku nemusí obranca čakať až útočník zasadí prvú 

ranu, respektíve útočníkovo jednanie prejde do takého štádia, voči ktorému by nebolo 

možné brániť sa bez poškodenia záujmu, voči ktorému je útok smerovaný. Z tohto 

dôvodu je počiatočný časový úsek o niečo širší a často krát začína ešte skôr, ako 

samotný útok nastane. Jednoducho je to pochopiteľné na výroku „ak ťa príde niekto 

zabiť, zabi ho prvý.“
102

 V Čechách sa takáto prípadná nejasnosť rieši zásadou in dubio 

pro reo (v nejasnostiach v prospech obžalovaného), čo v konečnom dôsledku by mohlo 

byť aplikovateľné aj v írskej súdnej praxi. 

Taktiež pre úplnosť ešte prikladám jednoduchú schému, ktorá vyjadruje 

existenciu bezprostredne hroziaceho alebo trvajúceho nebezpečenstva, voči ktorému je 

nutná obrana prípustná. Úsek vyznačený v rámčeku (žltá farba), predstavuje časový 

interval, počas ktorého je možné aplikovať nutnú obranu. 

 

 

 

 

 

 

Íri tak za splnenia daných podmienok ospravedlňujú preventívnu obranu, aby bol 

obranca schopný včas odvrátiť útočníkovo protiprávne konanie.  
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 Sangero sa vo svojej literatúre taktiež zaoberá otázkou takzvaných nástražných 

ochranných systémov, ktorá úzko súvisí s požiadavkou naliehavosti. Tak ako bolo už 

spomenuté vyššie, jedná sa o zariadenia, ktoré pri vniknutí nepovolenej osoby na určité 

miesto dokážu spôsobiť vážnu telesnú ujmu. Typickým príkladom je situácia, kde osoba 

A nainštaluje zariadenie, ktoré je pod silným elektrickým prúdom, a keď sa osoba B 

pokúša neoprávnene vniknúť na pozemok za účelom odcudzenia majetku, pri kontakte 

s daným zariadením dostane do tela silný impulz.  

Podobne sa môže jednať aj o situáciu, kde osoba A naučí svojho útočného psa, 

pri vniknutí nežiaduceho hosťa na súkromný pozemok, zahryznúť sa útočníkovi do 

krku. Tieto preventívne obranné mechanizmy predstavujú akúsi výnimku z pravidla 

naliehavosti, pretože vo väčšine prípadov daný útok ešte nehrozí. Môžeme to teda 

označiť za akúsi predčasnú obranu, ktorá je obecne povolená. Argumentáciou legality 

daného zariadenia je, že mechanizmus nie je aktivovaný v čase inštalácie, ale aktivuje 

sa až v neskoršom štádiu, kedy už bezprostredne hrozí nebezpečenstvo na zákonom 

chránený záujem. 

Problém však nastáva, keď sa dané zariadenie aktivuje na osobu, ktorá sa 

v danom priestranstve nachádza buď omylom (napríklad opitý sused) alebo jednoducho 

bez protiprávneho úmyslu (hasič, ktorý je na záchrannej misii). V danej situácii 

prípadná aplikácia obranného zariadenia nie je akceptovaná a prináša so sebou aj právne 

následky za spôsobenú škodu nevinnej osobe. Pre vyhnutie sa takýmto prípadom sa 

odporúča napísať na viditeľné miesta varovné nápisy, ktoré však nie úplne, ale aspoň 

čiastočne, môžu eliminovať riziko zranenia nevinnej či náhodne sa vyskytujúcej osobe 

na danom území.
103

 

4.2.3 Primeranosť 

 Primeranosť je základným kritériom na posúdenie toho, či obrancovo jednanie 

v snahe zabrániť útoku bude spadať pod inštitút nutnej obrany, alebo nie. Obecne už 

vieme, že obrana musí byť primeraná spôsobu útoku, čo rovnako platí aj v írskej 

právnej náuke.
104

 Taktiež podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu v prípade People 
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v. Dwyer
105

 je zrejmé, že obžalovaného je možné uznať nevinným na základe inštitútu 

nutnej obrany, avšak prípadný úspech záleží od toho, či užitá obrana bola primeraná. 

Existuje takzvaný test proporcionality, ktorý hodnotí kvalifikovaná osoba 

označovaná ako “posudzovateľ faktov,“
106

 ktorá berie do úvahy všetky objektívne 

a subjektívne okolnosti sprevádzajúce prejednávaný konflikt.
107

  

Objektívnymi skutočnosťami budú napríklad bojaschopnosť útočníka a obrancu, 

početnosť agresorov, prostriedky použité pri útoku / obrane, známosť násilnej povahy 

útočníka  a podobne. Zaujímavé napríklad je že autor Williams vo svojej publikácii si 

dovoľuje zastávať názor, že väčšina agresívnych útočníkov anglickej národnosti má 

tendenciu kopať obeť do hlavy po tom, ako spadne na zem. Preto je podľa jeho názoru 

nutne zohľadňovať aj túto skutočnosť pri hodnotení hroziaceho nebezpečenstva 

plynúceho z útoku.
108

 Rovnako aj v českej právnej úprave NO pri posudzovaní 

primeranosti obrany sa zohľadňujú všetky okolnosti, ktoré prípadný útok/obranu 

sprevádzajú. 

Medzi subjektívne skutočnosti sa bude zaraďovať hlavne psychický stav obete 

v dobe útoku. Ako už bolo vysvetlené vyššie, na obrancu nemožno mať prehnané 

požiadavky nakoľko sa často krát nachádza v novej, jemu neznámej situácii, v ktorej 

nemá dostatok času si premyslieť svoju reakciu a tak vo väčšine prípadov koná 

inštinktívne. V niektorých prípadoch je dokonca prípustný i obrancov mierny exces ak 

sa obranca v dobe útoku nachádza v zlom psychickom rozpoložení z dôvodu obavy 

o svoj život, zdravie či iný zákonom chránený záujem. S tým súhlasia aj niektoré súdne 

rozhodnutia ako sú napríklad Brown v. US
109

 alebo Ross v. Curtis.
110

  

V Rossovom prípade zlodej (žalobca) pri vlámaní do obchodu spustil alarm, na 

ktorý zareagoval majiteľ predajne (žalovaný), ktorý býval neďaleko. Ozbrojený vošiel 

do svojho obchodu a uvidel neznámych mužov, ako mu odcudzujú jeho majetok. So 

strelnou zbraňou, ktorú zovieral v ruke chcel učiniť varovný výstrel, no nemieril 

dostatočne vysoko a zasiahol časť žalobcovej lebky, čím mu spôsobil vážne zdravotné 

problémy. Súd v tomto prípade uznal, že obrancovo jednanie spadá pod nutnú obranu, 
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hoci samotné postrelenie nebolo v danom prípade primerané. Súd vzal do úvahy, že 

žalovaný sa nachádzal v neznámej stresujúcej situácii, kde mal strach o svoj život a tak 

nebolo možné od obrancu očakávať dokonalé zaobchádzanie so zbraňou. Na základe 

týchto okolností obrancov exces bol ospravedlnený a súd žalobu zamietol. 

Túto prípustnosť mierneho excesu by som zaradil na rozhranie medzi českú 

a slovenskú úpravu NO. Zatiaľ čo česká úprava exces nepovoľuje, slovenská úprava ho 

môže na základe § 25/3 TZSR v plnej miere (aj v závažnejšej forme) ospravedlniť. 

Vo vzťahu usmrtenia útočníka rámci nutnej obrany existuje už zaužívaná súdna 

prax, ktorú z hľadiska primeranosti môžeme zhrnúť nasledovne. V súdnom procese, kde 

je obžalovaný stíhaný pre trestný čin vraždy, musí prokurátor dokázať, že obžalovaný 

užil neprimeranú obranu na ochranu zákonom chránených záujmov. Ak sa to žalobcovi 

nepodarí, v tom prípade porota musí stíhaného z pod obžaloby oslobodiť. Ak obranca 

nepoužil primeranú obranu, ale bol presvedčený o tom, že jeho jednanie spadá pod 

nutnú obranu, tak správnym verdiktom bude odsúdenie obžalovného za zabitie. 

V prípade ak obranca jedná mimo rámec nutnej obrany a je si toho vedomí (že pri 

obrane používa celkom zjavne neprimeranú obranu voči útoku ktorému čelí), dotyčný 

bude odsúdený za trestný čin vraždy.
111

  

Príkladom pre neprimeranú nutnú obranu so smrteľným následkom môžeme 

uviesť prípad People v. John Clarke,
112

 ktorého skutkový dej bol nasledujúci. 

Obžalovaný so svojimi spoločníkmi hrali stolný biliard, keď v tom ich vyrušila 

neznáma osoba (zosnulý) s úmyslom vypýtať nejaké peniaze na telefonát. Zosnulý 

dostal nepríjemný pocit, že obžalovaný o ňom posmešne rozpráva a začal sa chovať 

agresívne, čo vyústilo v fyzický konflikt. Zosnulý obžalovaného rukami a nohami 

napadol, čím mu spôsobil tržné rany na tvári a počas útoku sa mu nebezpečne vyhrážal, 

že ho zabije aj s celou jeho rodinou. Celú situáciu upokojil až privolaný pracovník 

súkromnej bezpečnostnej služby.  

Po určitom čase od incidentu obžalovaný aj so svojím bratom opustili hotel, kde 

ich začal zosnulý prenasledovať aj s ďalšími dvoma osobami. Nejakú dobu išli za nimi, 

až sa nakoniec zosnulý rozbehol proti obžalovanému. Ten neváhal, vytasil strelnú zbraň 

a pre strach o svoje zdravie a život agresora zastrelil. Obžalovaný vypovedal, že zbraň 
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si zaobstaral pre vlastnú bezpečnosť a že dotyčného zastrelil na vzdialenosť troch 

metrov, keď bežal proti nemu. 

Na súdnom pojednávaní sudca poučil porotu, že trestný čin vraždy sa na tento 

prípad vzťahovať nebude, pretože obžalovaný jednal v nutnej obrane. Avšak 

s poukázaním na predošlí prípad People v. Dwyer,
113

 sudca nepovažoval zastrelenie 

útočníka za dostatočne primerané a označil obrancovu nutnú obranu za excesívnu, kde 

zároveň poukázal na to, že za daných okolností, kde obžalovaný bol presvedčený o tom, 

že jedná v právu, prináleží stíhanému vina za spáchanie trestného činu zabitia, z ktorého 

bol v konečnom dôsledku aj porotou uznaný vinným.
114

   

Ja osobne nepovažujem toto súdne rozhodnutie za správne, nakoľko za daných 

okolností s prihliadnutím na predošlý incident sa odsúdený mal právo obávať o svoj 

život a zdravie a jeho jednanie podľa môjho úsudku neprekročilo rámec nutnej obrany. 

Taktiež som toho názoru, že slovenské a české súdy by za daných okolností 

obžalovaného jednanie rámci nutnej obrany označili za primerané a z pod obžaloby by 

ho tak oslobodili, čomu nasvedčuje aj predošlé uznesenie NS v ČR, v ktorom súd prijal 

právny názor, že „v závislosti na konkrétnych okolnostiach prípadu nie je vylúčené 

posúdiť ako stav nutnej obrany jednanie osoby, ktorá reaguje na fyzický útok 

neozbrojeného páchateľa opakovaným použitím strelnej zbrane, pri čom dôjde k 

usmrteniu útočníka.“
115

 

4.3 Pomoc inému 

Pôvodne dovolať sa nutnej obrany bolo možné len voči vlastnej osobe. Avšak 

postupom času súdy začali rozširovať okruh okolností, pri ktorých bola nutná obrana 

prípustná. Najskôr bolo jednotlivcovi umožnené chrániť jeho majetok (okrem jeho 

vlastnej osoby), postupom času sa okruh ochrany rozšíril na manželku, deti a sluhov, čo 

nakoniec prerástlo až do dnešnej úpravy, na základe ktorej je právne prípustná nutná 

obrana na ochranu druhej osoby, ktorá nemusí byť s obrancom v žiadnom (rodinnom, 

pracovnom,...) vzťahu. Obecne je tak možné, ako je dané aj v našej právnej úprave, aby 
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osoba, ktorá je svedkom protiprávneho jednania voči inej osobe, mohla tento útok v 

rámci nutnej obrany odvrátiť.
116

  

S tým súhlasí aj judikatúra v prípade People v. Keatley,
117

kde Keatley bol 

stíhaný pre zvlášť závažný zločin vraždy. Skutkovým dejom tohto prípadu bolo, že obeť 

(útočník) napadla osobu, ktorá bola v bratskom vzťahu obžalovaného. Obžalovaný 

v snahe chrániť svojho brata udrel útočníka, ktorý spadol na zem, kde hlavou narazil do 

pevného objektu, následkom čoho zomrel. Súd v danom prípade vyjadril názor, že 

odlišnosť osoby, ktorá bola napadnutá útokom od osoby ktorá jednala v nutnej obrane, 

nie je v danom prípade relevantné. Pripustil teda, že nutná obrana je možná aj voči inej 

osobe (než len voči osobe vlastnej).  

Pomerne zvláštnou koncepciou nutnej obrany v Írsku je ustanovenie § 19 

Zákona 1997, ktoré špeciálne upravuje beztrestnosť tej osoby, ktorá napomáha (za 

použitia primeranej sily) príslušníkom bezpečnostného zboru pri zatýkaní podozrivej 

osoby. Niečo obdobné je upravené aj v českej právnej úprave, konkrétne v § 76 ods. 2 

trestného poriadku
118

, kde je uvedené že: [o]sobnú slobodu osoby, ktorá bola 

pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, môže obmedziť ktokoľvek, 

pokiaľ je to nutné k zisteniu jej totožnosti, k zamedzeniu úteku alebo k zaisteniu 

dôkazu.“ V oboch prípadoch ide vlastne o akúsi špeciálnu formu okolnosti vylučujúcu 

protiprávnosť, pričom znenie českej úpravy je širšie a nezahrňuje sa len na prípady 

“asistencie“ polície pri zatýkaní podozrivého. 

4.4 Ochrana majetku 

 Podľa § 18 ods. 1 Zákona 1997 a podľa judikatúry,
119

 rámci inštitútu nutnej 

obrany jednotlivec je oprávnený brániť svoj majetok a to primeraným spôsobom. 

V írskej právnej náuke má výška hodnoty majetku (voči ktorému je útok smerovaný) 

význam pre posúdenie primeranosti jednania v nutnej obrane. Obecne však platí 

pravidlo, že hodnota majetku sa nemôže rovnať cene života, pretože hodnota ľudského 

života je omnoho vyššia ako hodnota majetku. Na základe tohto princípu často krát 
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býva prijatý právny názor, že pri ochrane majetku nemôže dôjsť k usmrteniu 

útočníka.
120

  

Toto pravidlo však nie je absolútne a existuje v ňom jedna výnimka. Je totiž to 

nutné rozlišovať, či útok smeruje proti osobnému majetku nižšej hodnoty, ako je 

napríklad auto, mobil či peňaženka alebo proti majetku vyššej hodnoty, ako je rodinný 

dom (respektíve majetok sa v ňom nachádzajúci).  

Zásah do domova osoby má špeciálnu právnu úpravu. Nejedná sa totižto len 

o zásah do majetkovej sféry obete, ale útočník v tomto prípade narušuje aj osobnú 

autonómiu človeka, nakoľko dom nemožno vnímať len ako určitú nehnuteľnú vec 

vyššej majetkovej hodnoty poskladanú z tehál, ale jedná sa predovšetkým aj o útočisko 

pána domu, v ktorom sa cíti bezpečne a pri zásahu do tejto jeho súkromnej sféry sa tak 

nachádza v omnoho väčšom nebezpečenstve ako napríklad v porovnaní s napadnutím 

mimo domáce útočisko (v parku alebo na ulici), pretože z vlastného domu často krát nie 

je možnosť obete útoku dať sa na útek. Táto výnimka má význam v tom, že v určitých 

prípadoch za splnenia ostaných podmienok, je možné pri ochrane svojho obydlia 

spôsobiť smrť útočníka.
121

 K tomu vyjadrila svoj názor aj judikatúra v prípade R 

v. Porritt,
122

 kde súd vyhlásil že smrť útočníka na ochranu domova je prípustná.  

Taktiež môže nastať situácia, že útok voči osobnému majetku menšej majetkovej 

hodnoty sa presunie na osobu obrancu. V takomto prípade už nie je ohrozený len 

majetok obete, ale aj jeho zdravie či život, čo predstavuje zákonom chránený záujem 

vyššej hodnoty.  

Príkladom môže byť situácia, kde zlodej sa snaží obeti ukradnúť peňaženku, no 

tá sa začne aktívne brániť, na čo útočník reaguje tým, že presunie svoj útok na obeť 

samotnú (fyzicky ho napadne). V prvej časti útoku, ktorý je smerovaný len proti 

peňaženke, je síce nutná obrana prípustná, no bola by považovaná za neprimeranú keby 

obranca užil takých prostriedkov, ktorými by útočníka usmrtil. Ako náhle však útočník 

vystupňoval útok na samotnú obeť prepadnutia, v tom momente môže obranca na 

odvrátenie útoku využiť silnejších prostriedkov, ktoré sú spôsobilé napríklad aj usmrtiť 

útočníka (za predpokladu splnenia zvyšných podmienok nutnej obrany).  
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Toto tvrdenie podporila aj judikatúra v prípade Ross v. Curtis,
123

 kde obvineného 

použitie strelnej zbrane na ochranu svojho osobného majetku a seba samého pred 

zlodejom bolo označené ako primerané.  

4.5 Domnelá obrana 

 Domnelý obranca je osoba, ktorá je mylne presvedčená o tom, že je v ohrození 

útoku a bráni sa. Obecne platí, že domnelá obrana napadnutej osoby pri nutnej obrane je 

prípustná, hoci sa v skutočnosti o útok nejedná. Hľadí sa tu predovšetkým na obrancovu 

subjektívnu stránku, teda obrancovo presvedčenie o hroziacom útoku.  Je nepodstatné, 

či obrancovo presvedčenie o útoku je oprávnené alebo nie (za predpokladu, ak jedná 

poctivo). Prítomnosť alebo absencia prijateľných dôvodov omylu v spojitosti 

s poctivým jednaním obrancu je okolnosť, ktorú musí vziať súd (respektíve porota) do 

úvahy pri posudzovaní aplikovateľnosti inštitútu nutnej obrany. 

To, že obrancova obrana je ospravedlnená z dôvodu faktického omylu 

o prípadnom útoku, je zároveň v súlade so zásadou ignoratia facti excusat; ignoratia 

jusris non excusat. Čo v preklade znamená „faktický omyl ospravedlňuje (mistake of 

fact will be excused); neznalosť práva neospravedlňuje (mistake of law will not be 

excused).
124

  

Autori rozlišujú tri základné body, ktoré je treba zobrať do úvahy pri 

obrancovom mylnom presvedčení o útoku.  

Prvou skutočnosťou je, že hoci domnelá obrana obrancu je oprávnená, 

neprimerané užitie sily rámci tejto obrany nebude ospravedlnené, čo je v súlade 

s princípom proporcionality. Inými slovami to znamená, že užitá sila rámci domnelej 

obrany musí byť primeraná domnelému útoku, o ktorej je obranca presvedčený, že 

hrozí. Napríklad, ak osoba X čestne ale mylne sa domnieva, že osoba Y sa ho chystá 

udrieť, na základe čoho osoba X vytiahne nôž a domnelého útočníka Y bodne, osoba X 

bude stíhaná pre trestný čin ublíženia na zdraví poprípade iný delikt, pretože aj keby sa 

jednalo o skutočný útok, obrancova obrana by bola zjavne neprimeraná (v excese).  

Druhým bodom je obrancovo subjektívne presvedčenie o hroziacom útoku. 

Obrana, ktorú osoba užije pri domnelom útoku musí byť v časovom súlade s jeho 

presvedčením o hroziacom útok a nestačí len predpokladať okolností, ktoré 
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ospravedlňujú užitie nutnej obrany, ale obranca musí byť o domnelom útoku skutočne 

presvedčený.
 125

 Tento princíp vznikol na základe prípadu R v. Dadson,
126

 kde obvinený 

sa domnieval, že osoba, na ktorú strelia, je zločincom na úteku. Nakoľko v momente 

samotnej streľby nebol o okolnostiach vylučujúcu protiprávnosť skutočne presvedčený, 

ale ich len predpokladal, jeho jednanie nebolo ospravedlnené.  

Posledný bod sa týka prípadov, kde obranca užije obranu pri domnelom útoku 

takej sily, ktorá má za následok smrť „domnelého útočníka“. Podľa Európskeho 

dohovoru o ľudských právach (The European Convention on Human Rights), ktorým je 

Írska republika viazaná, je evidentné, že každého právo na život musí byť chránené 

zákonom, kde jedinou výnimkou z tohto ustanovenia je nevyhnutné použitie sily so 

smrteľným následkom rámci nutnej obrany v prípade, kde obranca je ohrozený na 

živote.
127

 Tento štandard avšak nie je možné aplikovať na prípady domnelej (hoci 

čestnej) obrany, ktorá končí smrťou útočníka. Vyššie uvedená výnimka sa vzťahuje len 

na tie prípady, kde sa obranca nachádza v “skutočnom“ (nie domnelom) ohrození 

života.
128

  

V tejto kapitole môžeme vidieť významný rozdiel medzi českou a írskou 

úpravou NO. Ako zhora bolo uvedené, podľa českého trestného zákonníka putatívna 

obrana nevylučuje trestnú zodpovednosť domnelého obrancu, ale len zmenšuje, 

respektíve ponecháva priestor pre zmiernenie formy zavinenia na nedbalosť, zatiaľ čo 

írska úprava domnelú obranu pri splnených podmienok ospravedlňuje.  

4.6 Povinnosť ústupu  

Možnosť ústupu (respektíve úteku) je jeden zo spôsobov, ako sa napadnutá 

osoba môže vyhnúť hroziacemu útoku bez ohrozenia záujmov chránených trestným 

zákonom, či už na strane obete alebo útočníka. Obecne nie je striktne daná  povinnosť 

obrancu, aby pred hroziacim útokom utiekol, avšak jeho možnosť ústupu sa berie do 

úvahy pri posudzovaní toho, či obrana bola v danom prípade nevyhnutná, čo potvrdzuje 

aj judikatúra v prípade R v. Bird.
129
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V niektorých prípadoch však môže nastať situácia, kde obrancovo obranné 

jednanie nebude akceptovateľné, ak miesto ústupu pre zamedzenie konfliktu sa 

rozhodne aktívne brániť. Bude sa jednať hlavne o prípady, kde rámci užitia obrany 

dochádza k usmrteniu útočníka (hoci obranca mal možnosť zvoliť alternatívu úteku bez 

ďalšieho ohrozenia zákonom chráneného záujmu).
130

 V írskej právnej náuke totižto platí 

pravidlo, že ak obrancovo odvrátenie útoku môže spôsobiť smrť útočníka, hoci za 

daných okolností môže utiecť bez ďalšieho ohrozenia, obranca je v takejto situácii 

povinný zvoliť možnosť ústupu (utiecť), a nie je tak oprávnený zvoliť alternatívu užitia 

aktívnej obrany na odvrátenie útoku. Vyplýva to z princípu, že útočníkov život má 

vyššiu hodnotu ako obrancova dôstojnosť alebo česť.  

Existuje tu však jedna výnimka, ktorá prípadnú “povinnosť“ obrancovho úteku 

vylučuje a umožňuje tak obrancovi užiť takú obranu, ktorá je spôsobilá usmrtiť 

útočníka. Jedná sa o takzvanú “doktrínu hradu“ (castle doctrine), ktorá bola spomenutá 

už vyššie a jej koreňom pre túto výnimku je hlavne ústavné právo ochrany domova, 

ktoré prináleží každému občanovi.
131

 Ako už bolo spomenuté vyššie, domov sa totiž 

neberie len ako nehnuteľná vec zložená z tehál a malty, ale predstavuje útočisko každej 

osoby (a zároveň aj jej rodiny), ktoré si zasluhuje ústavnoprávnu ochranu. Túto 

výnimku potvrdil aj súd v prípade People v. Barnes,
132

 ktorý vyjadril názor, že je 

nemysliteľné, aby majiteľ domu bol za akýchkoľvek okolností nútený utiecť z vlastného 

domova a aby jeho rozhodnutie zotrvať vo vlastnom obydlí malo právne následky.  

4.7 Doktrína hradu 

 Ako už bolo načrtnuté v predošlých kapitolách, doktrína hradu sa nesie vo 

význame “môj dom, môj hrad“. Domov v írskej právnej náuke je považovaný ako 

súčasť ľudskej integrity, čo znamená, že zásah do domu je braný ako zásah do života, 

respektíve do telesnej schránky vlastníka domu.  

Ako príklad si môžeme uviesť názornú situáciu, kde sa vlastník domu v nočných 

hodinách zobudí na to, ako sa mu zlodej vkráda do domu. V danej situácii, kde sa 

majiteľ domu cíti byť ohrozený na živote a zdraví, alebo sa obáva o život a zdravie 

jemu osoby blízkej (ktorá sa taktiež v tom momente nachádza v dome), je oprávnený 
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použiť obranu na odvrátenie prebiehajúceho útoku zlodeja takej sily, ktorá je spôsobilá 

usmrtiť zlodeja. Napríklad majiteľ domu môže zasiahnuť zlodeja baseballovou palicou 

do oblasti hlavy takej sily, na základe čoho by utrpel tak závažné zranenia, ktorým by 

na mieste podľahol. Samozrejme zároveň ostatné obecné podmienky nutnej obrany ako 

je primeranosť a nevyhnutnosť musia byť taktiež splnené.
133

  

O nutnú obranu sa však rozhodne nebude jednať v tom prípade, ak majiteľ 

domu, ktorý nie je priamo ohrozený na živote a zdraví (alebo iný člen domácnosti), 

dlhou palnou poľovnou zbraňou automatický zastrelí každého kto neoprávnene vojde do 

jeho príbytku.  

 Doktrína hradu bola prezentovaná odvolacím trestným súdom v prípade People 

v. Barnes. V danom prípade sa jednalo o vlámanie dvoch zlodejov do domu s úmyslom 

spáchať trestný čin krádeže. Majiteľ domu po vzhliadnutí zlodejov v jeho dome popadol 

nôž a napadol jedného zo zlodejov, ktorý začal s ním súperiť. Nanešťastie zlodej 

majiteľa domu premohol a viacerými bodnými ranami ho usmrtil. Zlodej sa odvolával 

na inštitút nutnej obrany, pretože reagoval na útok majiteľa domu. Súd v danom prípade 

sa zaoberal dvoma záležitosťami.
134

  

 Prvou z nich bola už zmieňovaná doktrína hradu, ktorú súd charakterizoval tak, 

že hoci obecne platí povinnosť pre obrancu zvoliť možnosť úteku pred užitím aktívnej 

obrany, ktorá by mohla spôsobiť smrť útočníka (napríklad v prípade útoku na ulici 

alebo inom verejnom priestranstve), v prípade obrany chráneného záujmu vo vlastnom 

dome toto pravidlo neplatí. Avšak neznamená to automaticky legálne usmrtenie 

nezvaného hosťa v dome, ale je to nutné vykladať v takom význame, že majiteľ domu 

smie voči útočníkovi na ochranu svojho obydlia použiť takú aktívnu obranu, ktorá je 

spôsobilá usmrtiť útočníka. Inými slovami to znamená, že za daných okolností obranca 

nie je povinný pred útokom v žiadnom prípade utiecť a ponecháva sa mu teda priestor 

pre intenzívnejšiu obranu.  

 Druhou záležitosťou, ktorou sa súd zaoberal bola provokácia útoku. Podľa súdu, 

zlodej je tým, kto začal s útokom tým, že sa vlámal do domu a vystupuje teda ako 

agresor. Hoci majiteľ domu jedná impulzívne a napadne zlodeja s nožom, je 
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nemysliteľné, aby zlodej, ktorý neoprávnene zotrváva v dome, bol ospravedlnený od 

usmrtenia jeho majiteľa.  

Nakoľko sa zlodej stále považuje za ľudskú bytosť, ktorá ma právo na život 

a ostatné práva s tým spojené, bola by prípustná jeho obrana len v tom prípade, ak by 

jeho obrana nasledovala až po pokuse úteku z domu, do ktorého sa predtým vlámal (za 

predpokladu, že by ho majiteľ domu prenasledoval).   

 V závere odvolací trestný súd potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý 

zlodeja uznal vinným zo zvlášť závažného zločinu vraždy a odvolanie zamietol.
135

 

 Príkladom neprimeranej obrany bol prípad People v. Nally,
136

 kde sa jednalo 

o neoprávnené vniknutie na súkromný pozemok, pričom došlo k votrelcovmu 

usmrteniu. Skutkovým dejom bolo, že neznáma osoba (zosnulý) sa priblížila do 

bezprostrednej blízkosti Nallyho domu, ktorý po predošlých nepríjemných 

skúsenostiach so zlodejmi neváhal a šiel do kôlne po brokovnicu. Ako náhle nezvaný 

hosť vkročil do Nallyho príbytku, Nally neváhal a v presvedčení, že sa jedná o ďalší 

pokus krádeže, strelil votrelca do oblasti panvy, na čo postrelený jednal agresívne 

a Nallyho fyzicky napadol. Nallymu sa však podarilo agresora premôcť, ktorý to vzdal 

a dal sa na útek. Rozhnevaný Nally však dotyčného nechcel nechať ujsť bez potrestania 

a strelil ho zozadu do chrbta, následkom čoho spadol (už na susedný pozemok) 

a zomrel.  

 Sudca Carney v danom prípade označil obrancovo konanie za neprimerané, na 

základe čoho obvinenému nebolo možné uznať nutnú obranu a oznámil porote, že podľa 

súdnej praxe, obžalovaný môže byť odsúdený len za trestný čin zabitia, poprípade za 

zvlášť závažný trestný čin vraždy. Inými slovami to môžeme zhrnúť, že obvinený sa 

dopustil zjavného excesu, na základe ktorého sudca aplikovateľnosť nutnej obrany 

vylúčil.  

Po zvážení všetkých okolností, ktoré sprevádzali tento prípad, uznala porota 

obžalovaného vinným za zabitie. Pri klasifikácii trestného činu, za ktorý bol obžalovaný 

odsúdený, a pri výmere trestu sa prihliadalo hlavne k jeho poľahčujúcim okolnostiam, 

(predovšetkým k jeho subjektívnej stránke), nakoľko Nally bol v presvedčení, že jedná 

po právu. Z objektívneho hľadiska však nebolo možné akceptovať Nallyho konanie, 
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pretože nespĺňalo obecné podmienky naliehavosti, primeranosti a nevyhnutnosti, ktoré 

sú neoddeliteľnou súčasťou inštitútu nutnej obrany. 

 Nally voči rozhodnutiu podal odvolanie, na základe ktorého bolo nutné 

opakovať súdne konanie, a to z dôvodu procesnej chyby, ktorej sa dopustil sudca 

Carney. Podľa judikatúry Najvyššieho súdu v prípade People v. Davis,
137

sudca nemá 

právo prikázať porote, aby rozhodla o obžalovaného vine alebo nevine. Čo potvrdzuje aj 

súdne rozhodnutie v prípade R v. Wang,
138

kde bol prijatý právny názor, že porota 

rozhoduje o všetkých faktických otázkach prípadu a sudca nemôže zasahovať do tejto 

jej kompetentnosti.  

 Hoci doktrínu hradu naša právna úprava v spojitosti s nutnou obranou nepozná, 

som presvedčený o tom, že v prípade, že by k útoku zo strany útočníka na obrancu došlo 

práve v dome obete útoku, bola by to jedna zo skutočností, ktorú by bolo nutné vziať do 

uváženia pri posudzovaní aplikovateľnosti nutnej obrany (samozrejme v prospech 

brániacej sa obrany).  

4.8 Ovplyvňovanie poroty  

 Ako už bolo spomenuté vyššie, Írska Republika patrí medzi štáty v ktorých 

funguje common law systém. Hlavným znakom tohto systému je, že vo väčšine súdnych 

prípadov (hlavne v trestných veciach) rozhoduje o vine, respektíve nevine obžalovaného 

porota. Podľa § 6 zákona č. 4/1976 Sb., (Juries Act)
139

, členom poroty sa môže stať 

každý spôsobilý občan írskej republiky ktorý sa nachádza vo vekovom rozmedzí od 18 

do 70 rokov. Z pravidla sa jedná o laikov, ktorí sú vyberaní náhodne zo širokej 

verejnosti. 

 Porotný systém zabezpečuje akýsi ochranný prvok pred samovôľou sudcov, no 

jej hlavným cieľom je spravodlivo rozhodnúť o vine alebo nevine obžalovaného. Každý 

jeden člen poroty, ktorý sa zúčastní pojednávania, je povinný podľa § 18 a §19 zákona 

č. 4/1976 Sb., (Juries Act) zložiť prísahu, ktorej znenie je „[p]risahám pred všemohúcim 

bohom, že sa pokúsim správne a pravdivo rozhodnúť o tom, či obvinený je (alebo sú) 

vinný alebo nevinný zo spáchania trestného činu (alebo viacerých trestných činov), 

ktorý sa mu (alebo jej alebo im) kladie za vinu v obžalobe, a poskytnúť pravdivý verdikt 
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na základe dôkazov.“
140

 Z uvedeného vyplýva, že porota môže uznať obžalovaného 

vinným len za skutok, ktorý sa kladie dotyčnému za vinu, ktorý je podložený dôkazmi 

a kde neexistuje žiadna pochybnosť (beyond reasonable doubt) o jeho nevine.
141

   

 Porota v súdnych prípadoch vystupuje ako nezávislý orgán, ktorý nesmie byť 

nijak ovplyvňovaný, a to ani zo strany sudcu, hlavne čo sa týka rozhodovania o vine či 

nevine.  

Obecné komentovanie jednotlivých faktov sudcami sa nepovažuje za zásah do 

slobodného rozhodovania poroty a obecne je teda prípustné.
142

 Súd môže taktiež porote 

pripomenúť, že je oprávnená brať do úvahy len tie fakty, ktoré sú podporené dôkazmi a 

že svoje závery nemôže vyvodzovať na základe špekulácii a odhadov. V záveroch môže 

sudca taktiež vyjadriť svoj názor (napríklad, že na základe zistených skutočností sa súd 

domnieva, že sa obžalovaný dopustil trestného činu zabitia). Avšak nesmie byť natoľko 

kritický či sarkastický, aby priamo ovplyvňoval porotu na vyslovenie viny či neviny 

obžalovaného.
143

 Inými slovami to môžeme zhrnúť tak, že hoci vyjadrenie sudcovho 

názoru je povolené (ale limitované), nemôže radiť alebo vnucovať porote, že nutná 

obrana (alebo aj iné skutočnosti) je v danej veci primeraná, alebo v opačnom prípade, že 

jednanie obžalovaného nemožno považovať za nutnú obranu.    

K záveru je nutné ešte spomenúť, že existujú omnoho menej nápadné spôsoby, 

ktorými sudca je schopný ovplyvniť názor poroty. Môže sa jednať napríklad o určenie 

poradia uvádzania dôkazov a svedectiev, pokladanie jednotlivých otázok porote, 

intonáciu a časovanie sudcových vyjadrení, atď. Porota má však vo svojej právomoci 

jednotlivé sudcove vystúpenia selektovať, a tak si zachovať pri svojom rozhodovaní 

maximálnu objektivitu.
144
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4.9 Vzťah nutnej obrany a provokácie 

 V prípadoch, kedy je nutná obrana odmietnutá, prichádza do úvahy ešte ďalší 

inštitút, ktorý tak môže zmierniť postih obžalovaného. Jedná sa o inštitút provokácie, 

ktorý ma význam hlavne pri súdnych procesoch, kde predmetom obžaloby je zvlášť 

závažný zločin vraždy, ktorý vďaka preukázanej predošlej provokácii môže byť 

preklasifikovaný na trestný čin zabitia, čo samozrejme znamená miernejší postih pre 

obžalovaného.  

Teória aplikácie provokácie je postavená na princípe predošlého slovného či 

fyzického provokovania obžalovaného obeťou útoku, pričom jej myšlienkou je, že časť 

zodpovednosti obžalovaného za usmrtenie sa presunie na samotnú obeť, pretože na 

základe jeho predchádzajúceho provokovania nesie časť viny za svoju smrť. Taktiež sa 

vychádza z predpokladu, že bez predošlého vyprovokovania by obžalovaný nestratil 

kontrolu nad svojim konaním a nespáchal by trestný čin vraždy, respektíve zabitia.
145

 

 Prípad, ktorý odzrkadľuje spojitosť nutnej obrany s provokáciou je napríklad 

People v. Doran,
146

 kde sa obžalovaný snažil pred súdom hájiť tým, že jednal v rozsahu 

nutnej obrany. Tá mu však nebola uznaná a bol odsúdený za vraždu. Odsúdený sa 

odvolal, pričom svoje odvolanie postavil na tom, že sudca opomenul pred porotou riešiť 

otázku provokácie, ktorá by zmiernila jeho odsúdenie. Odvolací súd v danej veci 

schválil odvolanie, kde uviedol, že sudca bol povinný sa zaoberať problematikou 

provokácie a taktiež ju prestrieť porote na zváženie. Odvolací súd podporil svoje 

tvrdenie prípadom Bullard v. R,
147

 kde bol vyjadrený právny názor, že ak existujú 

okolnosti, ktoré podporujú obhajobu rámci nutnej obrany, tak tieto okolnosti je možné 

aplikovať (úplne alebo čiastočne) na podporu inštitútu provokácie, ktorá oprávňuje 

zmierniť odsúdenie obžalovaného zo zvlášť závažného trestného činu vraždy na trestný 

čin zabitia. Preto ju nikdy nemožno pri rozhodovaní o vine a nevine opomenúť.  

Taktiež súd v prípade Bullard doplnil, že vždy, kde existuje okolnosť 

zmierňujúca odsúdenie obžalovaného, nehľadiac na to či sa obžalovaný odvoláva na 

inštitút okolnosti vylučujúcu protiprávnosť alebo nie, je nutné sa touto okolnosťou 

zaoberať a posunúť to porote, ktorá to musí vziať do úvahy pri rozhodovaní o prípadnej 
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vine či nevine obžalovaného.
148

 Rovnaký názor zaujal aj sudca Kenny J. v prípade 

People v. MacEoin,
149

 kde vyhlásil že „[a]k existuje dôkaz, na základe ktorého by 

porota mohla dospieť k rozhodnutiu, ktoré je pre obžalovaného v danom prípade 

priaznivejšie, sudca by mal umožniť porote zvážiť túto zmierňujúcu okolnosť a mal by ju 

oboznámiť s tým, že predtým, ako uzná obžalovaného vinným za trestný čin vraždy, 

prokurátor musí nad všetku pochybnosť dokázať, že obžalovaný nebol vyprovokovaný 

do takej miery, s prihliadnutím na jeho temperament, charakter a ďalšie okolnosti, že 

v čase protiprávneho jednania stratil nad sebou kontrolu.“
150

 

 Obranné inštitúty nutnej obrany a provokácie boli riešené aj v prípade People 

v. Ismet Ceka,
151

 kde bol obžalovaný Ismet odsúdený za vraždu Thomasa M., ktorý bol 

s ním v dlhodobom konfliktnom vzťahu. V inkriminovaný deň sa Ismet od tretej osoby 

dozvedel, že Thomas má v úmysle mu uškodiť. Ten v strachu o svoju bezpečnosť si 

zakúpil vojenský nôž, ktorý nosil stále so sebou. Ešte v ten samí deň sa obžalovaný 

s Thomasom náhodne stretli na ulici, kde sa Thomas začal do Ismata  navážať, čo ho 

natoľko vyprovokovalo, že vytasil nôž a niekoľkými bodnými ranami Thomasa usmrtil. 

Obžalovaný Ismet sa hájil tým, že jeho konanie bolo vyprovokované, a že jednal 

v nutnej obrane. Napriek všetkej snahe sa mu však porotu ani v jednom bode 

(provokácie a nutnej obrany) nepodarilo presvedčiť a bol odsúdený za zvlášť závažný 

trestný čin vraždy.
152

  

V závere tejto problematiky môžeme zhrnúť, že ak je obžalovaný stíhaný pre 

zvlášť závažný trestný čin vraždy a jeho obhajoba spočívajúca v tom, že jednal rámci 

nutnej obrany a porota mu dá za pravdu, bude uznaný nevinným a z pod obžaloby 

oslobodený. Ak v danom prípade sa okolnosti vzťahujú okrem nutnej obrany aj na 

inštitút provokácie, je nutné sa touto záležitosťou zaoberať, pretože neúspech 

dovolávania sa nutnej obrany nevylučuje možnosť úspechu aplikácie vyprovokovaného 
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jednania ako poľahčujúcej okolnosti, čo môže mať v konečnom dôsledku za následok 

preklasifikovanie trestného činu vraždy na zabitie, čo je pre obžalovaného priaznivejšie. 

Samozrejme, ako bolo uvedené aj v prípade People v. Ismet Ceka, ak porota nedospeje 

k záveru, že obžalovaný jednal v nutnej obrane a nemožno ani posudzovať jeho konanie 

za vyprovokované, stíhaný bude odsúdený za zvlášť závažný trestný čin vraždy.   

V českej právnej obrane provokácia nemá zákonom danú špeciálnu úpravu, 

vďaka  ktorej by sa preklasifikoval trestný čin vraždy na zabite. No podľa môjho 

názoru, predošlá provokácia zo strany obrancu/obete voči vyprovokovanému môže mať 

poľahčujúce účinky, no v prospech útočníka 

4.10 Obrana pred znásilnením 

 Obecne v common law bolo zaužívané, že usmrtenie útočníka rámci nutnej 

obrany pred znásilnením je primerané, teda akceptovateľné. V modernej spoločnosti 

však v tomto zvyku nastali určité pochybnosti, čo oslabilo postavenie obrancu chrániacu 

seba (alebo inú osobu) ako obeť pred trestným činom znásilnenia. V roku 1967 sa konal 

súdny proces R v. Wheeler,
153

 kde obvinený bol stíhaný pre zvlášť závažný trestný čin 

vraždy za usmrtenie násilníka, ktorý sa pokúšal znásilniť jeho priateľku. Na prvý 

pohľad to vyzeralo jednoznačne na prípad spadajúci pod inštitút nutnej obrany bez 

diskutovania, no súd nepovažoval obrancovo jednanie za dostatočne primerané a porota 

uznala obžalovaného vinným zo zabitia, čo neskôr potvrdil aj odvolací súd.  

 Na druhej strane sa však v roku 1987 odohral iný prípad
154

 pokusu o znásilnenie, 

kde v postavení obrancu a zároveň obeťou pokusu o znásilnenie bola žena, ktorá pri 

obrane pred znásilnením útočníka usmrtila. Bola obvinená z vraždy, no súd 

v dokazovaní nenašiel žiadny rozpor v jej výpovedí a pri úvahe ostatných okolností 

prípadu považoval jej jednanie za primerané, na základe čoho sa mu tiež podarilo 

usmerniť porotu k vyhláseniu neviny obžalovanej.  

 V poslednom súdnom procese R v. Martin
155

 z roku 2001 súd vyjadril názor, že 

v každom prípade, kde sa rieši otázka nutnej obrany je nutné zobrať do úvahy všetky 

okolnosti sprevádzajúce daný prípad, aby tak bolo možné uplatniť test proporcionality 

a tým pádom vyhodnotiť primeranosť nutnej obrany. Na základe tohto rozhodnutia bola 

vyriešená otázka možnosti usmrtenia útočníka pred znásilnením tak, že každý prípad je 
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nutné posudzovať individuálne s prihliadnutím všetkých okolností, ktoré ho 

sprevádzajú.
156

  

 K danej problematike sa vyjadrila aj Právna reformačná komisia (The Law 

Reform Commission), ktorá prijala názor, že osoba brániaca sa pred znásilnením alebo 

pred úmyselným ťažkým ublížení na zdraví, je oprávnená rámci nutnej obrany použiť 

silu, pri ktorej úmyselne usmrtí útočníka, hoci nie je priamo ohrozená na živote, ak 

existuje riziko, že sa útok k tomu vystupňuje.
157

 

4.11 Zhrnutie k írskej nutnej obrane 

Spracovanie tejto kapitoly mi neprinieslo len samotné poznatky o nutnej obrane 

v Írskej republike, ale tiež som mal možnosť bližšie spoznať fungovanie 

angloamerického právneho systému, ktoré sa tak principiálne líši od toho nášho 

kontinentálneho. Pri písaní tejto časti som bol nútený viacej pracovať s judikatúrou, 

ktorá je hlavným prameňom práva pri riešení jednotlivých súdnych sporov. Čo sa týka 

samotnej náuky o NO v Írsku, tak môžem skonštatovať, že podstatou sa od tej našej 

českej úpravy neodlišuje, no predsa len sa nájdu rozdiely, ktoré je možno hodnotiť či už 

pozitívne, alebo negatívne. 

Kladne hodnotím pravidlo, že primeranosť NO v Írsku sa neposudzuje podľa 

vzniknutého následku, ktorý nastane pri odvracaní útoku, ale rozhodujúce je práve 

samotné jednanie obrancu. Pozitívne sa na to pozerám hlavne z toho dôvodu, že 

následok, ktorý môže nastať pri aktívnej obrane, môže byť skutočne náhodný a nie je 

správne pripočítavať tento nepredvídateľný stav k tiaži obrancu, hoci hroziaca 

a vzniknutá škoda by bola v hrubom nepomere. Hlavne s prihliadnutím k tomu, že 

útočník je práve tá osoba, ktorá dáva priestor pre vznik nepredvídanej situácii, a mal by 

preto niesť aj plnú zodpovednosť za možné následky s tým spojené. 

Jednoznačne pozitívne môžem taktiež hodnotiť takzvanú írsku doktrínu hradu 

nesúcu sa v hesle „môj dom, môj hrad“, pretože podľa írskej právnej náuky, v prípade, 

ak dôjde k útoku v priestoroch domu obete, môže byť aplikovaná silnejšia nutná obrana, 

ktorá by bola za rovnakých okolností mimo hraníc domu považovaná za neprimeranú. 

Hoci v českej právnej náuke by to bolo možné považovať za jednu z okolností, ktorú by 

rozhodujúci sudca zrejme vzal do úvahy, vedel by som si predstaviť dodatočné 
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ustanovenie v TZ, ktorá by ospravedlňovala neprimeranú NO v prípadoch, ak by sa útok 

odohrával v priestoroch domu obete. Tým by sa samozrejme posilnilo postavenie 

obrancu a sudcovia by tak boli povinní vždy prihliadať k tomu, či sa útok odohrával 

v priestoroch obrancovho obydlia alebo nie. 

 V írskej právnej náuke viac menej môžeme pozitívne hodnotiť aj ospravedlnenie 

takzvanej domnelej obrany, ak bol obranca v skutočnom presvedčení o tom, že sa jedná 

o “pravý“ útok voči jeho osobe. Na druhej strane by však mohlo dochádzať k zneužitiu 

práva, pretože posudzovanie, či domnelý obranca bol v pravom omyle alebo nie, by 

bolo v praxi skutočne veľmi náročné a s prihliadnutím k  zásade in dubio pro reo, by 

zrejme bolo nutné dať putatívnemu obrancovi za pravdu v jeho prospech.  

 Čo však negatívne hodnotím, je povinnosť ústupu v prípadoch, ak by aktívna 

obrana mala spôsobiť smrť útočníka. Na jednej strane je možno prihliadnuť k zjavnému 

nepomeru medzi smrťou útočníka a cťou obrancu, lenže je nutné mať na pamäti, že 

nebyť agresie zo strany útočníka, tak by k žiadnemu konfliktu nedošlo. Útočník musí si 

byť vedomí, že za svoje protiprávne jednanie bude niesť určité následky. Taktiež je 

nutné prizerať k tomu, že samotnú česť vníma každý človek inak a nie u každého má 

rovnaký význam. Zatiaľ čo niektorým ľuďom na cti úplne nezáleží, tak iní zase im 

prikladajú omnoho väčší význam a niektoré osoby si môžu ceniť svoju česť viac, ako 

svoj vlastný život.   

 Nedá sa jednoznačne určiť, či je lepšie uzákonená česká alebo írska právna 

úprava nutnej obrany, pretože každú z nich v porovnaní s tou druhou je možné 

v niektorých veciach hodnotiť pozitívnejšie, a v niečom zas negatívnejšie. .  

Podľa môjho názoru, česká právna úprava NO by sa mohla inšpirovať od tej 

írskej hlavne v doktríne „môj dom, môj hrad“ a zákonnou úpravou tak stanoviť, aby 

v prípade útoku v priestoroch domu obete bola neprimeraná obrana ospravedlnená, 

respektíve aby sa k tomu prihliadalo s väčším významom. 

Taktiež by bolo dobré prehodnotiť stávajúci názor primeranosti hroziaceho 

a vzniknutého následku, pretože je nespravodlivé dávať za vinu obrancovi neprimeraný 

následok, ktorý vznikne v dôsledku náhody, pričom osoba, ktorá dáva priestor pre vznik 

náhodnej situácie, je sám útočník.  

 

 



 

- 58 - 
 

ZÁVER 

 Po komplexnom naštudovaní problematiky nutnej obrany ako okolnosti 

vylučujúcu protiprávnosť môžem zhodnotiť, že hoci je právna úprava Českej reoubliky 

dostatočná, hlavne čo sa týka určení mantinelov primeranosti obrany a v definovaní 

domnelej obrany, rozhodne je na nej čo zlepšovať a môže sa tak inšpirovať ako írskou 

právnou úpravou NO, tak aj slovenskou úpravou NO.  

 Z írskej úpravy by bolo dobré prevziať hlavne doktrínu hradu a upustiť od 

posudzovania primeranosti nutnej obrany na základe hodnotenia vzťahu medzi 

hroziacim následkom, ktorý môže nastať pri útoku a skutočným následkom, ktorý 

nastane pri aktívnej obrane. 

 Zo slovenskej právnej úpravy by som prevzal hlavne ustanovenie o tom, že sa 

nebude jednať o neprimeranú nutnú obranu, ak obranca jednal v psychicky náročnej 

situácii ako je zľaknutie, strach alebo zmätok.  

 Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol, pričom prvá kapitola obsahuje 

stručný prehľad vývoja zákonného znenia nutnej obrany od roku 1851. 

Druhá a zároveň hlavná kapitola sa zameriava na poňatie nutnej obrany 

v trestnoprávnej úprave Českej republiky, kde som sa snažil rozpísať celú jej teoretickú 

časť od jednotlivých súvisiacich pojmov (útok, primeranosť a pod.) až po následky 

prekročenia zákonom daných mantinelov, kde následkom je exces z nutnej obrany, či už 

intenzívny alebo extenzívny. Jednotlivé teoretické poznatky som opieral taktiež 

o prípady z praxe, ktoré boli doposiaľ riešené súdnymi orgánmi. 

 Tretia kapitola je zameraná na slovenskú právnu úpravu nutnej obrany. Nakoľko 

principiálne sa od tej českej neodlišuje, túto časť som venoval hlavne odlišnému 

paragrafovému zneniu, pričom som skúmal, či a poprípade aký dopad budú mať 

jednotlivé rozdiely na postavenie obrancu v praxi. Najvýznamnejší rozdiel vidím práve 

v treťom odstavci § 25 TZSR, ktorý pripúšťa exces z nutnej obrany v prípade, ak 

obranca jednal v silnom rozrušení, ktoré bolo spôsobené útokom. 

 Štvrtá kapitola pojednáva o nutnej obrane v poňatí írskej trestnoprávnej náuky. 

Hoci sa od českej úpravy NO principiálne neodlišuje, predsa len sa tam nájdu určité 

pravidlá, ktoré je možné hodnotiť či už pozitívne, alebo negatívne. Negatívne ma 

najviac prekvapila povinnosť ústupu obete útoku v prípadoch, kedy by aktívne jednanie 

obrancu mohlo spôsobiť usmrtenie útočníka. Pozitívne ale hodnotím práve doktrínu 
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“môj dom, môj hrad“, kde možnosť uplatnenia nutnej obrany je akceptovateľná v širšej 

miere než v iných prípadoch. 

 Po celkovom zhrnutí, najpozitívnejšie hodnotím slovenskú úpravu nutnej obrany 

práve vďaka možnosti ospravedlnenia excesívneho jednania, ako je uvedené v treťom 

odstavci § 25 TZSR. Tá by sa ale samozrejme tiež dala vylepšiť tak ako prevzatím z 

českej úpravy NO, tak i z írskej. Z českého znenia by som prevzal práve znenie druhého 

odstavca, ktoré je jednoducho stručnejšie a teda bez nadbytočného vymenovávania 

okolností, ktoré sa berú do úvahy pri posudzovaní excesu z NO. Z írskej úpravy by som 

prevzal doktrínu “môj dom, môj hrad“, nakoľko súhlasím s myšlienkou že domov osoby 

vyjadruje určité osobné zázemie a istotu bezpečia. Slovenský, ale aj český zákonodarca 

by tak mohli rámci nutnej obrany rozšíriť mantinely primeranosti, ak by obrana pred 

útočníkom prebiehala práve v obydlí obrancu.  

Na záver sa teda pokúsim vžiť so úlohy zákonodarcu a pre scelenie mojich 

myšlienok sem priložím paragrafové znenie nutnej obrany podľa mojich predstáv (de 

lege ferenda). 

 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na 

záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom.  

(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku. 

(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne 

zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku 

zmätku, strachu alebo zľaknutia, alebo ak k útoku došlo v obydlí obrancu. 

 

Súčasťou tejto diplomovej práce je aj prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť 

povedomie a prípadnú skúsenosť občanov s nutnou obranou. Z prieskumu vyplýva, že 

až tretina respondentov sa už v živote stala obeťou útoku. Jedná sa vskutku o významne 

veľkú časť opýtaných. Preto by podľa môjho názoru bolo vhodné, ak by sa ľuďom 

dostávala lepšia informovanosť o tom, ako a v akom rozsahu sa môžu v súlade so 

zákonom pred prípadným útokom brániť. Hoci takmer 92 % opýtaných má poňatia 

o nutnej obrane, len 30 % je toho názoru, že zdroj informácii k danej problematike je 

dostačujúci. Dostatočná informovanosť by mohla dospieť aj k tomu, že viac ľudí by si 

pre vlastnú bezpečnosť zaopatrila nejaký obranný prostriedok na odvrátenie 

potenciálneho útoku. To by tiež mohlo zvýšiť sebavedomie napadnutých osôb, pretože 
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len tretina opýtaných sa domnieva, že by sa prípadnému útoku dokázala ubrániť. 

Taktiež by sa občania menej báli chodiť osamote v nočných hodinách
158

 rizikovými 

oblasťami, ako sú ulice, parky a podobne.
159
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 Viz. príloha č. 1. 
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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. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this thesis is to deeply analyze the issue of self-defence as a 

circumstance excluding an illegality. For its comparison with other countries and for 

better understanding of its substance this thesis also focuses on the Slovak and Irish 

legislation of self-defence. For that reason, this dissertation is divided into 4 chapters, 

where 3 of them talk about self-defence in the different country.  

 The first part briefly displays the evolution of self-defence since 1852. 

The second part focuses mainly on general knowledge of self-defence and its 

application in case law. It includes basic defining characteristics, its application in 

relation to individual offences as well as its relation to automatic self-defending 

facilities. 

 The third (Slovak) part basically deals with different characteristics of self-

defence in comparison with the Czech legislation and considers which legislation is 

better and why. Moreover, it is talking about what is the significance of differences in 

practice, which legislation of self-defence is beneficial for a defender and on the other 

side, which one is easier to abuse.  

 The fourth part focuses on the Irish legislation of self-defence which, as usual in 

Anglo-American legal system, is primary based on judicial precedents. Because the 

Irish law is substantially different from the Czech law, it is written in the wider scope 

with an attempt to show the individual differences.  

 This thesis I was writing by a manner, which would be understandable not only 

for people with legal knowledge, but as well for readers who do not use law in common 

life, but they would like to find out something about self-defence, such as something 

about a possibility to apply it in real life. Because of that, the thesis includes many 

model situations and previous judgments which should help to understand this issue. 

 As the last part of this dissertation is the attachment, which content is the result 

of survey about self-defence. Respondents were chosen from general public and its 

purpose was to find out citizens knowledge about self-defence and their previous 

experience with an attack/ a defence. 
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PRÍLOHY 

Príloha č.1  

Otázky a odpovede dotazníku s grafickým spracovaním. 

 

1. Bránili ste niekedy seba alebo inú osobu proti napadnutiu? 

Povinná otázka, respondent musel zvoliť jednu z ponúknutých odpovedí. 

Odpoveď Počet Lokálne % Globálne % 

 

nie 194 62,58 % 62,58 % 

 

áno 103 33,23 % 33,23 % 

 

neviem 13 4,19 % 4,19 %     
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2. Myslíte si, že by ste sa útočníkovi dokázali ubrániť? 

 

Povinná otázka, respondent musel zvoliť jednu z ponúknutých odpovedí. 

Odpoveď Počet Lokálne % Globálne % 

 

skôr nie 127 40,97 % 40,97 %     

skôr áno 75 24,19 % 24,19 %    

neviem 49 15,81 % 15,81 %     

nie 31 10 % 10 %     

áno 28 9,03 % 9,03 %     
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3. Na prípadný útok by som reagoval/a: 

Povinná otázka, respondent musel zvoliť jednu z ponúknutých odpovedí. 

Odpoveď Počet Lokálne % Globálne % 

 

aktívnou obranou 116 37,42 % 37,42 %     

útekom 109 35,16 % 35,16 %     

kričaním o pomoc 45 14,52 % 14,52 %     

neviem 38 12,26 % 12,26 %     

nebránil/a by som sa vôbec 2 0,65 % 0,65 %     
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4. Kde podľa Vás najčastejšie dochádza k útoku? 

Povinná otázka, respondent musel zvoliť aspoň niektorú z ponúknutých odpovedí (min. 1). 

Odpoveď Počet Lokálne % Globálne % 

 

na ulici 215 69,35 % 69,35 %     

v parku 129 41,61 % 41,61 %     

v domácnosti 107 34,52 % 34,52 %     

v bare 105 33,87 % 33,87 %     

na diskotéke 100 32,26 % 32,26 %     

v MHD 29 9,35 % 9,35 %     

v lese 22 7,1 % 7,1 %     

v obchode 3 0,97 % 0,97 %     
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5. Nosíte so sebou nejakú zbraň (pištoľ, nôž, kaser) pre prípad napadnutia? 

Povinná otázka, respondent musel zvoliť jednu z ponúknutých odpovedí. 

Odpoveď Počet Lokálne % Globálne % 

 

nie 196 63,23 % 63,23 %     

áno 64 20,65 % 20,65 %     

niekedy 50 16,13 % 16,13 %     
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6. Môžete beztrestne brániť aj inú osobu ak ste svedkom jej napadnutia? 

Povinná otázka, respondent musel zvoliť jednu z ponúknutých odpovedí. 

Odpoveď Počet Lokálne % Globálne % 

 

áno 238 76,77 % 76,77 %     

neviem 35 11,29 % 11,29 %     

je to moja zákonom daná povinnosť 28 9,03 % 9,03 %     

nie 9 2,9 % 2,9 %     
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7. Hovorí Vám niečo pojem "nutná obrana"? 

Povinná otázka, respondent musel zvoliť jednu z ponúknutých odpovedí. 

Odpoveď Počet Lokálne % Globálne % 

 

áno 285 91,94 % 91,94 %     

nie 19 6,13 % 6,13 %     

neviem 6 1,94 % 1,94 %     
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8. Súhlasíte, že k danej problematike je dostatočný zdroj informácií? 

Povinná otázka, respondent musel zvoliť jednu z ponúknutých odpovedí. 

Odpoveď Počet Lokálne % Globálne % 

 

skôr nie 129 41,61 % 41,61 %     

skôr áno 56 18,06 % 18,06 %     

nie 56 18,06 % 18,06 %     

áno 37 11,94 % 11,94 %     

neviem 32 10,32 % 10,32 %     
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9. Bojíte sa sám/sama chodiť ulicou vo večerných hodinách? 

Povinná otázka, respondent musel zvoliť jednu z ponúknutých odpovedí. 

Odpoveď Počet Lokálne % Globálne % 

 

skôr nie 112 36,13 % 36,13 %     

skôr áno 72 23,23 % 23,23 %     

nie 68 21,94 % 21,94 %     

áno 58 18,71 % 18,71 %     
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10. Podľa trestného zákona (v ČR aj v SR) platí, že sa nejedná o nutnú obranu, ak 

je obrana celkom zjavne neprimeraná útoku. No slovenská úprava nutnej obrany 

je doplnená o odstavec, ktorý vylučuje trestnú zodpovednosť vybočenia z nutnej 

obrany, ak obranca "konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom". Ktorá 

právna úprava je podľa Vás lepšia? 

Povinná otázka, respondent musel zvoliť jednu z ponúknutých odpovedí. 

Odpoveď Počet Lokálne % Globálne % 

 

skôr slovenská 111 35,81 % 35,81 %     

slovenská 97 31,29 % 31,29 %     

neviem 48 15,48 % 15,48 %     

česká 28 9,03 % 9,03 %     

skôr česká 26 8,39 % 8,39 %     
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11. Koľko máte rokov? 

Povinná otázka, respondent musel zvoliť jednu z ponúknutých odpovedí. 

Odpověď Počet Lokálne % Globálne % 

 

18-25 196 63,23 % 63,23 %     

26-35 72 23,23 % 23,23 %     

36-50 20 6,45 % 6,45 %     

viac ako 50 13 4,19 % 4,19 %     

menej ako 18 9 2,9 % 2,9 %     
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12. Ste: 

Povinná otázka, respondent musel zvoliť jednu z ponúknutých odpovedí. 

Odpoveď Počet Lokálne % Globálne % 

 

žena 182 58,71 % 58,71 %     

muž 128 41,29 % 41,29 %     
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13. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 

Povinná otázka, respondent musel zvoliť jednu z ponúknutých odpovedí. 

Odpoveď Počet Lokálne % Globálne % 

 

stredoškolské s maturitou 160 51,61 % 51,61 %     

vysokoškolské 126 40,65 % 40,65 %     

základné 17 5,48 % 5,48 %     

stredoškolské bez maturity 7 2,26 % 2,26 %     

 

 


