
Abstrakt 

Sporné otázky nutné obrany v judikatuře 

Práce je zaměřena především na otázku institutu nutné obrany v českém trestním právu, 

ačkoli  některé dílčí aspekty této problematiky jsou nazírány i z hlediska komparace se 

zahraniční úpravou. V souladu s názvem práce věnujeme hlavní pozornost judikatuře, 

opomíjeny však nejsou ani otázky teoretické, soudní praxí dosud neřešené. 

Práce je členěna celkem do sedmi kapitol, z nichž první, zvaná Úvod slouží 

k představení problematiky jako takové a k vytyčení cílů, jichž má být dosaženo. 

Poznatky, ke kterým bylo dospěno, stejně jako návrhy možných legislativních změn de 

lege ferenda jsou shrnuty v sedmé, závěrečné kapitole. 

Druhá kapitola představuje institut nutné obrany jako takový, vymezuje jeho pozici 

v systému českého trestního práva a seznamuje čtenáře s terminologií dále užívanou. 

Dílčí podkapitoly této sekce práce věnujeme rozlišení okolností vylučujících 

protiprávnost od okolností vylučujících toliko trestnost a uvádíme také platné znění 

úpravy nutné obrany v trestním zákoníku. 

Ve třetí kapitole je obsaženo jádro probírané problematiky, když postupně rozebíráme 

jednotlivé komponenty situace nutné obrany. V první podkapitole se zaměřujeme na 

pojem útoku a jeho podstatné náležitosti, když hovoříme o přítomnosti útoku, dále o 

jeho objektivní protiprávnosti, o škodlivosti (nebezpečnosti) takového jednání pro 

společnost a zároveň dovozujeme, že aby se jednalo o útok ve smyslu nutné obrany, 

musí jít o protiprávní jednání člověka. Druhá podkapitola zkoumá samotné obranné 

jednání a podrobněji stanoví podmínky dovolené obrany, která nesmí být zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku. Na tomto místě věnujeme pozornost především intenzitě 

dovolené obrany a vymezujeme rámec, ve kterém se obránce musí pohybovat, má-li být 

jeho jednání po právu. 

K případům, ve kterých dochází k vykročení z právem vymezeného rámce přípustné 

obrany, obracíme pozornost v kapitole čtvrté. V první podkapitole této sekce práce 

popisujeme dva typy excesů, jichž se obránce může dopustit. Následně řešíme otázku 



právní kvalifikace takového vybočení z mezí dovoleného obranného jednání, na závěr 

čtvrté kapitoly potom rozebíráme problematiku excesu astenického. 

V kapitole páté je pozornost upřena k otázkám, jež v minulosti byly nebo i v současné 

době stále jsou sporné a názory na jejich řešení se mezi autory různí.  V dílčích 

podkapitolách této sekce se postupně seznamujeme s problematikou útoků dětí či osob 

trestně neodpovědných, vyjadřujeme se k útoku vyprovokovanému a podrobněji 

rozebíráme situaci rvačky. 

Šestá kapitola řeší přípustnost automatických obranných zařízení, postupně analyzuje 

dostupná, avšak protichůdná soudní rozhodnutí a upozorňuje na sjednocující stanovisko 

Nejvyššího soudu. Na stejném místě práce se vypořádáváme i s námitkami vznesenými 

proti samočinný obranným zařízením a docházíme k závěru, že vyhovují-li tato zařízení 

plně podmínkám dovoleného obranného jednání, nelze je z dosahu institutu nutné 

obrany vylučovat. 

 

 

 


